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>  ÚVoD
EDIToRIAL

obsAH

V tomto vydání magazínu Firemní partner je velký prostor věnován dvěma okruhům. Na jedné 
straně jde o zpravodajství z vyhlášení aktuálního ročníku soutěže Nejlepší podnikatelský záměr, 
na straně druhé pak o franchisingu. Je to sice nechtěné, ale docela symbolické vyznění. V obou 
případech je totiž vše postaveno na dobrém nápadu, kterému nechybí originalita, konkurence-
schopnost a hlavně obchodní model. Může se tak stát, že z dnešních medailistů soutěže se 
časem stanou úspěšní franchisoři. 

Jednomu „licenčnímu“ konceptu jsme se podívali pod pokličku v rubrikách Rozhovor a Zblízka. 
Jde o naprostý světový fenomén, společnost McDonald´s. Kdoví, zda by se svět o bratrech 
McDonaldových, provozujících v kalifornském San Bernardinu rychlojídelnu, vůbec 
dozvěděl, nebýt pána s českými předky jménem Ray Albert Kroc. Ten v jejich nápadu viděl 
potenciál a pod licencemi otevřel několik dalších poboček. Později od bratrů celý podnik odkoupil 
a vybudoval „hamburgerové impérium“. Podobných, i když ne tak slavných příběhů, lze po celém 
světě nalézt řadu. 

Franchising je ostatně velmi rozšířený způsob podnikání, který stále roste i v České republice. 
Kromě světových značek se navíc začíná uplatňovat i u čistě domácích konceptů. Možnost 
prodat svůj nápad opakovaně, či naopak využít něčí myšlenku pro vlastní byznys, je prostě lákavá.

>  4–5 
ZbLÍZKA 
FRANcHIsINg V ČEsKé REPubLIcE uKAZujE sÍLu 
Jako rozjetý vlak se chová franchising v nepříznivém prostředí ekonomiky. Rok 2013 opět 
ukázal růst franchisových konceptů, kterých na trhu působilo okolo 219. To značí nárůst 
oproti roku 2012 o téměř 10 %. 

>  6–7 
RoZHoVoR 
PETR ŠTEFEK: oD HRANoLKů K FRANŠÍZE 
„Šikovní u nás postupují velmi rychle. Všichni zaměstnanci mají stejnou příležitost k další-
mu profesnímu růstu bez ohledu na věk, vzdělání nebo pohlaví,“ hlásá na svých interneto-
vých stránkách společnost McDonald’s ČR spol. s r. o. Příkladem, že to opravdu může fun-
govat, je devětačtyřicetiletý Petr Štefek. Absolvent chemické průmyslovky do společnosti 
nastoupil v roce 1993 jako řadový zaměstnanec. V té době mu bylo 28 let. Za necelých 12 
let pak začal formou licence provozovat dvě restaurace se zlatými oblouky ve Zlíně.

>  10 
PoDPoRA PoDNIKáNÍ 
VybRáNy NEjLEPŠÍ PoDNIKATELsKé ZáMěRy 
Webová aplikace umožňující správu a sdílení multimediálních souborů, vývoz bio medu 
do zemí Blízkého východu či netradiční jazyková škola. Tyto projekty letos ovládly již 
sedmý ročník soutěže s názvem Nejlepší podnikatelský záměr. Kromě zpětné vazby od od-
borníků usilovali soutěžící o šanci získat finanční podporu pro svůj záměr, roční bezplatný 
nájem v podnikatelském inkubátoru a další ceny v celkové hodnotě 430 000 Kč. Vyhlášení 
výsledků soutěže s podtitulem Můj první milion se konalo 25. dubna 2014 v prostorách 
zlínského Podnikatelského inovačního centra. 
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> ZbLÍZKA
Jako rozjetý vlak se chová franchising v ne-

příznivém prostředí ekonomiky. Rok 2013 
opět ukázal růst franchisových konceptů, 
kterých na trhu působilo okolo 219. To značí 
nárůst oproti roku 2012 o téměř 10 %. 

„Na základě vývoje, který jsme zaznamenali 
v prvních třech měsících letošního roku, lze 
předpokládat, že i v roce 2014 se dočkáme 
růstu českého franchisového trhu. Důkazem je 
rostoucí zájem o franchisový rozvoj ze strany 

firem, které se tímto způsobem doposud ne-
rozšiřovaly,“ uvádějí ve své zprávě odborníci 
z PROFIT system franchise services s.r.o. Jde 
o mezinárodní konzultační společnost, která 
se zabývá komplexním poradenstvím v oblasti 
franchisingu.

To, co v roce 2013 také rostlo, je počet fran-
chisových jednotek. Ten se zvýšil o více než 
16 % a dosáhl počtu 6 152. Jejich podíl na úkor 
vlastních přesáhl 50 %. Vyplývá to z Franchi-
sing Reportu 2013, který vypracovala meziná-
rodní poradenská společnost PROFIT system.

Franchising i přes menší meziroční růst 
představoval stále atraktivnější způsob pod-
nikání, který si podnikatelé vybírají. Je to dáno 
především pokračující nepříznivou situací 
na trhu. Ekonomická situace ani v roce 2013 
nebyla příliš přívětivá, což vedlo podnikatele 
k tomu, aby vsadili na osvědčený koncept, kte-
rý už funguje. Největší rozmach zažila oblast 
obchodu, kde vzrostl počet systémů o 29 % 
na 98. Nejvíce se uchytily především obchody 
s potravinami a smíšeným zbožím. Naopak 
kategorie služeb poprvé klesla o 6 % na 121 
franchisových systémů.

Trendem posledních let byl rozvoj fran-
chisových systémů v oblasti služeb. Loni se 
však situace razantně změnila. Směr určovala 
kategorie obchodu. „O obrovský rozmach ka-
tegorie obchodu se zasloužily především malé 

Česká asociace franchisingu

Česká asociace franchisingu (ČAF) je 
nezisková profesní organizace sdružující 
na národní úrovni poskytovatele 
franchisingu – franchisory a odborníky 
z oblasti práva a poradenství zaměřující 
se na problematiku franchisingu. ČAF 
vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou 
jak velké a známé mezinárodní značky, 
tak i menší tuzemské franchisové systémy.
Česká asociace franchisingu je členem 
Evropské franchisové federace, kterou 
společně v roce 1972 založily vyspělé 
evropské franchisové svazy a asociace 
mimo jiné z Francie, Velké Británie 
a Německa. Více informací o asociace 
a celé problematice lze nalézt na www.
czech-franchise.cz.

slovník základních 
pojmů franchisingu
•  Franchisa – licence opravňující 

franchisanta k provozování odbytové 
koncepce franchisora vlastním 
jménem na vlastní účet

•  Franchisor – franchisový 
poskytovatel, poskytovatel franchisy

•  Franchisant – franchisový příjemce, 
nabyvatel franchisy

•  Franchisová smlouva – dlouhodobá 
smlouva upravující základní vztahy 
mezi franchisorem a franchisantem

•  Franchisový balík – souhrn 
práv, znalostí a dalších plnění 
poskytovaných franchisorem 
umožňující provozovat franchisu

•  Franchisové poplatky – platby, 
které platí franchisant franchisorovi 
za licenci a služby

•  Franchisová síť – obchodní 
a organizační propojení franchisora 
a všech jeho franchisantů 
koordinované a podporované 
prostřednictvím franchisové centrály

•  Master-franchising – franchising 
přesahující území státu, tzn. 
provozovaný v mezinárodním měřítku

•  Master-franchisa – franchisová 
licence pro území cizího státu 
(zpravidla pro celé území)

•  Master-franchisor – vlastník 
franchisového konceptu udělující 
franchisu do zahraničí

•  Master-franchisant – tuzemský 
držitel franchisové licence udělované 
zahraničním franchisorem

•  Master-franchisová smlouva – 
smlouva upravující základní vztahy 
mezi master-franchisorem a master-
franchisantem opravňující master-
franchisanta uzavírat jako franchisor 
franchisové smlouvy s dalšími 
franchisanty

Zdroj:
 Česká asociace franchisingu

Franchising v České 
republice ukazuje sílu

obchody s potravinami nebo se smíšeným 
zbožím, které se začínají přesouvat tzv. do ulic 
přímo k lidem,“ dodává Marek Halfar, ředitel 
poradenské společnosti PROFIT system. Jedná 
se například o franchisové koncepty Daily 
Fresh Stores, Můj obchod, Sapelli, Konopná 
lékárna nebo Rodas.

