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>  ÚVOD

EDITORIAL

OBSAH

Města a stát nemají podnikat. To už asi každý slyšel. Otázkou je, zda to, co slyšíme, je také 
pravdou. Drtivá většina měst totiž podniká a nehodlá na tom nic měnit. V jejich podání přitom 
nejde jen o samotnou podstatu podnikání, tedy o činnost směřující k dosažení zisku, ale spíše 
o službu obyvatelům. A to často v segmentech, do kterých by devět z deseti podnikatelů nešlo. 
A pokud ano, požadovali by po městu dotaci na provoz.  

To, že radnice, respektive najatí manažeři v městských společnostech, umějí mnohdy rozšíře-
ním nabídky skončit v černých číslech, je pak bonusem. Navíc by tento zisk neměl nikam utéct. 
Mateřskou společností totiž není zahraniční vlastník, ale prostřednictvím volených zastupitelů 
občané. Takže nevidím důvod, proč se na podnikání měst (ale i státu) dívat automaticky a za všech 
okolností skrz prsty. 

O tom, jak vypadají byznysy měst v našem kraji, se více dozvíte v rubrice Zblízka.

Určitě nepřehlédněte ani rubriku Rádce. Možná i pro vás bude překvapením, že psycholog 
u výběrového řízení již není ani u nás nic výjimečného. Má za úkol pomoci najít nikoliv toho 
nejlepšího, ale toho nejvhodnějšího kandidáta. A tím nutně nemusí být ten s nejlepším živo-
topisem, ale ten, který má odpovídající osobnostní a výkonnostní charakteristiku.

>  4–5

ZBLÍZKA

TAKÉ OBCE, MĚSTA A KRAJ ZAKLÁDAJÍ SVÉ AKCIOVKY A ESERÓČKA

Společnosti, ve kterých máme majetkovou účast, jsou pro nás strategicky důležité, říkají 
představitelé měst i kraje. Zakládají obchodní společnosti a zajišťují jejich prostřednic-
tvím služby pro obyvatele, ale i jiné právnické osoby nebo jiné podnikatele. 

>  6–7

ROZHOVOR

IVO HOLÍK: NĚKDY JE TO DĚS. 

ALE ŠEL BYCH DO TOHO ZNOVU

Přežil divoká devadesátá léta, levné dovozy z východu i světovou hospodářskou krizi. 
O podnikání hovoří jako o příběhu, který je často nepříjemný, občas dokonce děsivý. Cel-
kový dojem je přesto příznivý. „Neměnil bych, šel bych do toho znovu. Pocit nezávislosti, 
který vám podnikání dává, je nenahraditelný,“ říká Ivo Holík, majitel společnosti Holík In-
ternational s.r.o. Jeho irma ze Štípy, vyrábějící hlavně speciální rukavice pro hasiče, policii 
či armádu, dává práci desítkám lidí. Letos zvítězila v krajském kole soutěže Firma roku.

>  10

PODPORA PODNIKÁNÍ

DALŠÍ ŠANCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Začínající podnikatelé získávají další pomoc s rozjezdem podnikání. V listopadu totiž 
ve Zlíně zahájilo provoz co-workingové centrum. Jde o první zařízení tohoto typu ve Zlín-
ském kraji a jedno z mála na Moravě. Nabídka služeb pro začínající podnikatele je tak 
ve Zlíně kompletní a srovnatelná s daleko většími českými městy.

>  13

RÁDCE

FIRMA A PSYCHOLOG

Je to jednoduché. Vypíše se výběrové řízení na obsazení pozice ve irmě a vybere se kan-
didát. Po týdnech zapracovávání se ale může dostavit rozčarování. Původně ideální člověk 
s životopisem na tři stránky se ukáže jako nepoužitelný. A vše se opakuje znovu. Firma 
ztrácí čas a tedy i peníze. Přitom možná stačilo využít služeb psychologa.
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> ZBLÍZKA

Mohou obce, města nebo kraje podnikat? 
Mohou. A podnikají. Zakládají obchodní spo-
lečnosti a zajišťují jejich prostřednictvím 
služby pro obyvatele, ale i jiné právnické 
osoby nebo jiné podnikatele. Nebo prostě jen 
pokračují v provozování komunálních irem 
z minulosti a odmítají jejich privatizaci.

Určité činnosti města je z různých důvodů, 
ať už ekonomických nebo třeba organizačních, 
vhodnější zabezpečit samostatnými subjekty, 
tedy městskými společnostmi. V některých pří-
padech je pro město výhodné, aby se v těchto 
organizacích spojilo i s dalšími korporacemi.

„Společnosti, ve kterých má město majet-
kovou účast, jsou pro nás strategicky důležité. 
Současná rada města proto ve svém programo-
vém prohlášení důrazně uvedla, že v případě 
těch klíčových, tedy Technických služeb a Tepla 
Zlín, rozhodně nedojde k jejich privatizaci,“ říká 
například mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk 
Dvořák.

Kdy je lepší mít komunální podnik?
Určité kritérium, kdy je lépe založit komunál-

ní irmu, formuloval místostarosta Valašských 
Klobouk Martin Janík: „Pokud máme vlastní 
irmu, je komunikace mnohem operativnější. 

Od větších soukromých subjektů je lepší ode-
bírat, pokud jde o stabilní trvalé dodávky, které 
lze předvídat.“

„Zajišťování veřejných služeb vlastní měst-
skou irmou i nákup těchto služeb od jiných 
soukromých subjektů mají své výhody i nevýho-
dy a mnohdy záleží na charakteru poskytované 
služby. U vlastní městské společnosti mohou 
být potřebné služby zajištěny ihned, lexibilně 
pro potřeby radnice. Města mají nad činností 
přímý dohled a přehled o průběhu realizace 
a také odpovědnost je přímá. Nevýhodou ale 
mohou být vyšší náklady, kdy otevřeným výbě-
rovým řízením lze ceny snižovat podle možností 
trhu,“ vyjádřil se mluvčí kroměřížské radnice 
Pavel Zrna.

„Při rozhodování, zda založit vlastní společ-
nost, nebo využít cizí služby, se Uherské Hradi-
ště řídí majetkovými a profesními vlivy,“ sdělil 
místostarosta Stanislav Blaha.

Ve Valašském Meziříčí nyní otázku výhod-
nosti městských obchodních společností zva-
žují. „Je třeba posoudit, jakou formou veřejné 
služby poskytovat, tedy do jaké míry do posky-
tování služeb vpustit principy volného trhu. 
V současné době jsme na začátku procesu zpra-

Také Zlínský kraj zřizuje 
obchodní společnosti a podniká

Vlastní obchodní společnosti zakládá 
za účelem lepšího naplnění svého poslání 
i Zlínský kraj.

„Zakládali jsme obchodní společnosti 
vždy pro takové činnosti, jejichž rozsah, 
struktura a složitost vyžadují samostat-
nou právní subjektivitu. Založené obchodní 
společnosti Zlínského kraje plní v součas-
né době účel, ke kterému byly založeny,“ 
uvedla mluvčí krajského úřadu Gabriela 
Sýkorová Dvorníková.

Společnosti Správy a údržby silnic,
s. r. o., fungují ve Zlínském kraji úspěšně 
již 10 let, společnost Koordinátor veřejné 
dopravy, s.r.o., 6 let a společnost Regionální 
podpůrný zdroj, s. r. o., 9 let. „Jedná se tedy 
o společnosti s bohatou historií. V přípa-
dě založení společností Správy a údržby 
silnic se jednalo de facto o transformaci 
příspěvkových organizací, kdy byl zpraco-
ván projekt transformace příspěvkových 
organizací na obchodní společnosti. De 
iure se samozřejmě jednalo o poměrně 
složitý právní proces, kdy vznikly obchodní 
společnosti a příspěvkové organizace byly 
zrušeny,“ přiblížila Sýkorová Dvorníková. 

Společnost Regionální podpůrný zdroj, 
s.r.o., byla založena za účelem podpory 
ekonomického rozvoje ve Zlínském kraji 
a společnost Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje, s. r. o. za účelem zajištění 
koordinační, rozvojové a kontrolní činnosti 
při vývoji integrovaného systému veřejné 
dopravy. Jeho pracovníci mají co mluvit 
například do tvorby jízdních řádů veřejné 
dopravy. 

Založení všech obchodních společností 
předcházela podle Michala Abrahámka 
z krajského živnostenského úřadu podrob-
ná analýza, ve které byly zohledněny eko-
nomické, účetní, daňové i právní aspekty 
a dále popsán popis činností jednotlivých 
společností. Podrobnosti týkající se ak-
tuálního hospodaření uvedených společ-
ností může veřejnost získat z výročních 
zpráv, které jsou dostupné na webových 
stránkách ministerstva spravedlnosti
www.justice.cz. 

„Nelze jednoznačně určit a paušalizovat, 
které činnosti je výhodnější zajišťovat pro-
střednictvím obchodní společnosti, které 
prostřednictvím příspěvkové organizace 
a které si kraj zajistí samostatně. Rozhod-
nutí o založení společnosti musí předchá-
zet důkladná analýza, která popíše veškeré 
aspekty související se záměrem založení 
společnosti, která se má zabývat konkrétní 
činností. Je pak i věcí politického rozhod-
nutí orgánů kraje, aby určily, která oblast 
činností kraje bude spravována prostřed-
nictvím založené obchodní společnosti,“ 
dodala mluvčí kraje.