Zato služby poprvé klesly od jejich dyna-
mického růstu. „Velký rozvoj služeb zapříčinil 
zvýšenou konkurenci, která postupně konso-

lidovala franchisové koncepty v této oblasti, 
což vedlo k odchodu neúspěšných konceptů 
z trhu,“ doplňuje Marek Halfar. Dokazuje to 
i trend, že ve službách se uchytily především 
koncepty, které přinesly originální nápad, 
který na trhu chyběl. Zmiňme například spo-
lečnosti iDry, BK Solutions. 

I v loňském roce čeští franchisoři poráže-
li ty zahraniční. Celkově se počet konceptů 
původem z Česka ustálil na 132, což značí 
zvýšení o 11 % a přesáhnutí podílu 60 %. 
„V Evropě počet franchisových systémů, kte-
ré mají domácí původ, dosahuje 70 %, proto 
předpokládáme, že počet českých společností 
ve franchisingu bude nadále růst,“ odhadu-
je Marek Halfar, ředitel společnosti PROFIT 
system. Zahraniční systémy si udržovaly svůj 
konstantní růst. Nejvíce jich pochází z USA, 
Itálie a Německa.

Expanze za hranice však zatím stagnuje, 
v zahraničí loni působilo 40 franchisových 
systémů z Česka, což je téměř stejný počet 
jako v roce 2012. „Důvodem je především 
mnoho mladých franchisových systémů, kte-
ré vznikly během posledních tří let a sou-
středí se především na rozvoj na tuzemském 
trhu. Pokud se chystají na expanzi, spíše si 
vyhlížejí Slovensko, případně ostatní trhy, 
kde by se jejich koncept uchytil,“ uzavírá 
Marek Halfar.  /tz/

Vývoj franchisových systémů

2010 150

2011 168

2012 200

2013 219

Vývoj počtu franchisantů

2010 2 029

2011 3 209

2012 4 183

2013 4 966
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INZERCE

Hotel POHODA**** 
Pozlovice 203

763 26 Luhačovice
Tel.: +420 – 577 100 811
Fax: +420 – 577 100 813

info@pohoda-luhacovice.cz
www.pohoda-luhacovice.cz

Tak by se dala charakterizovat nálada hotelu Pohoda v Luhačovicích. V podstatě nezáleží na tom, zda jako host využíváte některou 
z výhodných nabídek wellness pobytů nebo dáte přednost firemní vzdělávací akci, semináři či konferenci. Čtyřhvězdičkovému 
standardu plně odpovídá komfort ubytování, leč nezaostává ani prostor a nabídka restaurace nebo welllness centra, v rámci 
kterého lze odpočívat v bazénu, některém z whirlpoolů či v tzv. Saunovém světě.

Hotel Pohoda disponuje konferenčními a jednacími místnostmi až pro 180 osob, má flexibilní prostory s nejmodernějším 
audiovizuálním a technickým vybavením, vynikající cateringové služby, restaurace, snadné parkování, bezplatné WiFi 
a specializovaný personál.

Co však „Pohodu“ odlišuje od klasických kongresových hotelů? Ano – prostě POHODA. V tomto případě se nejedná pouze 
o vyřčené slovo, nýbrž o filozofii vedení hotelu. Jinými slovy – dopřejte sobě a svým blízkým pohodu.

POHODA – CO NA SRDCI, TO V NÁZVU HOTELU.

INZERCE

Princip podnikání na této bázi je jedno-
duchý. Franchisor nabízí franchisantům 
podnikatelský koncept na klíč a balík slu-
žeb pro úspěšné vybudování a řízení fran-
chisových podniků. Každý z nich dělá to, 
co nejlépe umí. 

Franchising je tedy partnerství založené 
na dělbě práce a specializaci mezi posky-
tovatelem a příjemcem franchisy. Základní 
myšlenka franchisingu spočívá ve snaze jed-
nou vytvořený podnikatelský systém nebo 
koncept prodat několikrát. Tím je franchi-
sový systém ve své podstatě předurčen pro 
další expanzi – na národní, ale i mezinárodní 
úrovni. A to mu dává i jeho dynamiku rozvoje. 
Franchisová forma podnikání se zejména 
uplatňuje v oblasti malého a středního pod-
nikání. Lze ji použít jak pro osoby právnické, 
tak i fyzické. Ze zkušeností a praxe v zahra-
ničí se franchising nejčastěji uplatňuje v ob-
chodě, ve službách a v gastronomii.

Přednosti a možnosti franchisingu
Franchisorovi tato forma odbytu přináší 

konkurenční výhodu - umožňuje rychlejší 
expanzi a vstup na nové nebo vzdálené trhy. 
Má tak zajištěn jistější a rychlejší odbyt. 
Zvyšování počtu franchisantů způsobuje, 
že franchisor a jeho franchisový systém má 
lepší vyjednávací pozici na trhu. Rozrůstání 

sítě také způsobuje, že nabízené služby a vý-
robky jsou pro zákazníka rychleji a snáze 
dosažitelné. Franchisor může při budování 
sítě rozložit nároky na vlastní kapitál na jed-
notlivé franchisanty a není tak zatížen velkou 
kapitálovou investicí. Franchisant sice potře-
buje pro zahájení podnikání určitý vstupní 
kapitál, ale výrazně menší riziko franchiso-
vého podnikání ve franchisovém systému 
mu umožňuje získat lepší přístup k úvěrům, 
leasingu a pojištění.

Franchisanti mají možnost se podni-
katelsky relativně samostatně realizovat 
ve „svém“ podniku; a mají větší motivaci než 
zaměstnanci vlastněných poboček. Koncepce 
vytvořená franchisorem a podmínky sjed-
nané ve franchisové smlouvě dávájí fran-
chisantovi rámec i prostor pro jeho vlastní 
podnikatelskou aktivitu a nasazení.

Franchisant využívá jméno a silnou značku 
franchisora, který se o její známost a image 
neustále stará, stejně jako o vývoj a propagaci 
svých výrobků nebo služeb.

Levnější nákupy
Franchisant má možnost nakupovat přímo 

od franchisora, který je přímým výrobcem, 
a to obvykle za nižší ceny, než kdyby nakupo-
val v síti velkoobchodních prostředníků. Tím, 
že je franchisant organizovaný jako součást 
velkého řetězce, má možnost získat od vel-

kých dodavatelů takové obratové, nákupní 
a nákladové výhody, které by jako jednotlivec 
nezískal.

Prodejní koncepce, kterou franchisant 
od franchisora získává, je několikrát ověře-
ná. Franchisor, aby obstál v konkurenci, je 
nucen své produkty a svou koncepci vyví-
jet a upravovat podle požadavků zákazníků. 
Franchisanti znají svůj místní trh a situaci 
zpravidla lépe než vzdálený franchisor.

Franchisové partnerství franchisantovi 
umožňuje snížit výrazně rizika podnikání. 
Franchisant má jistější a rychlejší vstup 
na trh, podpora franchisora mu umožní vy-
naložit nižší počáteční náklady, než kdyby 
začínal sám. Franchisant při startu svého 
podnikání získává know-how, které by nabyl 
až po několika letech praktického provozová-
ní, a s ním rozsáhlou vstupní podporu. Může 
například využít již hotový nebo upravený 
typový projekt provozovny, franchisor mu 
pomáhá při úpravách nebo vybavení provo-
zovny. Franchisantovi a jeho zaměstnancům 
franchisor poskytne školení a trénink v ob-
lasti provozu, managementu a prodejních 
postupů, které jsou často na úrovni velkých 
firem. V průběhu trvání franchisového part-
nerství franchisant získává od franchisora 
průběžnou podporu v oblasti vedení provozu, 
managementu a marketingu.