Dosavadní struktura obchodních spo-
lečností kraje, zdá se, vyhovuje momen-
tálním potřebám. O zakládání žádné nové 
obchodní společnosti Zlínský kraj aktuálně 
neuvažuje. /vc/

Města a obce mají své 

akciovky a eseróčka

cování strategie řízení založených a zřízených 
organizací města a zlepšení jejich controllingu. 
Tento projekt by nám měl na zmíněné otázky 
odpovědět,“ sdělila mluvčí radnice Renata Vo-
trubová.   

Právní rámec podnikání a jeho výhodnost 
a ekonomičnost zdůraznila při zamýšlení se nad 
zakládáním komunálních podniků starostka 
Vsetína Iveta Táborská: „Činnost každé irmy, 
která ve své době vznikala, byla pro město z po-
hledu právního rámce výhodnější.  Například 
umožněním obchodní činnosti k zajištění pro-
vozu, nebo z důvodu odpočtu DPH apod.“

Městská irma je tak trochu i vaše
Obecní či městská irma si podobně jako 

každý jiný soukromý subjekt nemůže dovo-

KOMUNÁLNÍ FIRMY 
S MAJETKOVOU ÚČASTÍ 
NĚKTERÝCH MĚST V KRAJI

Kroměříž

• Kroměřížské technické služby, s. r. o.

• Biopas, s. r. o.

• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Uherské Hradiště

• EDUHA, s. r. o.

• CTZ, s. r. o.

• OTR, s. r. o.

• HRATES, a. s.

• Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Vsetín

• Technické služby Vsetín, s. r. o.

• Městské lesy Vsetín, s. r. o.

• Dům kultury Vsetín, spol. s. r. o.

• Valašská vodohospodářská, a. s.

• Vsetínská sportovní, s. r. o.

• TV Beskyd, s. r. o.

• Vsetínská hokejová, a. s., v likvidaci

•  Zásobování teplem Vsetín, a. s.

Zlín

•  Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, 

s. r. o.

• Technické služby Zlín, s. r. o.

• Teplo Zlín, a. s.

• Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

• STEZA Zlín, spol. s r. o.

• Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.

• PSG Zlín, s. r. o.

• Správa domů Zlín, spol. s r. o.

• Lesy města Zlína, spol. s r. o.

• Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o.

Valašské Klobouky

• Valašskokloboucké služby, s. r. o.

• Městské lesy Valašské Klobouky, s. r. o.

• Výroba tepla, s. r. o.

•  Valašskokloboucké podnikatelské cen-

trum, s. r. o.
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INZERCE

Mysleli jste 
na legální 
so  ware?

So  warové pirátství je synonymem pro 

neoprávn né užívání so  waru, které je 

chrán né autorskými právy. 

• Služby v oblas   ICT
• Návrh ešení, prodej ICT
• Poradenství
• Sw audit

Smetanova 2401, Zlín, tel.: 577 002 700, 
e-mail: obchod@avex.cz, www.avexcomp.cz

Legaliza ní balí ek 
opera ního systému

Windows 8   cena  3 989 K
Windows 7  cena  3 989 K

(Ceny jsou v etn  DPH, zm na cen je vyhrazena.) 

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

jediný společník Zlínský kraj      
•  Koordinátor veřejné dopravy Zlínského 

kraje, s. r. o.  
• Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.    
•  Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.   
• Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.        
• Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.        
• Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.           
obchodní podíl Zlínského kraje 50 %      
• Technologické inovační centrum, s. r. o.        
            

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

jediný akcionář Zlínský kraj       
• Industry Servis ZK, a. s.       

• Krajská nemocnice T. Bati, a. s.        
• Kroměřížská nemocnice, a. s.           
• Uherskohradišťská nemocnice, a. s.  
• Vsetínská nemocnice, a. s.               
obchodní podíl Zlínského kraje 33 %      
• Regionální letiště Přerov, a. s.          
            

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

100% podíl na majetkovém vkladu Zlínský 
kraj  
•  Centrála cestovního ruchu Východní Mo-

ravy, o. p. s.            
•  Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.                        
50% podíl na majetkovém vkladu Zlínský kraj   
• Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.         

Obchodní společnosti Zlínského kraje

Do našich firem vidíme, říká krajský radní

lit hospodařit neekonomicky. Je však pod 
větší kontrolou občanů, protože ji zřizuje 
obec či město a jejich představitele si vo-
líme. Občan může mít pocit, že komunální 
irma je vlastně tak trochu i jeho a že má 

větší oprávnění mluvit do jejího fungování 
než u čistě soukromé irmy. Když nefunguje 
běžná soukromá irma, nic vám do toho není. 
Když zklame městská irma, můžete při vol-
bách vyměnit zastupitele.

Města v obchodních společnostech uplat-
ňují svůj vliv prostřednictvím svých zástup-
ců. Někde tvoří valnou hromadu společnosti 
přímo rada města, někde zastupuje město 
starosta. V dozorčích a správních radách 
se zpravidla střídají místostarostové nebo 
i odborní pracovníci městského úřadu.

Všechny komunální podniky nefungují 
podle stejných pravidel. Například v Uher-
ském Hradišti se nabízela možnost pro sprá-
vu studentských kolejí využít majetek města 
v bývalých kasárnách. „Proto město založilo 
vlastní společnost, do níž majetek vložilo. 
Společnost zmíněný majetek zrekonstruo-
vala a nyní poskytuje služby jak městu (např. 
ubytování), tak uživatelům celého areálu 
(např. úklid), neboť se nejedná o úzce spe-
cializovanou činnost,“ uvedl místostarosta 
Blaha. Naopak při zajišťování centrálního vy-
tápění Uherského Hradiště podle něj radnice 
hledala „specialistu“ na danou problematiku, 
jemuž nabídla majetkovou účast ve společ-
nosti za podmínky provedení rekonstrukce 
rozvodů tepla ve městě a odborného řízení 
irmy. Město si ponechalo právo rozhodovat 

zejména a cenách tepla a rozvoji společnosti. 

Práce pro město si lidé váží
V neposlední řadě mají komunální ir-

my význam i z hlediska zaměstnanosti. Za-
městnanec sice v komunální irmě zpravidla 
nemůže čekat žádný mimořádný plat, ale 
na druhé straně má větší jistotu, že se zde 
bude dodržovat zákoník práce, že třeba do-
stane stravenky, že mu zaměstnavatel nebu-
de dělat problémy, když onemocní, možná 
zde bude fungovat i odborová organizace 
a platit kolektivní smlouva. Ve výplatní den 
mu určitě přijdou na účet peníze. To ve všech 
soukromých irmách nemusí být samozřej-
mé. /vc/

O účelnosti krajských obchodních spo-
lečností, které působí v resortu dopravy, je 
přesvědčen i krajský radní Jaroslav Kučera. 
„Naše čtyři Správy a údržby silnic jsou výkonné 
podniky, které jsou schopny zajišťovat širokou 
škálu činností spojených s péčí o krajskou sil-
niční síť. Navázaly na delší historickou existen-

ci dřívějších Okresních správ silnic, na jejich 
zkušenosti, techniku a tým pracovníků speci-
alizovaných na tyto práce. Tyto společnosti na-
bízejí své služby i jiným subjektům a provozují 
podnikatelskou činnost,“ uvedl radní Kučera.

„Udržování sítě silnic II. a III. třídy považuje-
me za důležitou službu veřejnosti. Kraj je za ni 
odpovědný. Může si na zajištění těchto činností 
najmout jakéhokoli dodavatele. Na základě 
víceletých zkušeností považujeme za výhod-
né využívat pro tyto speci ické práce vlastní 
obchodní společnosti, do jejichž hospodaření 
vidíme, které sami prostřednictvím svých zá-
stupců řídíme, které mohou operativněji rea-
govat na nenadálé situace a jejichž zisk zůstává 
kraji. Jsou to koneckonců i pracovní příležitosti 
pro obyvatele našeho kraje a sociální jistota 
pro zaměstnance, kteří v některých případech 
zůstávají těmto podnikům věrni po desítky let,“ 
přiblížil svůj postoj Jaroslav Kučera.

Od svého založení v roce 2003 měla tato 
„eseróčka“ na starosti i zimní údržbu všech 
krajských i všech státních silnic v celém kraji. 
V tomto roce však ministerstvo dopravy zvolilo 
na základě výběrového řízení pro silnice I. třídy 
v okresech Zlín a Vsetín čistě soukromou irmu. 
Zástupci kraje v tom vidí narušení fungujícího 
systému a určité riziko. /vc/
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> ROZHOVOR

 Ivo Holík

> narodil se v roce 1969

> vyučil se elektrikářem, absolvoval 

SPŠ, v oboru pracoval ale jen 

několik měsíců

>  v roce 1992 vedl výrobu pracovních 

rukavic

> následně výrobu převzal

> je velkým dodavatelem rukavic 

pro hasiče, policii a armádu

Přežil divoká devadesátá léta, levné dovozy z východu i světovou 
hospodářskou krizi. O podnikání hovoří jako o příběhu, který je často 

nepříjemný, občas dokonce děsivý. Celkový dojem je přesto příznivý. 
„Neměnil bych, šel bych do toho znovu. Pocit nezávislosti, který vám 

podnikání dává, je nenahraditelný,“ říká Ivo Holík, majitel společnosti 
Holík International s.r.o. Jeho irma ze Štípy, vyrábějící hlavně speciální 

rukavice pro hasiče, policii či armádu, dává práci desítkám lidí. Letos 
zvítězila v krajském kole soutěže Firma roku.