 Zdroj: Česká asociace franchisingu

jak funguje franchisový systém? Profit pro obě strany
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> RoZHoVoR

 Petr Štefek

> narodil se v roce 1965 v ostravě

> vystudoval chemickou průmyslovku

> pracoval jako směnový mistr 
v chemických závodech v ostravě

> v roce 1993 se stal zaměstnancem 
společnosti McDonald’s

> od roku 2005 provozuje formou franšízy 
restaurace ve Zlíně

> je ženatý, má dvě dcery

„Šikovní u nás postupují velmi rychle. Všichni zaměstnanci mají stej-
nou příležitost k dalšímu profesnímu růstu bez ohledu na věk, vzdělání 

nebo pohlaví,“ hlásá na svých internetových stránkách společnost 
McDonald’s ČR spol. s r. o. Příkladem, že to opravdu může fungovat, 
je devětačtyřicetiletý Petr Štefek. Absolvent chemické průmyslovky 

do společnosti nastoupil v roce 1993 jako řadový zaměstnanec. V té 
době mu bylo 28 let. Za necelých 12 let pak začal formou licence provo-

zovat dvě restaurace se zlatými oblouky ve Zlíně.

Petr Štefek:  
oD HRANoLKů 

K FRANŠÍZE

Jak jste se dostal k práci ve společnosti 
McDonald’s?

Celkem jednoduše. Po vojně, přesně v roce 
1986, jsem nastoupil jako směnový mistr che-
mických závodů v Ostravě. Vyráběli jsme ky-
selinu sírovou, jejímž hlavním odběratelem 
byly uranové doly. V souvislosti s útlumem 
těžby ale klesaly odběry. V roce 1992 se vý-
roba postupně odstavovala. Řešil jsem, co 
dál. No a v té době jsem viděl inzerát, v němž 

společnost McDonald’s hledala pracovníky 
pro pobočku v Ostravě. To bylo v roce 1993. 
Na konkurzu se nás sešlo 300, uspěl každý 
desátý. Já byl mezi nimi. Zanedlouho jsem 
nastoupil na vstupní měsíční trénink.

Jaké byly první pocity po tak razantní 
změně v profesním životě?

Nejvíce jsem byl fascinován propracovaným 
systémem. Vše mělo svá pravidla a fungovalo 

to. Zvlášť ve srovnání s předchozím působe-
ním v chemických závodech, které i po roce 
1989 zůstávaly napůl socialistické, to bylo až 
neuvěřitelné. Tam se běžně stávalo, že únik 
kyseliny sírové se začal řešit až v okamžiku, 
kdy se nám podařilo najít údržbáře. A to někdy 
trvalo i hodiny. Naproti tomu v McDonald’s je 
snad na všechno pamatováno v manuálech. 
Můj první dojem byl, že jde o dobře seřízený 
hodinový strojek.

A vy jste byl jedním z těch koleček…
Ano, začal jsem úplně od píky v restauraci 

v Ostravě. Postupně jsem to dotáhl až na prv-
ního asistenta, což je v podstatě zástupce ve-
doucího. V polovině roku 1995 jsem dostal 
nabídku na vedení restaurace u dálnice ve Vel-
kém Meziříčí. Po otevření druhé ostravské 
restaurace jsem se pak vrátil na sever Moravy 
a jako vedoucí jsem v pobočce v Porubě půso-
bil až do roku 1997. Pak přišel zlom, stal jsem 
se konzultantem a přišlo stěhování do Prahy.

Co vlastně znamená v hierarchii spo-
lečnosti McDonald’s pozice konzultanta?
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Jde o člověka, který má na starosti několik 
restaurací. Já osobně jsem se během svého 
pražského působení staral o firemní restau-
race. Tedy o ty, které provozuje přímo spo-
lečnost McDonald’s. V roce 1999 jsem se pak 
přesunul zpět na severní Moravu a v tomto 
regionu jsem měl na starosti licenční partnery 
– franšízanty. Postupně jsem k tomu přibral 
i část Slovenska. Kromě jiného jsem dohlížel 
na trénink budoucích provozovatelů licence.

Jak vytrénovaný musí zájemce o fran-
šízu být?

Je toho docela hodně. Myslím, že dost na-
poví délka tréninku. Ta činí 10 až 18 měsíců, 
během nichž si zájemce o licenci vyzkouší 
prakticky všechny práce.

Od roku 2005 jste franšízantem i vy. Jak 
k tomu došlo?

Někdy kolem roku 2003 jsem se rozhodo-
val co dál. Vedle možnosti pokračovat v ma-
nažerské kariéře ve společnosti McDonald’s 
mě velmi lákala i šance stát se podnikatelem 
s licencí. Nevěděl jsem, jaká bude reakce ve-
dení, protože to není úplně obvyklé, aby se 
člověk zevnitř stal franšízantem. Za čas ale 
přišla nabídka na převzetí obou zlínských 
poboček, které byly v té době firemní. Rychle 
jsme se dohodli a od března 2005 je provo-
zuji prostřednictvím své společnost PEXX 
Consulting. 

Jak vlastně vypadá model spolupráce 
mezi společností McDonald’s a jednotli-
vými franšízanty?

Společnost McDonald’s je ta, která vybí-
rá lokality pro umístění restaurací a hra-
dí stavební náklady. Franšízant se postará 
o technologie a vnitřní vybavení. To vybírá 
z několika standardizovaných konceptů, kte-
ré ale mohou být následně upraveny podle 
konkrétní situace. Všechny dodávky provádí 
specializované firmy certifikované společ-
ností McDonald’s. 

A jaké jsou další povinnosti licencova-
ného partnera? 

To nejdůležitější je dodržovat nastavené 
vysoké standardy. To je základ. Pak je samo-
zřejmě nutné odvádět poplatky z pronájmu 

prostor, protože ty patří společnosti McDo-
nald’s. No a samotný poplatek za poskytnutí 
franšízy je dán určitým procentem z obratu.

Franšízant má volné ruce v personálním 
zajištění chodu či cenové politice. Nezbytné je 
ale respektovat centrální marketingové kam-
paně. Nemůže se prostě stát, aby za produkty, 
které jsou v těchto kampaních uvedeny s ce-
nou, zaplatil zákazník jinou částku. Ostatně 
na tento národní marketing také přispíváme, 
konkrétně pěti procenty z obratu.

Zlínské restaurace McDonald’s vznikly 
v letech 1997 a 2000. Od té doby přibyla 
konkurence. Pociťujete to na tržbách?

Konkurence nás netrápí, naopak. Možnost 
srovnání vás nutí posouvat se stále výš. A po-
kud jde o tržby, na ty má podstatně větší vliv 
to, jakou máte pověst, na jakém místě restau-
race stojí a podobně. 

Dnes je, bohužel, v mnoha velkých měs-
tech patrný trend vylidňování center. Zlín 
v tomto směru není výjimkou – přesunula se 
pošta, knihovna, lidé mají stále méně důvodů 
na náměstí Míru přicházet. A my to logicky 
také pociťujeme. 

Většina podnikatelů se v posledních 
letech, i přes vysokou míru nezaměstna-
nosti, potýká s nedostatkem pracovníků. 
Jak jste na tom vy?

My máme výhodu v tom, že nepotřebuje-
me žádné specifické vzdělání, problémem 
není ani věk. Přesto ale nelze říct, že jsme 
za vodou. Hlavně do pracovních poměrů se 
lidé příliš nehrnou. Na to ale máme docela 
účinný lék – jsme velmi vstřícní z pohledu 
úvazků. V praxi to vypadá tak, že na přibliž-
ně  50 tabulkových pracovních míst u nás 
v každé restauraci připadá klidně i dvojná-
sobek lidí. Díky propracovanému systému to 
ovšem funguje naprosto bez problémů. Vět-
šina brigádníků pro nás pracuje dlouhodobě.  

Kdy naposledy jste se postavil za pult, 
nebo si zkusil práci v kuchyni?

Jsem tam prakticky každý den kromě ne-
děle. Nejraději mám místo u hranolků. Tam 
totiž získáte perfektní přehled o práci celého 
servisu i kuchyně.

> NÁZEV

– PEXX Consulting, s. r. o.