Ivo Holík: NĚKDY JE 
TO DĚS. ALE ŠEL BYCH 

DO TOHO ZNOVU

Váš příběh podnikatele se začal psát 
v roce 1993. Co tomu předcházelo? Jak se 
vlastně elektrotechnik stane úspěšným vý-
robcem rukavic?

Jako elektrikář jsem pracoval opravdu jen 
krátce. Hned na začátku devadesátých let jsem 
nastoupil do tehdy čerstvě privatizovaných ko-
munálních služeb v Holešově. Zpočátku jsem byl 
na pozici přejímacího technika v autoservisu. 
Zakrátko mě ale v rámci téhož podniku převedli 

na výrobu pracovních rukavic. A hned na pozici 
vedoucího.

Jaké jste měl na tuto pozici předpoklady?
Kromě toho, že moje maminka pracovní ru-

kavice kdysi vysekávala, žádné. Však také nešlo 
o „de initivní“ jmenování, ale o něco na způsob 
záskoku – než se najde nový vedoucí. Nicméně 
ta práce mě bavila a zcela mě pohltila. S tím 
přišly i výsledky a majitel již nikoho nehledal.

Co za těmi výsledky stálo?
Z dnešního pohledu věci zcela běžné, na tu 

dobu ale velmi neobvyklé. Stále ještě přetrvával 
model, kdy vztahy mezi dodavatelem a odběra-
telem byly prakticky neměnné. Co jeden vyrobil, 
druhý odebral. V malých podnicích navíc neexis-
tovalo nic z toho, čemu dnes říkáme obchodní 
oddělení. Já jsem prostě sedl do auta a objížděl 
potenciální zákazníky. Tehdy, v roce 1993, se 
mi například podařilo za tři měsíce zvýšit ob-
rat o 100 procent. K tomu mě motivovalo i to, 
že jsem byl odměňován podle manažerského 
modelu. Měl jsem menší základní plat a podíl 
z realizovaných tržeb. Mimochodem, ani toto 
nebylo v první polovině devadesátých let vůbec 
běžné.

Tehdy jste začal pomýšlet na podnikání?
Ano, po dvou letech ve mně dozrála myšlenka 

na vlastní podnikání v oboru, ve kterém jsem 
jako manažer působil. Odchod jsem konzultoval 
s tehdejšími zaměstnavateli a nakonec jsme uza-
vřeli dohodu, která byla pro obě strany výhodná. 
Výroba rukavic byla převedena do samostatné 
irmy. Poloviční podíl byl můj, druhou půlku si 
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nechali oni. Takto to fungovalo do roku 1995, 
kdy jsem jejich podíl odkoupil a stal se jediným 
majitelem. Společnost byla v té době inančně 
stabilizovaná a zakázkově slušně vykrytá. Vzá-
pětí ale přišel první těžký šok v podobě levných 
dovozů asijských výrobců. 

Co to pro irmu znamenalo?
Jednoduše řečeno, byli jsme jen kousek 

od propasti, do které spadla většina našich tu-
zemských konkurentů. Tehdy jsme vyráběli asi 
50 000 párů měsíčně, a na každém prodělávali 
pět korun. Firmy, zabývající se dovozem, doká-
zaly nabídnout zákazníkům třetinovou cenu. A ti 
na to, přestože kvalita byla někde úplně jinde, 
slyšeli. Většina výrobců podnikání ukončila. My 
jsme propustili 85 procent zaměstnanců a já 
přemýšlel, co dál. Na výběr byly v zásadě dvě 
možnosti: úplně to zavřít, nebo obsloužit naše 
tradiční zákazníky dovozovým zbožím. Nako-
nec ale zvítězila touha zachovat výrobu. To ale 
znamenalo přijít s úplně jiným sortimentem. 

Jak vypadá přechod irmy, která stojí 
na okraji propasti, na nový sortiment?

Všechny peníze a síly, které zbyly, jsme inves-
tovali do vývoje. Měl jsem štěstí, že kolem mě 
byl tým velmi loajálních kolegů. Ve spolupráci 
s rakouskou irmou jsme připravovali výrobu 
hasičských rukavic, k dispozici jsme měli už 
i prototypy. Z celého projektu nakonec nic ne-
bylo, my jsme ale získali velmi cenné zkušenosti. 
Teď bylo jen otázkou, jak je využít. Nakonec 
volba padla na hasiče. A byl to krok správným 
směrem, který nás odstřihl od segmentů lev-
ného zboží bez přidané hodnoty a odstartoval 
novou epochu irmy.

Proč zrovna hasiči? Nebylo by lepší po-
kračovat samostatně v projektu lyžařských 
rukavic?

Z krátkodobého hlediska možná ano. Ale cí-
lením na zcela jinou skupinu se nám podařilo 
něco úžasného. My jsme nevytvořili produkt, 
my jsme vytvořili trh. Nikoho jsme nevytlačili 
z jeho pozic, s nikým jsme nemuseli bojovat. 
Prostě jsme přišli s něčím, co tu do té doby ne-
bylo. Velmi rychle jsme dokázali vytvořit kolekci 
složenou z pěti typů. U hasičů v České republice 
i na Slovensku jsme s tím zaznamenali obrovský 
úspěch. Paralelně s tím jsme jednali s armádou. 

Měli jsme štěstí, že byla ve fázi hledání nové vý-
stroje. Za pochodu jsme dokázali vytvořit typy, 
které uspěly. Pro českou armádu tak například 
dodáváme i taktické rukavice určené do bojo-
vých situací. Postupně jsme přidali rukavice 
i pro policii a začali dodávat rovněž do zemí 
na západ od našich hranic. Pak ale přišla svě-
tová hospodářská krize. Na nás dolehla nejvíce 
v roce 2010.

Byla to pro irmu stejně těžká rána jako 
dovozy na konci devadesátých let?

Jak se to vezme. Z jistého pohledu ano. 
Výroba se výrazně propadla, za šest měsíců 
jsme vykázali ztrátu 6,5 milionu korun. Byl to 
děs, ze všeho nejvíce nás ovládlo vyčerpání. 
Ve srovnání s krizí na konci devadesátých let 
jsme ale byli přeci jenom v jiné situaci: měli 
jsme životaschopný a perspektivní sortiment 
a nesrovnatelně obrovské zkušenosti. 

Velmi rychle jsme našli řešení. Udělali jsme 
všechno pro to, aby se nám podařilo výrobu 
diverzi ikovat a tím irmu stabilizovat. Vydali 
jsme se do civilního sektoru a přišli s kolekcí 
pro myslivce a lovce. Obojí dál rozvíjíme, kromě 
toho připravujeme novou skupinu výrobků 
určených pro sport a vstupujeme i do segmentu 
módního zboží. Věříme, že toto rozkročení nám 
přinese daleko větší stabilitu.

Vy stále rozvíjíte výrobu v tuzemsku. 
O kooperaci s asijskými producenty neu-
važujete?

My s nimi spolupracujeme u některých kon-
krétních výrobků. U jedné indonéské irmy 
máme vyčleněnu výrobní jednotku, kterou kon-
trolujeme a kam pravidelně jezdíme. Veškeré 
zboží, které nám dodají, navíc podrobujeme 
testování. Na trh nepustíme nic, o čem bychom 
měli sebemenší pochybnost. Tento model platí 
pouze pro omezený sortiment, například u ru-
kavic pro krátkodobé použití. Jejich výroba by 
v Evropě nebyla rentabilní.

My jsme a stále budeme především českým 
výrobcem. To je naše charakteristika, s kterou 
bodujeme u zákazníků. Lidé si opět začínají vá-
žit kvalitní české produkce. A my se nechceme 
na této vlně jen svézt, hodláme na ní postavit 
další budoucnost irmy. Prostě na české ruce 
patří české rukavice.

> NÁZEV

– Holík International s.r.o.

> ZALOŽENÍ

–  Jako samostatný subjekt funguje od roku 1993.

> OBLAST ČINNOSTI

–  Společnost je zaměřena především na vývoj 

a produkci speciálních rukavic pro hasiče, 

armádu, policii a záchranáře. Kromě toho 

rozvíjí i výrobu pro civilní sektor, například pro 

myslivce a lovce, připravuje i kolekci rukavic 

pro sportovní využití. Novinkou je rovněž 

segment fashion.

> POPIS FIRMY

–  Ve Štípě zaměstnává přes 80 lidí, v Uherském 

Brodě má navíc šicí dílnu. Na Slovensku 

funguje irma Holík SK, která vyrábí pro hasiče 

boty. Pracuje tam dalších 50 lidí. 

–  V loňském roce přesáhly celkové výkony 

společnosti Holík International 103 milionů 

korun, o rok dříve to bylo asi 76 milionů korun.

–  Příští rok chce otevřít pobočku v Německu.

–  Letos se stala Firmou roku Zlínského kraje.

> KONTAKTY

–  Holík International  s.r.o.

Za Dvorem 612

763 14 Zlín 12

Česká republika 

–  tel: +420 577 125 500

–  fax: +420 577 125 555 

–  www.holik-international.cz

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Ekonomika kraje 
pohledem statistiků

Průmyslovým irmám mírně poklesly 
tržby, stavebníci propouštěli a zemědělci 
vyprodukovali více masa. Vyplývá to z ak-
tuálních informací Českého statistického 
úřadu s předběžným hodnocením první 
poloviny letošního roku. 

• Stavebnictví
V podnicích s převažující stavební čin-

ností s 50 a více zaměstnanci klesl počet za-
městnanců ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku o 7,4 %, což představuje 
381 osob. Celkem bylo v těchto podnicích 
zaměstnáno 4 739 osob, průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnance činila 22 560 Kč 
a ve srovnání s ostatními kraji byla tře-
tí nejnižší. Podobně jako ve většině krajů 
i ve Zlínském došlo k výraznému poklesu 
objemu základní stavební výroby.

V první polovině roku také klesl mezi-
ročně počet vydaných stavebních povo-
lení ve většině krajů, ve Zlínském to bylo 
o 175 na 1 973. Orientační hodnota sta-
veb, na které byla vydána stavební ohláše-
ní, činila 4,630 miliardy korun, průměrná 
hodnota na jedno povolení tak byla 2,347 
milionu korun. Počet dokončených bytů se 
ve srovnání se stejným obdobím minulého 
roku snížil o 44 %. I když se pokles projevil 
ve většině krajů, ve zlínském regionu byl 
propad nejvyšší a stejně tomu bylo i u za-
hajované výstavby. Výrazněji klesl počet 
dokončených bytů v bytových domech než 
v domech rodinných. Počet zahájených bytů 
v 1. pololetí se meziročně snížil o 30 %. 

• Průmysl
Ve Zlínském kraji bylo v prvním polo-

letí letošního roku evidováno v průměru 
165 průmyslových podniků se 100 a více 
zaměstnanci, které zaměstnávaly 46 164 
fyzických osob. Ve srovnání se stejným 
obdobím minulého roku se výrazně ne-
změnil ani počet zaměstnanců ani jejich 
průměrná mzda, která činila 24 258 Kč 
a v mezikrajském srovnání patřila mezi 
nejnižší. Proti republikovému průměru byla 
nižší o 2 842 Kč, zatímco nejnižší průměr-
nou mzdu (Karlovarský kraj) převyšovala 
o 1 378 Kč. Na celkovém úhrnu za ČR se 
kraj podílí 7,1 % počtem podniků a 6,0 % 
počtem zaměstnanců.

Objem tržeb za prodej vlastních výrobků 
a služeb průmyslové povahy se snížil proti 
stejnému období minulého roku o 3,9 %. 
Na celkovém objemu tržeb za republiku se 
kraj podílel 5,2 %.

• Zemědělství
Osevní plochy obilovin se výrazně ne-

změnily, došlo jen k mírnému poklesu 
o 1 %. V produkci živočišných výrobků 
v prvním pololetí došlo proti stejnému 
období roku 2012 k nárůstu o 5,0 %. Cel-
ková výroba masa dosáhla 5 327 t jatečné 
hmotnosti. Větší nárůst, zhruba o 7 %, byl 
zaznamenán u vepřového masa.  /jjn/

Nový závod společnosti Mitas na radiální 
zemědělské pneumatiky v Otrokovicích již vy-
rábí na plnou kapacitu. Ta přesahuje 42 000 
tun pneumatik ročně. Jedná se o největší to-
várnu Mitas. Celková investice včetně výstav-
by, transferu a pořízení nových technologií 
činí přibližně jednu miliardu korun. V nové 
výrobní hale v Otrokovicích Mitas produkuje 
pneumatiky značek Mitas, Cultor a v licenci 
Continental. 

 „Podařilo se nám vybudovat novou výrobní 
halu, nejmodernější ze všech závodů Mitas, 
za necelých 10 měsíců. To považujeme za vel-
ký úspěch,“ uvedl Josef Křemeček, ředitel 
výrobního úseku Otrokovice a Zlín. Stavba 
nové továrny Mitas v Otrokovicích začala 7. 
srpna 2012 a již koncem května 2013 byla 
konstrukce výrobní haly dokončena. První 
pneumatika v novém závodě byla vulkanizo-

vána 2. července 2013. Za necelý rok Mitas 
přesunul veškerou výrobní kapacitu z pů-
vodního závodu v areálu Continental Barum 
do nové lokality v blízkosti areálu TOMA. 
K rozhodnutí přesunout výrobu přispěl fakt, 
že v areálu Continental Barum byl Mitas v ná-
jmu po omezenou dobu již od roku 2004, 
kdy převzal výrobu zemědělských pneumatik 
společnosti Continental. Do nového výrob-
ního závodu v Otrokovicích se přesunuli se 
všemi zaměstnanci. V současné době jich zde 
pracuje téměř 600.

Firma Continental Barum již zároveň zahá-
jila rekonstrukci prostor, které v jejím areálu 
Mitas uvolnil.

 Investice si vyžádá více než čtyři miliardy 
korun. Díky ní irma přijme dalších 300 za-
městnanců, nyní jich zaměstnává přes 4000. 
Cílem rekonstrukce je navýšení výroby ná-
kladních plášťů.  /red/

Firmy a živnostníci roku

Zlínský kraj již zná držitele titulů Vodafo-
ne Firma roku a GE Money Bank Živnostník 
roku 2013 Zlínského kraje. Vítězové postupují 
do celorepublikového inále, které se uskuteč-
ní 4. prosince v Praze. 

Téměř jednoznačně rozhodli porotci o pr-
venství pro společnost Holík International s.r.o. 
ze Štípy, která podniká v textilním a kožeděl-
ném průmyslu. Jejím hlavním zákazníkem jsou 
hasiči, armáda a policie. Již od roku 1993 pro 
ně vyrábí speciální obuv a rukavice. Od loň-
ského roku vstoupila také na trh myslivosti 
a lovectví. 

Na druhém místě skončila po hodnocení po-
roty společnost Oxalis, přední evropský výrob-
ce a distributor sypaného čaje a výběrové kávy, 
třetí příčku obsadila úklidová irma Blankyt 
Plus. Majitelka začínala sama a dnes má více 
než 100 zaměstnanců. Tato společnost pak 
získala rovněž speciální ocenění Vodafone Od-
povědná irma roku 2013 Zlínského kraje. Fir-
ma podporuje zdraví zaměstnanců například 
formou poukazů na čerpání vitamínů, masáží 
či rehabilitace. K praní a čištění využívá eko-

logické prostředky. Majitelka zavedla novou 
technologii, systém mokrého čištění oděvů, 
při které se využívá zvláštních enzymů s účin-
kem při nízkých teplotách praní a snižuje se 
tak dopad na životní prostředí. Vlastní objekt 
irma přepojila na fotovoltaickou elektrárnu, 

šetří tím velké množství elektřiny a vyloučili 
tím i zplodiny z topení. 

Klání živnostníků
Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujala Ka-

teřina Francová. Se svým podnikáním začala již 
v roce 1999 odkoupením baby klubu ve Zlíně. 
Zpočátku podnikala v pronajatých bazénech, 
městských lázních a různých tělocvičnách. 
Jejím cílem ale bylo vybudovat dětské cent-
rum s vlastním speciálním bazénem, hernou, 
recepcí a vanovým prostorem pro plavání. To 
se jí v roce 2002 povedlo a zrekonstruova-
la prostory, které se brzy začaly plnit. Proto 
v roce 2008 vybudovala vlastní nové centrum 
na vysoké úrovni. Druhé místo v hodnocení 
poroty obsadil Karel Topič, který provozuje 
cestovní kancelář. Třetí byla Eva Procházková. 
Ta provozuje svatební agenturu.  /tz/

Více prostoru, 

více pneumatik
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Téměř dva roky trvající úsilí vybudovat 
novou výrobně skladovací halu v areálu 
Fatra, a.s., bylo dovršeno. Moderní budova 
za bezmála 20 milionů korun znamená pro 
Fatru zásadní přínos.

„Produkce Fatry se neustále navyšuje 
a možnosti stávajících prostor v napajedel-
ském areálu, mnohdy s nedostatečnou únos-
ností stavebních konstrukcí, jsou omezené. 
Vybudování haly pro nás znamená zlepšení 
logistických podmínek při výrobě izolačních 
fólií, jejichž kapacita se za poslední dva roky 
zdvojnásobila. Výrobně skladovací hala stojí 
na místě tří sklolaminátových obloukových 
hal, které měly nevyhovující statiku, tepelně 
technické vlastnosti i požární odolnost, a pro-
to nemohly být efektivně využívány. Vzhledem 
k tomu, že náklady na jejich rekonstrukci by 
byly vyšší než náklady na demolici a výstavbu 
nového objektu, byla zvolena inančně výhod-
nější varianta jejich demolice. Vybudování 
funkčního podnikatelského objektu přispěje 
nejen k růstu výkonů a konkurenceschopnosti 
podniku, ale i ke zlepšení estetického dojmu 

z areálu,“ uvedl generální ředitel Fatry Pavel 
Čechmánek.

Stavebním pracem, zahájeným v prosinci 
2012, předcházely projekční práce a zpraco-
vání žádosti o dotaci z OPPI Nemovitosti, která 
byla v listopadu 2012 schválena. Přidělením 
šestimilionové dotace z celkových dvaceti-
milionových nákladů podpořilo ministerstvo 
průmyslu a obchodu další rozvoj společnosti 
Fatra. 