> ZALOŽENÍ

–  firma byla založena v roce 2005

> PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

– provoz dvou restaurací McDonald’s formou
       franšízy ve Zlíně

> RESTAURACE 

–  v roce 1997 byla otevřena restaurace 
na zlínském náměstí Míru

– v roce 2000 přivítala první hosty restaurace 
       umístěná v komplexu CENTRO Zlín 
        v Malenovicích
– od roku 2005 je provozuje společnost PEXX
       Consulting vlastněná Petrem Štefkem
– v roce 2013 byly obě restaurace zásadním
       způsobem rekonstruovány
– obě restaurace mají i službu McCafé, nabízejí
       snídaně či disponují dětským koutkem

> MCDONALD´S V ČESKÉ REPUBLICE

–  první restaurace byla otevřena v roce 1992 
ve Vodičkově ulici v Praze

–  první „mimopražská“ restaurace vznikla roku 
1993 v Ostravě

– celkový počet restaurací činí 93
–  od listopadu loňského roku jsou postupně 

uváděny na trh restaurace malého typu, 
díky čemuž je možná expanze i do menších 
nákupních center či na autobusová a vlaková 
nádraží

–  většina restaurací je provozována na základě 
franšízy

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Z FIREM
Prototyp letounu bude  
ještě v letošním roce

Prototyp se vznese ještě letos, sériová 
výroba by měla začít v roce 2016. Takový je 
ve stručnosti aktuální harmonogram vývo-
je modernizovaného dopravního letounu L 
410 NG (New Generation). Novináře s ním 
seznámilo vedení kunovické společnosti 
Aircraft Industry a.s. „Největší přínosy no-
vého letounu budou zejména ve zvětšeném 
doletu, zvyšujeme kapacitu nádrží přímo 
v křídlech či v možném větším zatížení 
o 400 kilogramů ve prospěch zákazníka. 
Zvětšujeme i zavazadlové prostory, zadní 
i přední v nosové části letadla. Analogové 
budíky nahradí v kabině moderní digitální 
obrazovky,“ uvedl technický ředitel Aircraft 
Industries Karel Minařík. 

Vývoj nového letounu přijde na stami-
liony korun. Kromě Aircraft Industries 
se na něm podílí více než desítka dalších 
českých společností z různých oborů. Život-
nost nového letounu by se měla prodloužit 
z 20 000 zhruba na 30 000 letových hodin. 
Cestující ocení snížení hluku v kabině i větší 
prostor pro zavazadla. Několik palivových 
nádrží v křídle nahradí jediná, množství 
převáženého paliva tak stoupne z 1300 
na 2000 kilogramů.

Aircraft Industries již loni získal certi-
fikáty evropské agentury EASA i ruského 
leteckého úřadu MAK pro letoun L 410 
UPV-E20 s novou pohonnou jednotkou, 
motorem GE H80-200 a vrtulí AV-725. 

Inovuje necelá polovina

V České republice převažuje počet 
podniků bez inovačních aktivit. Podle 
posledních dostupných dat o inovačních 
aktivitách podniků v letech 2010–2012 
inovovalo pouze 43,9 % podniků. Vyplývá 
to ze šetření, které s dvouletou periodicitou 
provádí Český statistický úřad (ČSÚ).

„Pozitivní zprávou je opětovný růst podí-
lu podniků, které ve srovnání s předchozím 
obdobím zavedly technické inovace,“ uve-
dl expert ČSÚ Václav Sojka. Technickým 
inovacím (produktovým, procesním) se 
věnovalo 35,6 % podniků, zatímco ne-
technickým inovacím (marketingovým, 
organizačním) 31,6 % podniků. Nejvíce 
podniků (25,3 %) se soustředilo na vývoj 
nových nebo podstatně zlepšených pro-
duktů. Procesy inovovalo 24 % podniků.  
Obecně více inovují nejen velké podniky 
(78,7 %) oproti středním (57,6 %) nebo 
malým (38,2 %), ale i firmy pod zahraniční 
kontrolou (54,1 %) oproti domácím podni-
kům (41,0 %). Nejvíce podniků (64,8 %) 
inovovalo v informačních a komunikačních 
činnostech. V případě technických inova-
cí, které jsou považovány za stěžejní pro 
výrobu a konkurenceschopnost podniku, 
byly nejaktivnější v rámci zpracovatelského 
průmyslu (průměr 40,4 %) podniky s pře-
važující činností v oblasti výroby ostatních 
dopravních prostředků (62,3 %).

Společnost SWS a.s., přední distributor 
v oblasti IT, dosáhla v uplynulém roce ob-
rat ve výši 6 740 milionů Kč, což je nárůst 
o 10,4 % oproti roku 2012. 

„Rok 2013 byl pro nás s obratem 6,7 miliardy 
korun dalším velmi uspěšným rokem v historii 
SWS. Dokázali jsme vyrůst na klesajícím trhu, 
navíc 10,4% nárůst znamená jeden z nejdyna-
mičtějších růstů mezi velkými distributory v ČR. 
To nás velmi těší a ukazuje se, že naše strategie 
zkvalitňování služeb a vysoká orientace na zá-
kazníka se jeví jako dlouhodobě úspěšná,“ uvedl 
obchodní ředitel firmy Stanislav Skalička.

V prodeji notebooků společnost vyrostla 
o 5 % na hranici téměř 200 000 prodaných 
kusů a to i přesto, že tento trh klesal v České 
republice o 15 až 20 %. Prodalo se 80 000 ta-
bletů, což vysoce překonalo původní očekává-
ní. „Také v prodeji většiny ostatních segmentů 

jsme rostli dynamicky. Podařilo se nám získat 
distribuční smlouvy na LG mobilní telefony, stali 
jsme se strategickým partnerem Microsoftu pro 
prodej a rozvoj cloudových služeb Office 365 
a Windows Intune v České republice,“ doplnil 
Stanislav Skalička.

Na Slovensku získala dceřiná společnost 
certifikaci ISO 9001:2008 pro oblast Nákupu, 
prodeje a distribuce produktů IT. SWS Distri-
bution a.s. Bratislava je finančně i obchodně 
stabilní distribuční společností na slovenském 
IT trhu. „V roce 2013 jsme na Slovensku vyrostli 
o 25 % a také v letošním roce chceme růst o asi 
30 % v obratu. Naší prioritou pro letošní rok je 
zvyšování tržního podílu v resellerského kaná-
lu. Rovněž chceme růst v retailu i etailu. S tím 
souvisí rozšíření našeho portfolia jak v oblasti 
IT, tak i v nových segmentech,“ dodal Stanislav 
Skalička.  /tz/

Hamé loni zvýšilo tržby o čtyři procenta
Tržby Hamé za vlastní a importované vý-

robky dosáhly v roce 2013 5,131 miliardy 
korun. Oproti roku 2012 je to nárůst o čtyři 
procenta. Zahraniční trhy se na celkových 
tržbách podílely 52 procenty.

Hamé se loni významně dařilo v zahraničí. 
„Tyto trhy nám pomohly vyrovnat mírný po-
kles tržeb v Česku, kde loni stále přetrvávala 
opatrná nákupní nálada spotřebitelů. K vý-
znamnému nárůstu oproti roku 2012 došlo 
například v Rusku, kde se tržby zvýšily o 15 %, 
na Ukrajině o 29 % a v Rumunsku dokonce 
o 39 %. Výrazně vzrostl vývoz i do dalších zemí, 
například do Německa či Bulharska o deset, 
do Slovinska o 41 procent,“ uvedl generální 
ředitel společnosti Hamé Martin Štrupl.

Potravinářská firma se také v loňském roce 
ještě více zaměřila na trhy v Africe a nově 
i na Čínu. „Probíhají jednání s místními dis-
tributory v Súdánu, Etiopii a Ghaně, připra-
vujeme jednání i v Senegalu a dalších zemích. 
Na těchto trzích je zájem hlavně o kojenecké 
výživy, kečupy, paštiky a další masové pro-
dukty,“ popsal Martin Štrupl s tím, že Hamé 
v Africe hledá také suroviny pro vlastní výrobu 
– například luštěniny či rajský protlak. „Suro-

vinové zdroje v Evropě či v Asii totiž začínají 
být omezené,“ dodal.