Společnost očekává v letošním roce mini-
málně stejné hospodářské výsledky jako loni, 
kdy utržila 2,8 miliardy korun, či o něco lepší. 
Firmě se daří zejména export.  Za poslední tři 
roky rostl hlavně prodej izolačních fólií. Zhru-
ba polovina produkce směřuje do stavebního 
sektoru. Fatra své výrobky dodává zejména 
do evropských zemí, částečně také do Číny, 
Ameriky, Afriky či Austrálie. Kromě izolačních 
či technických fólií vyrábí také vinylové pod-
lahové krytiny, PVC granulát, plastové pro ily, 
svařované výrobky, vstřikované i tvarované 
výrobky. Fatra je součástí koncernu Agrofert, 
který sdružuje subjekty ze zemědělství, po-
travinářství a chemie. /tz/

Největší lineární kontrakt letošního roku 
uzavřela společnost ZLIN AIRCRAFT a.s. 
s Escuela de Aviación Naval na dodávku spe-
ciálních výcvikových letadel ZLIN Z 242 L. 
Do konce roku dodá společnost na mexic-
kou základnu pět plně vybavených letounů, 
v roce 2014 bude dodávka pokračovat.

„V Mexiku jsou letadla ZLIN od roku 2001, 
bylo tam dodáno asi deset letadel, létá jich 
tam nyní sedm nebo osm. Vzhledem k velkému 
zájmu a rozšíření činnosti vojenského letectva 
je předpoklad, že počet objednaných letadel se 
v příštím roce výrazně navýší,“ predikuje Milo-
slav Tutter, ředitel ZLIN AIRCRAFT. V jednání 
jsou také kontrakty v jiných jihoamerických 
zemích, například Peru, Argentině nebo Chile. 

Firma ZLIN AIRCRAFT produkuje cvičné, 
akrobatické a víceúčelové stroje značky ZLIN. 
Aktuálně jde o čtyřmístný víceúčelový letoun 

Z 143 LSi Genius a jeho modi ikaci s infračer-
veným kamerovým systémem Flir a výcvikový 
a akrobatický speciál Z 242 L Guru. 

Nedílnou součástí výroby byly a jsou kromě 
výroby a oprav letadel další projekty zamě-
řené k podpoře výroby malých dopravních, 
akrobatických, sportovních a jiných letadel, 
zejména výroba leteckých kol a brzd a padá-
kových dílů.  /tz/

Česká hlava pro TAJMAC-ZPS

Společnost Česká hlava, která je spolu 
s Úřadem vlády České republiky každo-
ročním vyhlašovatelem stejnojmenných 
cen za vědu a výzkum, rozdělila za rok 
2013 osm cen. Novou Mimořádnou cenu 
odborné poroty Česká hlava si odnesla 
společnost TAJMAC-ZPS, a.s., za vysokou 
výzkumně vývojovou inovaci, která vedla 
k vyvinutí nového CNC vícevřetenového 
automatu – obráběcího stroje TMZ 642 
CNC, dosahujícího svými parametry ab-
solutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil 
svou jedinečnost. Již bylo prodáno 46 stro-
jů v celkové hodnotě 650 mil. Slavnostní 
vyhlášení oceněných vědců a techniků se 
uskutečnilo na galavečeru 17. listopadu 
v Národním domě na Vinohradech.  /tz/

„Noví“ silničáři vyrážejí

Firma AVE CZ odpadové hospodářství, 
která zvítězila v tendru na údržbu silnice 
první třídy v okresech Zlín a Vsetín, na-
sadí devět sypačů a zaměstná asi 30 lidí. 
Podle regionálního ředitele podniku pro 
oblast jižní Morava Marcela Bendy bude 
usilovat o to, aby zimní údržba byla lepší 
než v minulých letech. Údržbu silnic první 
třídy, tedy těch ve vlastnictví státu, dopo-
sud v regionu zajišťovaly okresní správy 
a údržby silnic (SÚS) vlastněné Zlínským 
krajem. AVE CZ ale letos pro dva regiony 
s více než 177 kilometry vyhrála tendr mi-
nisterstva dopravy. Firma zřídila dispečink 
a sklady soli v Otrokovicích a ve Vsetíně, 
sklady má i v části Valašského Meziříčí 
Hrachovec a ve Vlachovicích.  /red/

Tescoma je větší

Společnost Tescoma postavila ve svém 
areálu ve Zlíně skladovou halu, v pořadí 
již třetí. Kapacita se tak zvýšila z 30 000 
na 50 000 paletových míst. Výstavba si vy-
žádala přes 200 milionů korun. Nová hala 
s plochou přes 9 000 metrů čtverečních 
využívá výšku budovy, která je 19 metrů. 
Výrobky se ukládají do výše až 15 metrů 
v sedmi až osmi patrech.  /red/

Fatra s novou halou

ZLIN AIRCRAFT rozšiřuje flotilu námořní letky 
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> PODPORA PODNIKÁNÍ

Margareta Křížová je partnerkou spo-
lečnosti CEAG, zaměřuje se na prodej irem 
a obchodní poradenství. Kromě toho se 
věnuje podpoře začínajících podnikatelů. 
Zdůrazňuje, že každý business byl jednou 
malý, a fandí lidem, kteří mají chuť a odva-
hu přestat mluvit a skutečně byznys rozjet. 
Nemá ráda aroganci a věří ve zdravý sel-
ský rozum. Margareta Křížová vystoupila 
na jednom z workshopů „Začni podnikat, 
změň svou budoucnost“, který v rámci aktivit 
Klubu Start up 23 pořádalo Technologické 
inovační centrum.

Nejvíce jste se zviditelnila díky pořadu 
Den D, kde jste byla jedním z investorů. In-
vestovala jste do úspěšných projektů?

Televizní pořad Den D je podle mě přede-
vším osvětou. Má lidem ukázat, jak to vlastně 
vypadá, když se bavíte s investorem o svém 
businessu. Na jaké otázky je třeba se připravit, 
v jaké fázi stojí za to investora oslovit. Projekty, 
které se v televizi objevily, bych rozdělila do tří 
skupin. Ta první: jdu to zkusit, co kdyby to 
náhodou vyšlo. Tyto projekty byly skutečně 
jen ve fázi nápadu a nebyly podloženy solidní 
přípravou a fungujícím obchodním modelem. 
Druhý typ projektů vlastně investora nehledaly, 
ale ti podnikatelé si šli pro reklamu. Proč ne? 
Slušná sledovanost pořadu v docela dobrém 
vysílacím čase, normálně by na takovou rekla-
mu v televizi nedosáhli. Po pár dnech natáčení 
už jsme podobné chytrolíny prokoukli a někdy 
jsme s nimi tu hru hráli. Třetí typ projektů byly 
skutečně dobré nápady, některé už běžely jako 
business. Zaujalo mě pět nebo šest projektů, 
se kterými jsem se také po natáčení setkala 
společně se svými partnerkami v naší irmě. 
Ale bohužel nakonec jsem do žádné investice 
nešla, protože ne vše bylo tak, jak původně ti 

podnikatelé prezentovali v televizi. Ale byla 
to skvělá zkušenost, tvrdá práce, ale zároveň 
zábava.

Stále se účastníte akcí, které jsou zamě-
řeny na rozjezd podnikání, některé i sama 
pořádáte. Investujete do některých nápadů, 
které se zde objevily?

V podporu podnikání věřím. Jednak si to lidi, 
kteří mají chuť se do něčeho pustit a živit se 
sami, zaslouží. A je to taky velmi obohacující. 
Teď nemyslím inančně, ale spíš to dodává po-
zitivní energii. Bavíte-li se s člověkem, který má 
drive a chuť a věří svému businessu, je to fakt 
zábavné. Navíc jsem se rozhodla, že podpořím 
lidi, kteří rozjíždí i jiné věci než mobilní aplikace 
a sociální sítě. Nevadí mi ti, kteří nejezdí do Si-
licon Valley, ale mají ambici rozjet svůj malý 
business a případně dát práci pár dalším lidem. 
Naopak před takovými smekám. A co se týká 
investic do takových projektů, zatím investuji 
především svůj čas, zkušenosti a kontakty. 

Co byste poradila lidem, kteří dnes začí-
nají podnikat?

Především nebojte se. Lidi se bojí začít, pro-
tože co kdyby to nevyšlo, co tomu řeknou lidi, 
nejsem tak dobrý jako ostatní atd. Dokud to 
nezkusíte, nezjistíte to. Rozhodně doporučuji 
dobrou přípravu, to znamená pozorně prozkou-
mat trh v daném oboru, konkurenci, chování 
vašich potenciálních zákazníků a spočítat si, 
kolik rozjetí businessu bude stát. Pak se stříz-
livým pohledem podívat na to, kdy začnu mít 
také příjmy a jak dlouho vydržím svůj business 
dotovat ze svého. Ale rozhodně se přimlouvám 
za to neházet předem lintu do žita. Když pracuji 
s majiteli irem, kteří už jsou v podnikání ve fázi, 
kdy svůj podnik prodávají, je zajímavé slyšet 
od nich o jejich začátcích. Vždycky je v tom kus 
rizika, odvaha, odolnost proti dílčím neúspě-
chům a nezdolná víra v to, že se to povede. 

Kde vidíte největší příležitosti na českém 
trhu?

Víte, tohle je dotaz, který dostávám často. Je 
to všude tam, kde lidi mají nějaký problém a vy 
na něj máte řešení. Můžou to být přechodné 
problémy, jako je třeba nedostatek dětských 
školek, nebo trvalejší problémy – stárnutí po-
pulace a péče o seniory. Může to být ale klidně 
něco úplně jiného. Nevím, jestli například BIG 
DATA je přesně ten obor. Je to zaklínadlo po-
slední doby, a kdo nepodniká v BIG DATA, jako 
by nebyl. Ale lidi žijí normální životy a potřebují 
normální hmatatelné věci a upřímně, jestli mi 
obchodník prodá na základě zkoumání mých ná-
kupních zvyků víc jogurtů, je mi poměrně jedno. 
Proto taky zásadně odmítám jakékoli věrnostní 
karty v obchodech, protože nechci, aby o mně 
obchodníci cokoliv věděli. Napadá mě jeden 

Vážím si těch, kteří nejedou do Silicon Valley, 

ale vymyslí užitečný business

obor, který má slušnou perspektivu – ochrana 
proti dotěrným výpadům do našeho soukromí. 

Na čem dle vás nejčastěji skončí původně 
perspektivní start-upy?

Ve většině případů naivita, nedostatečná pří-
prava a nulový průzkum trhu. Tím průzkumem 
trhu nemyslím nákup analytických zpráv za ti-
síce. Mám na mysli jít do terénu a zeptat se lidí, 
jestli by o váš produkt nebo službu stáli.

Jak byste viděla ideální nastavení podpory 
start-upů v českých podmínkách?

Rozhodně to není o pomoci státu. Při vší úctě 
ke státu existuje řada jiných oblastí, kde je ho 
třeba, ale start-upy to nejsou. Nejlepší pomoc 
vidím v ochotě lidí, kteří už jsou dál a mají zkuše-
nosti, pomoci těm, kteří jsou na začátku. Pokud 
by velké irmy daly šanci malým podnikatelům 
a koupily si od nich služby nebo produkty, byla 
by to ta nejlepší pomoc a motivace. Pro začína-
jícího podnikatele se sebelepším produktem je 
téměř nemožné probít se hierarchií různých 
manažerů k majiteli či řediteli velké irmy, který 
by třeba i o produkt stál. 

Čím se zabýváte v současné době? Co plá-
nujete?

V naší irmě CEAG spustíme v nejbližší době 
novou službu pro start upy. Zatím neprozradím, 
co to je, ale je to služba, které je opravdu třeba. 
A v rámci mých soukromých aktivit pořádám 
večery o podnikání v pražské Černé labuti a při-
pravuji inkubátor pro začínající podnikatele 
mimo obor IT.  Pořádám také workshopy, které 
mají velký ohlas a lidi to baví, stejně tak jako mě. 
Každý si na workshop může přinést otázku, kte-
rou chce ve svém začínajícím projektu vyřešit. 
Někdo přijde s konkrétním problémem, jiný jde 
načerpat energii a trochu kuráže. Co je pro mě 
důležité, je neomezovat inkubátor ani večery 
na jakoukoli skupinu. To znamená, přihlásit se 
může každý od 15 do 90 let věku, žena nebo 
muž. Jediné kritérium je solidní obchodní nápad.

> TEXT Petra Al Azawy / FOTO Petra Pikkelová

 Margareta Křížová, MBA

Jedna ze zakládajících partnerek 

CEAG. Je zodpovědná především 

za strategii, business development 

a poradenství v rámci fúzí a akvizic. 

Úzce spolupracuje s fondy private 

equity, strategickými investory 

a vlastníky společností. Je 

absolventkou Školy mezinárodních 

a veřejných vztahů a programu 

Masters of Business Administration 

na ESCEM School of Business and 

Management (University of New 

York) Prague.
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S3, tedy strategie inteligentní specializa-
ce (smart specialization strategy) je nový 
koncept v rámci Evropské unie, který bude 
využit při čerpání prostředků strukturál-
ních fondů EU v období 2014 – 2020.

RIS3, Regionální inovační strategie zpraco-
vaná v souladu s konceptem inteligentní spe-
cializace. Jde o příležitost pro jednotlivé kraje 
v rámci ČR, aby de inovaly klíčové oblasti, 
do nichž budou směřovat dotační prostředky 
v jednotlivých operačních programech v le-
tech 2014-2020. Bude se to týkat zejména 
Operačního programu Podnikání, inovace, 
konkurenceschopnost a Operačního progra-
mu Vzdělávání, výzkum, vývoj.

RIS3 Zlínského kraje se stane přílohou 
národní S3 strategie a současně i součástí 
regionální inovační strategie (RIS) Zlínského 
kraje. Na regionální úrovni bude vytvořena 
řídící a výkonná struktura, které zajistí, aby 
de inovaná RIS3 strategie striktně vycházela 
z identi ikovaného potenciálu v oblasti výzku-
mu, vývoje a inovací v regionu a aby současně 
byla ve schváleném rozsahu také naplňována.

Na začátku příštího roku si zlínské irmy 
budou moci opět požádat o inovační voucher 
na ko inancování spolupráce v oblasti výzku-
mu a vývoje s některou z vybraných vysokých 
škol do výše 200 000 Kč. Nová výzva bude 
vyhlášena dne 6. ledna. Příjem elektronických 
žádostí bude možný od 20. do 31. ledna.

Seminář pro potenciální žadatele se uskuteč-
ní 8. ledna v budově Podnikatelského inovač-
ního centra, 23. budova bývalého areálu Svit. 
Kromě představení programu budou prezen-
továny nabídky spolupráce zapojených vyso-
kých škol a po skončení semináře je prostor 
pro individuální jednání k navázání spolupráce 
mezi podnikateli a představiteli vysokých škol. 
O podrobnostech budete průběžně informováni 
na portále www.objevtesmer.cz.

Co jsou Inovační vouchery?
Jde o nástroj podporující spolupráci mezi 

podnikateli a výzkumnými pracovišti vysokých 
škol. Ve Zlínském kraji tento program funguje již 
třetím rokem. V prvním ročníku obdrželi pořa-

Inteligentní (chytrá) specializace je naleze-
ním klíčových priorit, na jejichž rozvoj a pod-
poru se region soustředí, aby dosáhl maximál-
ního efektu v oblasti podnikatelských inovací. 
Priority budou de inovány jako horizontální 
(napříč všemi obory) a vertikální (klíčové 
obory, domény, mezioborová spolupráce).

Regionální priority RIS3 Zlínského kraje 
budou de inovány na základě diskuse s pod-
nikatelskou veřejností, představiteli výzkumu 
i institucemi na podporu podnikání tak, aby  
odrážely skutečný inovační či výzkumný a vý-
vojový potenciál regionu. 

Firmy se mohou zapojit do procesu de ino-
vání priorit RIS3 Zlínského kraje vyplněním 
krátkého dotazníku (k dispozici na adrese 
www.inovacnipodnikani.cz/ris3/dotaznik) 
a aktivní účastí na dalších akcích, které budou 
v rámci přípravy RIS3 organizovány.

Krajským RIS3 manažerem pro Zlínský kraj 
je Mgr. Daniela Sobieská, jednatelka Technolo-
gického inovačního centra s.r.o. V případě do-
tazů ji můžete kontaktovat na ris3@ticzlin.cz. 
Uvítáme též jakékoliv Vaše návrhy a připo-
mínky k danému tématu. Aktuální informa-
ce o RIS3 Zlínského kraje jsou na stánkách 
www.inovacnipodnikani.cz/ris3.  /tic/

datelé 51 žádostí, v druhém již 89. Celkem byly 
rozdány vouchery na částku 6,7 milionů korun. 

Nejvíce chtějí irmy spolupracovat s Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně, například s Fakultou 
aplikované informatiky, Fakultou technologic-
kou či Centrem polymerních systémů. Další 
žádosti řešily projekty s účastí pracovišť Vy-
sokého učení technického v Brně, Mendelovy 
univerzity a Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava.

Více informací: Ing. Petra Al Azawy, Technolo-
gické inovační centrum s.r.o., alazawy@ticzlin.cz, 
+420 734 443 878.  /tic/

RIS3 Zlínského kraje

Výzva na inovační vouchery

Podpora postižených regionů

Nový program Revit podpoří v letech 
2014 - 2020  malé a střední podniky 
působící v regionech s nižší či klesající 
ekonomickou aktivitou a vysokou neza-
městnaností nebo v oblastech postiže-
ných živelnými pohromami.

Podnikatelé působící ve strukturál-
ně postižených regionech mohou získat 
zvýhodněný investiční úvěr na pořízení 
a rekonstrukci dlouhodobého majetku či 
provozní úvěr na pořízení zásob, hmot-
ného i nehmotného majetku a inanční 
příspěvek ve výši 10 % zvýhodněného 
úvěru. 

V případě podnikatelů postižených 
živelní událostí bude poskytována zvý-
hodněná záruka až do výše 80 % jisti-
ny zaručovaného bankovního úvěru. 
Finanční příspěvek k  úvěru bude po-
skytován ve výši 10 % části zaručeného 
vyčerpaného úvěru. 