Hamé letos poprvé v historii vyvezlo vlast-
ní výrobky i do Číny. Šlo o masozeleninové 
a ovocné kojenecké výživy, pro které má tento 
trh velký potenciál. Tuzemská potravinářská 
společnost Hamé dosud pouze z Číny impor-
tovala některé výrobky, například kompoty 
z tropického ovoce.

 Vedle hledání nových trhů se Hamé v roce 
2013 soustředilo i na další rozvoj společnosti. 
Investice do výroby dosáhly loni více než 156 
milionů korun. Peníze šly především do výrob-
ních závodů v Kunovicích, Podivíně a Babicích. 
Díky investicím se zmodernizovaly tyto provo-
zy a jejich technologické zařízení, zefektivnila 
se výroba a zvýšila výrobní kapacita.

„V letošním roce plánujeme proinvestovat 
dalších přibližně 219 milionů korun. Z této 
částky půjde 191 milionů do obměny dalších 
výrobních technologií a zařízení, 24 milionů 
pak směřuje do výstavby nové mrazírny a mo-
dernizace výroby džemů, povidel a dalších 
produktů z ovoce  v jihomoravském Podivíně. 
Výrazná modernizace a rozšíření kapacity čeká 
i čističku odpadních vod v Babicích,“ uvedl 
Martin Štrupl.  /tz/

Dokázali vyrůst  
na klesajícím trhu 
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Společnost TAJMAC-ZPS dosáhla v  hos-
podářském roce 2013 objemu tržeb 1,24 
miliardy korun. Čistý zisk byl bezmála 86 
milionů korun. Firma tak při mírně nižších 
tržbách dosáhla lepší ziskovosti. „Důvo-
dem je to, že jsme se soustředili na projekty 
s vyšší přidanou hodnotou, než abychom 
investovali do zvýšení kapacity a tedy pří-
padně růstu tržeb. Volíme stále ještě opatr-
ný přístup k navyšování kapacity, spíše se 
soustředíme na inovace technologií a růst 
produktivity práce,“ uvedl generální ředitel 
Michele Taiariol. 

Velmi dobrými výsledky se může pochlubit 
celá skupina TAJMAC, kterou v Česku tvoří 
kromě TAJMAC-ZPS další čtyři firmy (ZPS Slé-
várna, Tecnimetal CZ, ZPS Mechanika a ZPS 
Transport). Celkové tržby za skupinu dosáhly 
1,94 miliardy korun a kumulovaný zisk byl 
171 milionů korun. Od roku 2010 ve firmách 

skupiny vzniklo na 250 nových míst, jen loni 
jich bylo na 60. Celá skupina v současnosti 
zaměstnává zhruba 1200 lidí. 

Na exportní orientaci zlínského výrobce 
obráběcích center a vícevřetenových auto-
matů se nic nemění, stále jsou to více než 
dvě třetiny produkce. Ke klíčovým teritori-
ím patřily i loni Itálie, Německo, USA, Indie 
a Rusko. Firma dlouhodobě sází na diverzi-
fikované portfolio produktů, což jí pomohlo 
především v době krize. Tržby jsou rozděleny 
do třech produktů, zhruba po 40 procentech 
patří vícevřetenovým automatům a obrábě-
cím centrům. Zhruba 20 procent tržeb pak 
zajišťují projekt Manurhin, vstřikolisy NEGRI 
BOSI a kooperace. 

„Podstatné je, že každý segment je ziskový,“ 
doplnil Michele Taiariol. Celkově TAJMAC- ZPS 
očekává letos růst tržeb o 5 až 10 procent 
a nadále rostoucí úroveň ziskovosti u probí-
hajících projektů.  /tz/

Přibližně 30 hektarů. O tak velkou plochu 
ve Strategické průmyslové zóně projevila 
zájem společnost Panattoni Czech Republic 
Development, která patří ke světové špičce 
v oblasti výstavby a pronájmů průmyslo-
vých a logistických nemovitostí. Jednání 
o spolupráci mezi Panattoni a správcem 
zóny, Industry Servis ZK, začala už v létě mi-
nulého roku. Na jejich základě nyní Zlínský 
kraj s Panattoni uzavřel společnou Dekla-
raci o porozumění.

„Velkou konkurenční výhodou Panattoni je 
to, že umíme investorům předat hotové budovy 
do šesti až osmi měsíců od podpisu smlouvy. 
Takto připravíme i část pozemků v zóně Hole-
šov,“ vysvětluje Pavel Sovička, generální ředitel 
Panattoni Europe Česká republika, firmy, která 
mimo jiné přivedla do Dobrovíze u Prahy spo-
lečnost Amazon. Panattoni momentálně v České 
republice a na Slovensku nabízí 14 průmyslo-
vých parků. Holešov by se stal jejím prvním 
působištěm na Moravě.

Správce zóny, Zlínským krajem vlastněná 
společnost Industry Servis ZK, vedla jednání 
s Panattoni Czech Republic mimo jiné i v souvis-
losti s nabídkou alternativní lokality na Moravě 
pro firmu Amazon. „Jsme přesvědčeni, že další 
spolupráce se společností Panattoni bude pro 
holešovskou zónu velkým přínosem. My jsme 
schopni vést jednání s malými a středními inves-
tory. Velcí zájemci o investici ale prakticky vždy 
využívají servis developerů,“ uvedl manažer 
zóny Jakub Černoch.

Mateřská společnost Panattoni Develop-
ment Company má sídlo ve Spojených státech, 
v Evropě je kromě České republiky aktivní také 
v Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Slovensku 
a Polsku. V České republice v posledním roce 
výrazně expandovala a společně s českou sku-
pinou Accolade rozšířila nabídku svých parků 
například o Mladou Boleslav, Kvasiny – Rychnov 
nad Kněžnou, Cheb, Aš nebo slovenské Krásno 
nad Kysucou. Jen v Česku vybudovala a předala 
do užívání 233 000 čtverečních metrů logistic-
kých nebo výrobních prostor.   /tz/

Plán zisku překročili  
o 200 procent

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní 
družstvo zakončil své hospodaření v prv-
ním čtvrtletí roku 2014 přeplněním plánu 
zisku o více než 200 %. Plánovaný zisk MPU 
za rok 2014 stanovilo vedení společnosti 
ve výši 60,8 milionu korun. „Za tímto pozi-
tivním výsledkem stojí především splnění 
obchodního plánu a úspěšné dokončení 
celé řady úvěrových případů. Soustavné 
ziskové hospodaření společnosti je naše 
dlouholetá priorita, která je podmínkou 
pro další rozvoj,“ uvedl Radomír Lapčík, 
předseda představenstva MPU. 

LAPP KAbEL zvýšil obrat

Hospodářské výsledky společnosti 
LAPP KABEL s.r.o., české součásti skupiny 
LAPP, jsou v posledních letech ovlivněny 
především celkovou situací na světových 
trzích. Stagnace nebo mírný růst hospo-
dářství v okolních zemích se proto proje-
vil také v tržbách LAPP KABEL s.r.o. Rela-
tivně nízký nárůst ve výši jednoho a půl 
procenta ve srovnání s hospodářským 
rokem 2012 byl způsoben pokračujícím 
poklesem ceny mědi, která má významný 
vliv na celkovou výši tržeb společnosti. 
Po očištění tohoto vlivu činil meziroční 
růst 3,3 procenta. V tradičních segmen-
tech, mezi které patří zejména výroba 
strojů a rozvaděčů, dosáhla společnost 
růstu, který byl v souladu s rozvojem celé-
ho trhu. Vzhledem k očekávanému oživení 
evropského hospodářství v roce 2014 
společnost předpokládá, při zachování 
ceny mědi na úrovni roku 2013, růst tržeb 
v rozmezí pět až deset procent.

Hlavní investiční akcí roku 2013 byla 
výstavba firemní mateřské školky v Ot-
rokovicích, kterou může využívat 42 
dětí. Realizace investice byla ukončena 
v měsíci září, včetně zahájení provozu 
s 26 dětmi v hlídacím koutku a dvou tří-
dách mateřské školky. Provoz zařízení 
je v prvních letech podporován v rámci 
projektu Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost – projekt BENEFIT. 