Podrobnosti o jednotlivých parame-
trech poskytovaných podpor, termínu 
přijmu žádostí a uznatelných nákladech 
projektu budou vždy uvedeny v jednot-
livých Výzvách programu REVIT, zve-
řejněných na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Čes-
komoravské záruční a rozvojové banky, 
a.s. (banka bude rovněž přijímat žádosti 
a poskytovat podporu).  /red/

Další miliarda na rozvoj ICT

Firmy mohou získat dotace z progra-
mu ICT a strategické služby. Standardní 
výše je až 100 milionů korun. V případě,  
že jde o podnik působící ve strukturálně 
postiženém regionu, může být částka navý-
šena až na 150 milionů korun. Program je 
zaměřen na rozvoj informační a znalostní 
společnosti a je určen všem podnikům, kte-
ré chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení 
nebo vytvářet centra strategických služeb, 
a tím urychlit rozvoj tohoto progresivní-
ho odvětví v České republice. Z dotací lze 
zaplatit například nákup hardware, sítí, 
licencí a know-how software, hrubé mzdy 
zaměstnanců a povinné odvody zaměst-
navatele či nájem pozemků a budov. Malé 
nebo střední podniky mohou též uhradit 
služby poradců, expertů, zpracování stu-
dií či přístup k informacím a databázím. 
Příjem registračních žádostí probíhá až 
do 17. 12. Podrobné informace a text výzvy 
na stránkách CzechInvest.  /red/

www.objevtesmer.cz
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> PODPORA PODNIKÁNÍ

Začínající podnikatelé získávají další 
pomoc s rozjezdem podnikání. V listopadu 
totiž ve Zlíně zahájilo provoz co-workingo-
vé centrum. Jde o první zařízení tohoto typu 
ve Zlínském kraji a jedno z mála na Moravě. 
Nabídka služeb pro začínající podnikatele 
je tak ve Zlíně kompletní a srovnatelná s da-
leko většími českými městy. Co-workingové 
centrum je umístěno v Podnikatelském ino-
vačním centru ve Zlíně (budova 23 v továr-
ním areálu). Na stejném místě již funguje 
podnikatelský inkubátor, virtuální inkubá-
tor či vědeckotechnický park.

Zlínské co-workingové centrum provozuje 
Technologické inovační centrum s.r.o. Jde o pod-
nik, který společně vlastní Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Jedním z jeho cílů je 
právě vytváření podmínek pro rozvoj inovační-
ho podnikání. „Podpora uplatnění mladých lidí 
je pro nás důležitou prioritou, které se věnuje-
me systematicky. Do mozaiky podpůrných opat-
ření se teď přidává co-working. Jde o relativně 
málo nákladnou, přitom efektivní cestu, jak 
například absolventům pomoci s podnikáním,“ 
konstatoval hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák.

Co je co-working?
Co-working jsou jednoduše řečeno sdílené 

prostory, v kterých může najednou pracovat 
velké množství lidí. Zájemci o jeho služby si 

mohou vybrat z několika tarifů podle toho, jak 
často hodlají prostory využívat. 

„Centrum nemá uspořádání klasické kance-
láře. Vše je pojato velmi neformálně. Nejde totiž 
pouze o zázemí, ale o vytvoření inspirujícího 
prostředí, v němž mohou začínající podnikatelé 
na svých projektech spolupracovat, pomáhat si 
v rozvoji a podobně. Jde vlastně o něco na způ-
sob klubu, v němž si sami jeho členové vytvářejí 
motivační prostředí,“ uvedla ředitelka Techno-
logického inovačního centra Daniela Sobieská.

Zlínské co-workingové centrum bude nabízet 
tři režimy. Základní balíček Business obsahuje 
50 hodin měsíčně, tarif Premium pak 100 hodin. 
K dispozici je i režim Resident. V takovém pří-

padě může klient pracovat neomezeně během 
celé provozní doby, tedy od 7.00 do 16.30. Ceny 
všech balíčků jsou přitom inančně daleko méně 
nákladné než pronájem kanceláře. 

Začínající podnikatelé navíc mohou využívat 
služeb recepce jako je skenování, kopírování či 
přejímání pošty. K dispozici mají rovněž pora-
denské služby či jednací prostory.

„Absolventi a obecně mladí lidé patří k riziko-
vým skupinám na trhu práce. I když z pohledu 
statistik není situace u nás tak dramatická, jako 
v některých jiných evropských státech, je nutné 
této kategorii věnovat velkou pozornost. Delší 
nezaměstnanost totiž může napáchat velké, 
mnohdy i nevratné škody v tom smyslu, že 
se u nich nemusí rozvinout pracovní návyky. 
Jedním z možných řešení této situace je i vy-
tvoření podmínek pro podnikání mladých lidí. 
V tomto směru je každá aktivita, která pomáhá 
odstraňovat inanční bariéry při zahájení pod-
nikání, velmi vítaná,“ poznamenala zástupkyně 
ředitele krajské pobočky úřadu práce Miriam 
Majdyšová.

Co-working v České republice
Myšlenka sdílených kanceláří pro ty, kteří 

nepotřebují vlastní prostory, ale nechtějí na-
příklad pracovat z domu, je v České republice 
stále ještě novinkou. První centra začala vznikat 
teprve v roce 2009 a až na výjimky sídlí hlavně 
ve velkých městech. Co-working vyhledávají 
například web designéři, konzultanti v různých 
oborech, obchodníci, internetoví podnikatelé, 
marketingoví specialisté, ale i lidé z neziskové-
ho sektoru a podobně. V centrech se velmi často 

konají odborné přednášky na témata související 
s podnikáním. 

Technologické inovační centrum
Technologické inovační centrum je akredito-

vaným členem Společnosti vědeckotechnických 
parků ČR. Od roku 2009 je pověřeno zastupo-
váním Asociace inovačního podnikání České 
republiky na území Zlínského kraje.

Ve Zlíně provozuje podnikatelský inkubátor, 
vědeckotechnický park a nově právě co-workin-
gové centrum. Podílí se na vzdělávacích aktivi-
tách, připravuje soutěž Nejlepší podnikatelský 
záměr, spolupracuje i na projektu Inovační vou-
chery Zlínského kraje.  /jjn/

Další šance pro 

začínající podnikatele

Zaregistrujte se do Katalogu 
firem Zlínského kraje

Katalog irem Zlínského kraje je uni-
kátním přehledem podniků působících 
ve Zlínském kraji. Představuje kraj z po-
hledu zpracovatelského průmyslu, pod-
poruje navazování nových obchodních 
příležitostí na tuzemských i zahraničních 
trzích a posiluje export regionálních i-
rem. Prezentace je v češtině, angličtině 
a němčině. Distribuce v zahraničí probíhá 
přes partnerské subjekty - Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR, 
Agenturu na podporu investic a podniká-
ní v ČR Czechinvest a Czechtrade. V tiš-
těné podobě a na CD nosiči je k dispozici 
na řadě obchodních zastoupení po celém 
světě.

Do katalogu se registrujte na stránkách 
www.katalog iremzk.cz. Podrobné infor-
mace poskytne Petra Al Azawy, kontakt: 
alazawy@ticzlin.cz.

Baťova manažerská škola

Tématem 7. části Baťovy manažerské 
školy práce je „Strategický a inovační ma-
nagement“. Pozvání přijali Milan Zelený, 
profesor působící na Fordham University 
v New Yorku a mezinárodně uznávaný 
konzultant, Ján Košturiak, spoluzakla-
datel a ředitel společnosti IPA Slovakia 
s.r.o., Václav Novák, krizový manažer 
a spoluzakladatel společnosti M. L. Loran, 
Zdeněk Rybka, absolvent Baťovy školy 
práce, a Miroslava Štýbrová, historička se 
zaměřením na dějiny irmy Baťa.

Kurz, který je určen především mana-
žerům z praxe, se uskuteční 5. a 6. prosin-
ce. Pořadatelem je Fakulta managemen-
tu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně.  Účastníci se seznámí s moder-
ními metodami řízení, řízením ve irmě 
BAŤA, a. s., do roku 1939 a možností vyu-
žití principů tohoto systému v současných 
podmínkách. Na programu je i návštěva 
nových prostor 14/15 Baťova institutu 
ve 14. budově bývalého baťovského are-
álu, legendární pojízdná kancelář a terasy 
bývalé Správní budovy irmy Baťa. Bude 
i prostor pro analýzy a řešení vlastních 
manažerských témat. 

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.batovaskola.cz.  /red/
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> RÁDCE

INZERCE

Je to jednoduché. Vypíše se výběrové říze-
ní na obsazení pozice ve irmě a vybere se 
kandidát. Po týdnech zapracovávání se ale 
může dostavit rozčarování. Původně ideální 
člověk s životopisem na tři stránky se ukáže 
jako nepoužitelný. A vše se opakuje znovu. 
Firma ztrácí čas a tedy i peníze. Přitom mož-
ná stačilo využít služeb psychologa.

Nejlepšího nebrat
Častou chybou při výběrovém řízení je, že 

irma vlastně nemá přesnou představu o tom, 
koho hledá. „Mnohdy ve výběrovém řízení zvolí 
toho nejkvalitnějšího uchazeče, což může být 
chybou. Platí totiž, že nejde o hledání nejlep-
šího, ale nejvhodnějšího kandidáta. A to často 
není totéž,“ říká psycholožka Karin Konečná ze 
zlínské agentury APROXY s.r.o., která se zabývá 
vzdělávacími a rozvojovými programy. 

Firmy by tedy měly kandidáty posuzovat nejen 
podle vzdělání, jazykového vybavení či pro-
fesních zkušeností, ale také podle jeho osob-
nostních, výkonnostních a motivačních cha-
rakteristik. „Mohou nastat situace, kdy irma 
potřebuje člověka, který by svými vlastnostmi 
na jiných pozicích napáchal škody. Pro to jedno 
konkrétní místo je ale naprosto ideální. V praxi 
jde například o pracovní zařazení, při němž 
je nutné vést obtížně zvládatelné kolektivy,“ 
vysvětluje Karin Konečná. 
Rozpoznat vhodné kandidáty tak může být pro 
irmy problém. Mnohé z nich proto využívají 

služeb psychologa. „Nejde přitom o nic výjimeč-
ného. Dokonce se stává pravidlem, že irma, kte-

rá nabídky využije, ji už při dalších výběrových 
řízeních bere jako samozřejmou,“ poznamenala 
Karin Konečná. Možností, jak zapojit schopnosti 
psychologa do procesu výběru nových zaměst-
nanců, je přitom několik – od samostatného 
pohovoru kandidátů s psychologem až po plnou 
účast odborníka přímo při výběrovém řízení. 
Právě posledně zmiňovaná forma, v kombina-
ci s dlouhodobou spoluprací, je pro irmy asi 
nejefektivnější. 

Testy? Raději nepřímé reakce
Pro laika bude možná zajímavé, že psycholog 

u kandidátů více než na testy sází na nepřímé 
reakce. „Sestavování pro ilu kandidáta začíná 

už třeba při prvním telefonickém kontaktu. 
Všímáme si toho, jak se představuje, zda se ptá 
na přesnou lokalizaci místa kam má dorazit 
a podobně. Tyto nepřímé reakce často o člověku 
prozradí více než so istikované testy,“ podotýká 
Karin Konečná.  Hodně napoví také životopis 
a motivační dopis. Pro oboje obecně platí, že 
lhaní se nevyplácí. V případě, že se dokumenty 
zabývá psycholog, to platí dvojnásob. „Lidé čas-
to bez rozmyšlení uvádějí u své charakteristiky 
vlastnosti, o nichž se domnívají, že jsou pro 
zaměstnavatele atraktivní. Například samo-
statnost, lexibilita a podobně. Při pohovoru lze 
ovšem velmi rychle zjistit, zda se tato tvrzení 
zakládají na pravdě,“ říká Karin Konečná. /jjn/

Co a za kolik

Možností, jak využít při hledání nejvhod-
nějšího kandidáta služeb psychologa, je ně-
kolik. Liší se rozsahem, cenou i způsobem 
získávání informací. 

• Rychlá diagnostika
Základní služba, zahrnující konzultaci 

s kandidátem přímo u psychologa. Výstu-
pem je popis silných a rizikových stránek 
pro danou pozici. Tuto verzi služby lze 
využít u těch kandidátů, u kterých nemá 
zaměstnavatel potřebu získat komplexní 
charakteristiku, ale pouze zjistit, zda je pro 
danou pozici vhodný. V tomto případě cena 
začíná na 3 800 korunách za vyhodnocení 
jednoho uchazeče. 

• Komplexní diagnostika
Zákazník získá komplexní diagnostickou 

zprávu zahrnující osobnostní a manažer-
ský potenciál uchazeče, včetně písemných 
a gra ických výstupů v rozsahu čtyř až pěti 
stran. Tato služba je vhodná v případě, že 
zaměstnavatel hledá kandidáty na vedoucí 
pozice nebo specialisty. Vypracování pro i-
lu jednoho kandidáta vychází na přibližně 
5 000 korun.       

  
• Psycholog u výběrového řízení

Podle odborníků jde o nejlepší variantu. 
Psycholog má připravené strukturované 
otázky. Po ukončení si celá komise společně 
vytváří hodnocení kandidátů. Hodinová 
konzultace psychologa v tomto případě 
stojí kolem 1 500 korun.

Další služby

Kromě toho mohou irmy využít práce 
psychologa i při jiných příležitostech, než je 
hledání nových pracovníků. Specializované 
agentury nabízejí řadu kurzů či individuál-
ních konzultací. Oblíbené jsou manažerské 
kurzy věnované motivaci zaměstnanců, tý-
mové práci, time managementu, syndromu 
vyhoření a podobně. Využít lze i programů, 
které se zabývají třeba asertivními doved-
nostmi, schopností prezentovat či jednáním 
v kon liktních situacích.  /red/

Firma a psycholog



14

> INFORMACEAgentura CzechTrade zahájila realizaci 
projektu zabývajícího se společnou účastí 
irem na specializovaných výstavách a ve-

letrzích v zahraničí. Podle ministerstva 
průmyslu a obchodu jde o jeden z hlav-
ních pilířů exportní strategie, neboť cílem 
projektu je zvýšení konkurenceschopnosti 
české ekonomiky na mezinárodních trzích. 
Projekt doplňuje program o iciálních účastí 
ministerstva průmyslu a obchodu a zahra-
ničních akcí agentury CzechTrade. Na zá-
kladě zkušeností z předchozího projektu 
z let 2009 až 2012 je počet účastníků v ak-
tuálním projektu naplánován na 1 260 i-
rem při realizaci 90 zahraničních veletrhů. 
Jedná se o účasti na výstavách a veletrzích 
nejen v prioritních a zájmových zemích, ale 
i v zemích, ve kterých jsou zastoupeny důle-
žité a významné obory podporující rozvoj 
zaměstnanosti.

Díky změně a zefektivnění systému organizo-
vání účasti na veletrzích dojde oproti před-
chozímu období k úspoře nákladů na realizaci 
ve výši asi 100 milionů korun. Úspěšnou reali-
zaci jednotlivých veletrhů místo zprostředko-
vatele nově zajišťuje 12 manažerů z agentury 
CzechTrade a tato aktivita se stává jedním 
z významných standardních produktů agen-

tury. Celkový objem inančních prostředků 
na projekt činí 235 milionů. „Jsme rádi, že 
se potvrdila správnost rozhodnutí vrátit se 
k původnímu účelu CzechTrade, to je sloužit 
především českým irmám jako organizace 
na podporu obchodu a poskytovat pomoc při 
pronikání na zahraniční trhy,“ dodal ředitel 
sekce zahraničního obchodu ministerstva 
průmyslu a obchodu Zdeněk Vališ.
České irmy, které splní podmínky účasti, tak 
mohou získat podporu až do plné výše způso-
bilých výdajů, maximálně však 120 000 korun 
na jednoho vystavovatele a jeden veletrh.
Seznam akcí je dostupný na internetových 
stránkách www.czechtrade.cz.  /tz/

 

Česko je trojka 

Česká republika získala třetí místo 
v soutěži o investorskou destinaci bu-
doucnosti. Výsledky soutěže vyhlásila 
mezinárodní porota v rámci fóra, kte-
ré se věnovalo přímým zahraničním 
investicím (FDI), The World Forum for 
Foreign Direct Investment 2013. Vyhlá-
šení se uskutečnilo 13. listopadu v hotelu 
Le Royal Meridien v Šanghaji. Plaketu 
za bronzovou příčku převzal vedoucí 
zahraničního zastoupení Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR v Šanghaji Aleš 
Červinka.

„Přihlásili jsme Českou republiku 
do této soutěže hlavně proto, abychom 
získali cennou zpětnou vazbu a zároveň 
zviditelnili investiční potenciál naší země. 
Výsledek soutěže vnímám jako pozitivní 
signál toho, že nás ve světě stále vnímají 
jako zajímavou destinaci pro velké inves-
tice,“ vysvětluje Marian Piecha, generální 
ředitel agentury CzechInvest.

Vítězem klání o nejatraktivnější inves-
torskou destinaci v kategorii FDI Desti-
nation of the Future, do které se mohly 
hlásit nejen státy, ale i regiony a města, 
se stal Birmingham. Druhé místo obsadila 
Kolumbie. 

V ostatních kategoriích bojovali soutě-
žící z celého světa o cenu za počin roku 
v oblasti přímých investic, o inovativní 
program roku zaměřený na FDI investice 
nebo FDI politika roku.

Mezi oceněnými se objevil také ame-
rický výrobce chemikálií Sasol North 
America, primátor dánského hlavního 
města Kodaně Frank Jensen nebo ber-
línský projekt pro lákání investic Berlin 
Business Location Center.

Cílem třídenní konference, jejíž sou-
částí byla i soutěž, kde se Česká republika 
umístila na stupních vítězů, bylo svést 
dohromady společnosti operující na glo-
bálním trhu a představitele organizací 
a vládních agentur z jednotlivých zemí 
světa, které se ucházejí o přízeň zahra-
ničních investorů. Letos hostila akci od
11. do 13. listopadu Čína, další ročník se 
bude konat v červnu 2014 v USA.  /tz/

Na veletrhy společně

Zelená úsporám pokračuje

INZERCE

Vláda schválila pokračování programu 
na úsporu energií. Projekt Nová zelená úspo-
rám tak do roku 2020 může počítat s pro-
středky ve výši 27 miliard korun.

Program Nová zelená úsporám je prorůs-
tovým opatřením pro českou ekonomiku, 
jelikož z jedné investované koruny přinese 
zpět do našeho hospodářství minimálně tři 
další koruny, jak prokázala praxe předchozího 
úspěšného programu. Významným efektem je 
tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních 
míst, a to nejen ve stavebnictví, ale i ve výrobě 
kotlů, tepelných čerpadel či solárních termic-
kých panelů na ohřev vody. Program do roku 
2020 počítá s prostředky z dražeb emisních 

povolenek ve výši 27 miliard korun, jež by 
měly udržet nebo vytvořit přibližně 70 000 
pracovních míst. Na rodinné domy je z této 
částky určeno 12,8 miliardy. 

Program Nová zelená úsporám 2014 od-
startuje 1. ledna příštího roku. Ministerstvo 
tím kontinuálně naváže na současnou výzvu, 
kde lidé mohou žádat o dotace na komplexní 
rekonstrukce rodinných domů. V tuto chví-
li je na účtu připraveno 1,5 miliardy korun, 
do konce roku se pak očekává navýšení až 
na dvě miliardy korun. Lidé tak již nyní mají 
jistotu, že inanční prostředky na tento pro-
gram jsou připraveny a mohou tak začít s pří-
pravou dokumentace.  /tz/
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