TAjMAc-ZPs má i přes nižší tržby vyšší zisk

Do zóny zamíří velké firmy, pomůže developer
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> PoDPoRA PoDNIKáNÍ

Webová aplikace umožňující správu a sdí-
lení multimediálních souborů, vývoz bio 
medu do zemí Blízkého východu či netradiční 
jazyková škola. Tyto projekty letos ovládly 
již sedmý ročník soutěže s názvem Nejlepší 
podnikatelský záměr. Kromě zpětné vazby 
od odborníků usilovali soutěžící o šanci získat 
finanční podporu pro svůj záměr, roční bez-
platný nájem v podnikatelském inkubátoru 
a další ceny v celkové hodnotě 430 000 Kč. 
Vyhlášení výsledků soutěže s podtitulem Můj 
první milion se konalo 25. dubna 2014 v pro-
storách zlínského Podnikatelského inovační-
ho centra. Pořadatelem soutěže je Technolo-
gické inovační centrum s.r.o. a Zlínský kraj.

O přízeň poroty se letos ucházelo celkem 
51 projektů rozdělených do dvou kategorií. 
Největší zájem byl o společnou kategorii ur-
čenou studentům vysokých škol a zájemcům 
z řad veřejnosti. „V tomto případě dorazilo 
34 přihlášek. Dalších 17 projektů pak spadá 

do kategorie určené pro studenty středních 
škol,“ uvedla Daniela Sobieská, ředitelka pořá-
dajícího Technologického inovačního centra. 
Všemi záměry se podrobně zabývali odborní 
hodnotitelé. Tradičně šlo o zástupce partnerů 
soutěže, investorů a podnikatelů.

V kategorii pro studenty vysokých škol 
a veřejnost si prvenství, spojené mimo jiné 
s finanční odměnou 71 000 korun, vybojoval 

„Do našeho produktu investujeme dost 
vlastních peněz, protože tomu věříme,“ říká 
v rozhovoru Jan Valuštík, který letos domino-
val v kategorii určené pro veřejnost a studen-
ty vysokých škol. Projekt má umožnit správu 
multimediálních souborů.

Co pro vás znamená výhra?
Jsem šťastný, ale zároveň cítím tíhu toho zá-

vazku. Ta výhra samotná pro mě znamená hod-
ně. Jde o jakousi důvěru od lidí, kteří podnikání 
rozumí a jsou zkušení podnikatelé. 

s projektem PixelSquare Jan Valuštík z Fakulty 
multimediálních komunikací Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně. „V dnešní době digitalizace 
a ukládání většího množství dat se u mnohých 
firem objevuje problém se správou souborů. Ty 
jsou rozházeny na různých discích u různých 
lidí, těžko se v nich vyhledává a složitě se sdílejí 
mezi ostatními členy týmu. Aplikace PixelSqua-
re pomocí systému tagování označuje všechny 
fotky a vyhledávání v nich se stává otázkou 
vteřin. Stejně jednoduché a rychlé je i sdílení,“ 
popsal svůj záměr autor.

Druhé místo si připsal projekt Starhills Raw 
Honey. Jeho autorem je Libor Svoboda z Fakulty 
multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Jde o export organického medu z České 
republiky pod vlastní značkou Starhills do zemí 
Blízkého východu. Třetí místo pak získala Anna 
Vlčková s projektem jazykové školy Immer Vere. 
Studentka Fakulty humanitních studií Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně nabízí jazykové vzdělá-
vání netradiční a zábavnou formou.

Mezi středoškoláky zvítězily klobouky
Zajímavé projekty byly předloženy i v ka-

tegorii středních škol. Porotu nakonec nejvíce 
zaujal nápad Dariny Knotkové ze Střední školy 
MESIT nazvaný Svět klobouků. Jde o zakáz-
kovou výrobu pro folklorní soubory, ale i pro 
běžné nošení. Druhé místo získal Lubomír 
Mocek ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, který 
zpracovává záměr na pronájem outdoorových 

Kolik lidí na projektu pracuje?
Je nás šest. Máme šikovné kluky programá-

tory, na marketing a na prodej a perfektní kluky 
na design produktu.

Jaký byl důvod k přihlášení se do této 
soutěže?

Nám nešlo ani tak o finance. Do našeho 
produktu investujeme dost vlastních peněz, 
protože tomu věříme. Soutěže jsme se zú-
častnili hlavně kvůli zpětné vazbě a kvůli 
navázání kontaktů, popularitě atd. Náš byz-

Vybrány nejlepší podnikatelské záměry

jak na správu fotek? Pomůže Pixel square
nys je zaměřený na B2B trh a to znamená, 
že se musíme seznamovat s firmami a lidmi 
z firem. Další důvod byla inspirace a dneska 
jsem dostal například skvělou zpětnou vazbu 
na prezentaci od porotců. Hodně mi to dalo. 
Mám poznačených spoustu poznámek, co 
musíme změnit nebo zlepšit. Posledním důvo-
dem byla kancelář, chceme s týmem pracovat 
společně na jednom místě a chceme to dělat 
tady ve Zlíně. Chceme, aby Zlín dostal zvuk 
i na té start-up scéně. Takže i kvůli tomuto 
jsme se přihlásili.

kamer a nabídku souvisejících služeb. Třetí 
cenu získala studentka Obchodní akademie 
Valašské Meziříčí Anežka Karpjáková. Ta porotě 
představila začínající módní značku vyrábějící 
oblečení a doplňky pro hráče stolního fotbalu.

Porota pravidelně oceňuje také školu, která 
výjimečným způsobem podporuje podnika-
telské myšlení u svých studentů. Letos cenu 
získala Střední škola MESIT o.p.s.

Aby projekty nezůstaly jen na papíře
V soutěži ale nejde jen o výběr těch nejza-

jímavějších projektů. Cílem je vytvoření pod-
mínek pro rozvíjení podnikatelského ducha 
a podnikatelského vzdělávání ve Zlínském kraji. 
V rámci soutěže proto Technologické inovač-
ní centrum připravilo pro veřejnost sérii pěti 
workshopů s názvem „Začni podnikat, změň 
svou budoucnost“. Přednášející z řad úspěšných 
podnikatelů či investorů seznámili zájemce se 
zásadami řízení týmu, právními aspekty pod-
nikání nebo nastavením obchodních modelů 
a podobně. Mezi lektory byli například infor-
mační expert Michal Berg, který byl jedním ze 
zakladatelů firmy eSports, spolumajitel pěti 
firem Michael Rostock či investorka Margareta 
Křížová. Seminářů se zúčastnily bezmála dvě 
stovky zájemců.

Zajímavou možností, jež byla letošní novin-
kou, pak byl akcelerační program, do něhož se 
mohli zapojit ti soutěžící z kategorie vysoké ško-
ly, kteří postoupili do užšího výběru. „V rámci 
toho měli mimo jiné k dispozici co-workingové 
centrum,“ uvedla Daniela Sobieská. To je situo-
váno v budově 23 ve zlínském továrním areálu. 
Jde o sdílenou kancelář, jejíž neformální pro-
středí má pomoci nejenom s rozjezdem podni-
kání, ale také ke vzájemné inspiraci a spolupráci 
mezi jednotlivými začínajícími podnikateli.

Kromě toho Technologické inovační centrum 
provozuje klub Start-up 23, což je platforma 
sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení in-
formací o podnikání. 

Všem zájemcům o vlastní podnikání je pak 
určen web www.startpodnikani.cz. Na jednom 
místě tak najdou informace o podnikatelských 
plánech, o volbě právní formy podnikání a po-
stupu při založení živnosti či obchodní společ-
nosti. /jjn/
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Firmy, registrované v  Katalogu firem 
Zlínského kraje (www.katalogfiremzk.cz , 
www.zlinregioncompanies.com ), které se 
chtějí zviditelnit v Číně, dostaly opět pří-
ležitost díky již třetímu ročníku katalogu 
Moravian business. 

V  čínské verzi byl vydán v dubnu v rámci 
spolupráce Technologického inovačního cen-
tra s.r.o. a Dreamboat s.r.o. Prezentují se zde 
například ContiMade, Fatra, ZPS-frézovací 
nástroje, REC Group, TON nebo PBT Rožnov 
pod Radhoštěm. 

Katalog byl distribuován v rámci veletrhů 
COTTM v Pekingu a v červnu bude představen 
na ITE v Hong Kongu. 

COTTM China Outbound Travel and Touri-
sm Market je jediný čínský veletrh zaměřený 
pouze na business-to-business výjezdový ces-
tovní ruch a turistiku. Veletrh poskytuje před-
stavitelům mezinárodního cestovního ruchu 

a cestovních služeb platformu pro setkávání 
se s klíčovými čínskými tour operátory speci-
alizujícími se na výjezdní turistiku.  Letos zde 
vystavovalo více než 3 300 čínských firem. 

Veletrh ITE (International Travel Expo 
Hong Kong) je jednou z nejvýznamnějších 
platforem B2B a B2C v cestovním ruchu.

Vhodní potenciální partneři jsou na těchto 
akcích také přímo oslovováni. Čínská verze 
katalogu je k dispozici na českém velvysla-
nectví, obchodních komorách a českých za-
stoupeních CzechTrade a Czechinvestu v dané 
destinaci. 

Prezentace probíhá též na Weibo a QQ, což 
je největší čínská sociální síť.

V tomto roce je v přípravě ještě korejská 
verze katalogu spojená s podobnými službami 
jako v případě katalogu určeného pro Čínu.

Kde je k sehnání?
Pokud máte zájem podílet se na podobných 

proexportních aktivitách nebo se více dozvě-
dět  o  Katalogu firem Zlínského kraje, který 
je v současné době v on-line verzi ve třech 
jazycích – čestině, angličtině a němčině, 
a v tištěné česko-anglické podobě a na CD 
nosičích je k dispozici v hospodářských komo-
rách, Svazu průmyslu a dopravy, Czechinvestu 
a u řady obchodních radů v rámci obchodních 
zastoupení ČR po celém světě, navštivte www.
katalogfiremzk.cz nebo se informujte přímo 
u Petry Al Azawy, Alazawy@ticzlin.cz.  /tic/

Zlínské firmy expandují do Číny

svět klobouků – nízké náklady 
a vysoká poptávka

„Možná jsem byla originální, možná 
udělaly dojem na porotu nízké náklady 
a vysoká poptávka nebo zvítězila kvalita 
zpracování.“ Tak vidí příčiny úspěchu v ka-
tegorii určené pro studenty středních škol 
Darina Knotková.

Jaký byl důvod k tomu, že jste se 
do soutěže přihlásila?

Škola, protože jsem se poprvé o této 
soutěži dozvěděla právě od mé paní uči-
telky. Řekla mi, že je možnost prezentovat 
podnikatelský záměr a já do toho šla. 

Snila jste vždycky o tom, že budete 
dělat klobouky?

Vždycky jsem snila o tom, že budu dělat 
něco s módou. Už na uměleckoprůmyslové 
škole jsem se zaměřovala na boty, ale pak 
jsem přešla právě ke kloboukům. Bylo to 
z důvodu, že obuv mě jako taková moc ne-
bavila. Klobouky jsou pro mě větší radostí.

Proč si myslíte, že váš nápad zvítězil?
Myslím, že v jednoduchosti je krása, tak 

možná proto. Spoustu podnikatelských 
záměrů v soutěži bylo dobrých. Možná 
jsem byla originální, možná udělaly dojem 
na porotu nízké náklady a vysoká poptávka 
nebo zvítězila kvalita zpracování. Sama 
bych to ráda věděla.

Chystáte se nápad dále rozvíjet?
Určitě ano. Dokonce ho již realizuji 

a rozvíjím. Nakupuji šicí stroje a materi-
ál k tomu, abych mohla v tomto odvětví 
podnikat.

Když se rozhlédnete po ostatních 
soutěžících, je nějaký nápad, který vás 
opravdu zaujal?

Zaujal mě nápad na designovou obuv, 
protože to spadá do mého oboru. Dále mě 
zaujal kolega s raw medem, ten byl podle 
mě naprosto senzační.

Co si myslíte o organizaci soutěže?
 Myslím si, že je to dobře pojato. Jak 

jsme prezentovali své nápady ve druhém 
kole, tak bych ráda ocenila porotu za její 
příjemnost. 

Jak naložíte s výhrou?
Určitě peníze investuji do rozvoje svých 

technologií. Potřebuji dřevěné formy, které 
jsou drahé a náročné na výrobu. Dále je 
třeba mít kvalitní materiál.

Doporučíte i ostatním, aby se do dal-
šího ročníku soutěže zapojili? 

Nejen ty finanční odměny jsou motiva-
cí, ale také to, že se posunou dál ve svých 
zkušenostech a někdo si jich určitě všimne. 
Hlavní je, že když někdo vyhraje nebo se 
umístí, tak získá pocit, že si lidé všimli jeho 
práce a byl oceněn. To je podle mě největší 
vítězství.

捷克摩拉维亚: 商机的矿藏
Moravian business
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摩拉维亚旅游中心是捷克共和国
东摩拉维亚旅游局，南摩拉维亚旅
游局和斯洛伐斯克区域旅游局指
定的唯一官方旅游服务机构。我们
致力于对来自中国，以旅游参观，
商务考察，交流学习，比赛演出等
目来访捷克共和国的个人或团队制
定专业的计划与服务。
旅游参观:
捷克共和国，作为欧洲最著名的旅
游国家之一，对于中国游客的吸引
力已上升到了成熟的阶段。作为捷
克地区旅游局的官方认定机构，我
们拥有强大而专业的导游队伍，经
典而适宜的旅游路线，难忘而趣味
的旅游项目，在我们的带领下，您
将真正体会到行程带给您的的轻
松与乐趣。
交流学习:
在中国，留学是人们一直关心的话
题。如何选择一所满意的学校，留
学后的就业与移民问题一直是人们
担忧的。我们将会是您可信赖的机
构，从留学计划到签证材料，从选
择院校到正式入学，从生活起居到
学后就业，我们会以最专业的经验
予以您最满意的答案。
公务考察:
作为促进中捷两国商业合作的官
方媒介，我们会为您制定可靠的商
务合作计划，官方的公务考察行
程，提供专业的商务语言翻译和有

关的法律咨询，让您安心的完成考
察业务。
商务投资(立足捷克，开拓欧洲，走
向世界）
捷克共和国自2008年成为欧盟申
根国之后，他的经济地位，政治地
位在世界贸易市场中起到越来越重
要的作用。作为世界发达国家，无
论是他的市场环境，投资环境，还
是竞争环境，都与其他发达国家一
致。同时捷克也是在2012年欧洲
金融风暴的影响下国家GDP总值
稳步上升的少数欧洲国家之一。斯
柯达，摩瑟水晶，达特拉重汽，拔
佳鞋业等著名捷克企业以卓越的
产品质量，优质的售后服务，先进
的经营理念在竞争激烈的世界市
场中已占有稳固的地位。现代，起
亚，三星，丰田，雪铁龙，标志，富
士康等世界百强企业也逐步设厂于
捷克共和国。
捷克就像一颗未雕琢的钻石随时
等待着慧眼识金的成功企业人来
发掘。
我们衷心期盼您的联系。

捷克共和国摩拉维亚旅游中心
联系方式:

捷克共和国 摩拉维亚旅游中心 
梦之舟股份有限公司

Zlin, Prague, HongKong
电话号码: +420 577 271 206

传真: +420 577 011 480
dreamboat.eu@gmail.com

Jitka Strachová
中心客服部
电话号码: +420 730 510 522
jitka@dreamboat.eu

Yiying Guo
中心销售部
电话号码: +420 730 510 522
yiying@dreamboat.eu
QQ 1132999111 

Renata Jaroščáková
中心客服部
电话号码: +420 603 338 992
renata@dreamboat.eu

Xaver Wang
中心客服部
电话号码: +420 777 635 520
vahajucz@gmail.com
QQ 2306782158

Žofi a Guráňová
中心销售部

电话号码: +86 138 10713748
zofi a@dreamboat.eu

David Grác
主任

电话号码: +420 777 700 949
david@dreamboat.eu 
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Jaký nejvýznamnější kontakt si ze sou-
těže odnášíte?

Už jen seznámení se s porotci je skvělé. 
Například pan Eliáš dnes na prezentaci říkal, 
že má třeba pět klientů, kteří by náš pro-
dukt mohli mít a potřebovali jej. To je skvělý 
kontakt. Vážím si všech kontaktů, které jsem 
v soutěži nasbíral. 

Přejděme k otázce realizace. Jaká je mi-
nulost a budoucnost Pixel Square?

Soutěž jsme celkově pojali jako hodně mo-
tivační, abychom co nejvíce věcí stihli. Za dva 
a půl měsíce jsme stihli udělat beta verzi na-
šeho produktu, stihli jsme začít komunikaci 
na venek, která byla hodně úspěšná. Za dva 
dny jsme nasbírali třicet žádostí o vstup 
do bety od velkých firem, jako je třeba Tchi-
bo nebo Orient Tours. Takže to nás utvrdilo 
v tom, že jdeme správným směrem a je to 
produkt, který si trh žádá. Teď jsme ve fázi, 
kdy budeme nasazovat Pixel Square do čtyř 
firem, kde si produkt otestujeme v reálných 
podmínkách, vyladíme do úplného detailu 
a v červenci s ním chceme jít na trh a pro-
dávat jej.

Co je jeho hlavní pointa?
Je to time kapsle. Na svůj mobil si můžete 

nahrát do minuty video a toto video si ode-
šlete do budoucnosti a přijde vám například 
za deset let. Podobný produkt na světě ještě 
není. Aplikace bude pro všechny zdarma.

Když se rozhlédnete po ostatních soutě-
žících, je nějaký nápad, který vás zaujal?

Záměry přesně neznám. Neviděl jsem to-
tiž jejich podnikatelské plány. Jen tak letmo. 
Hodně se mi ovšem líbí projekt s raw medem. 
To zní zajímavě a můžou tam být také dobré 
peníze. 

Co si myslíte o organizaci letošního  roč-
níku soutěže?

Organizace byla zvládnutá perfektně. Bez-
problémová komunikace a dobré worksho-
py. Mohla být větší účast na akceleračních 
workshopech. Tam bych si představoval, že 
by chodilo více lidí, kteří soutěží, ale to je 
jejich věc. 

Porotci jsou skvělí, protože to nedají za-
darmo a ptají se na dobré otázky z praxe 
a přinesou svůj pohled na váš projekt z pra-
xe. I když se nevyhraje, tak to vždycky stojí 
zato. Doporučil bych to určitě všem, kteří mají 
vlastní nápady. /vts/
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> PoDPoRA PoDNIKáNÍ

„Doufám, že přinese firmám nové mož-
nosti spolupráce a zahájí zajímavé ino-
vační projekty, které výrazně zvýší kon-
kurenceschopnost firem v regionu. Velké 
naděje vkládáme nejen do rozvoje defino-
vaných prioritních oborů v regionu, ale 
také do mezioborové spolupráce přináše-
jící na trh nové produkty a otevírající fir-
mám nové trhy,“ říká o projektu s tajem-
ným názvem RIS3 jeho krajská manažerka 
Daniela Sobieská. 

RIS3 (Research Innovation Strategy = Stra-
tegie inteligentní specializace) je zpracovaná 
v souladu s konceptem inteligentní specializa-
ce. Jde rovněž o příležitost pro jednotlivé kraje 
definovat klíčové oblasti, do nichž budou smě-
řovat dotační prostředky v jednotlivých ope-
račních programech v letech 2014 až 2020. 

Bude se to týkat zejména Operačního 
programu Podnikání, inovace, konkurence-
schopnost a Operačního programu Vzdělávání, 
výzkum, vývoj. 

Jde o nalezení klíčových priorit, na jejichž 
rozvoj a podporu se region soustředí, aby 
dosáhl maximálního efektu v oblasti podni-
katelských inovací. Priority jsou definovány 
jako horizontální, tedy napříč všemi obory, 
a vertikální – klíčové obory, domény a mezi-
oborová spolupráce.

RIS3 je v současné době dotvářena na ná-
rodní úrovni a bude doplněna o 14 příloh 
z jednotlivých krajů ČR. Na zpracování přílohy 
pro východ Moravy se podílí především Tech-
nologické inovační centrum a Zlínský kraj. 

„Při přípravě krajské přílohy ve Zlínském 
kraji byly osloveny firmy, konala se četná se-
tkání s firmami, výzkumnými pracovišti i or-
ganizacemi na podporu podnikání, proběhlo 
několik kol sběru připomínek a strategie byla 
doladěna tak, aby odpovídala potřebám v re-
gionu,“ vysvětluje Daniela Sobieská.

Aktuální podoba krajské přílohy RIS3  
i informace ohledně pracovních skupin jsou 
na www.inovacnipodnikani.cz/ris3.

Jak probíhalo vytváření RIS3 strategie 
na národní úrovni?

Tvorba dokumentu je řízena konsorciem 
společností Bergman Group, Jihomoravským 
inovačním centrem a ostravskou RPIC VIP. 
Celý proces garantuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Strategie je cílena na nové programovací 
období 2014 až 2020 a její zpracování je ze 
strany Evropské komise nutnou podmínkou 
pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie. Strategii je ještě nutné do-
plnit akčním plánem, který bude obsahovat 
konkrétní aktivity vedoucí k rozvinutí spe-
cializace a spolupráce mezi podnikatelskou, 
výzkumnou a podpůrnou sférou. Cílem je 
maximalizovat konkurenční výhody České 
republiky.

A jak vypadalo zpracovávání regionální 
přílohy pro Zlínský kraj?

Byla to týmová práce. Tímto bych ráda po-
děkovala všem aktivním subjektům z podni-
katelské i výzkumné sféry a akademické obci 
i veřejné správě. Všem, kteří svými připomínka-
mi přispěli k dotažení dokumentu do podoby, 
v jaké se nachází dnes.  Doufám, že se v bu-
doucnosti do realizace strategie zapojí i další, 
kteří mají výrazný inovační potenciál či ambici 
zvyšovat inovacemi svoji konkurenceschopnost 
a podpoří tím krajské klíčové obory, domény 
specializace i mezioborovou spolupráci tak, 
abychom v regionu měli funkční „ na míru šitý“ 
inovační systém. A při jeho financování maxi-
málně využijí finanční prostředky EU určené 
na výzkum, vývoj a inovace z Evropského fondu 
regionálního rozvoje, což je jeden z důvodů, 
proč byla RIS3 strategie vytvořena.  V současné 
době je již krajský dokument RIS3 odsouhlasen 
řídícím výborem RIS ZK (Regional Innovation 
Strategy = Regionální inovační strategie Zlín-
ského kraje) a v těchto dnech je na pořadu 
jeho schválení v orgánech Zlínského kraje. Poté 
bude regionální příloha společně s národním 
dokumentem předložena ke schválení vládě.

Jaké je propojení RIS3 strategie (Stra-
tegie inteligentní specializace) a  RIS ZK 
(Regionální inovační strategie Zlínského 
kraje), která v kraji podporovala inovace 
v minulých letech a na jejíž realizaci se po-
dílelo Technologické inovační centrum?

RIS3 jsme v kraji navázali na RIS Zlínského 
kraje. Cíl obou strategií je podobný a my jsme 
nechtěli tvořit strategii úplně novou, ale navá-
zat na to, čeho už bylo v minulosti dosaženo. 
V praxi to znamená, že krajská rada pro inova-
ce, orgán fungující od roku 2005, byl rozšířen 
o zástupce reprezentující jednotlivé inovační 

Regionální příloha  RIs3 schválena
platformy, a obě strategie v současnosti spadají 
pod jeden řídící orgán.

Můžete přiblížit specifika strategie pro 
Zlínský kraj?

RIS3 má horizontální (průřezové) a ver-
tikální priority. Horizontální priority zahr-
nují takové průřezové aktivity, které posilují 
spolupráci mezi výzkumnými organizacemi 
a firemní sférou. Tyto priority jsou zaměřeny 
na všechny obory. Příkladem jsou inovační 
vouchery nebo podpora transferu znalostí 
a technologií. Horizontální priority máme 
prakticky totožné s ostatními kraji, jde o kva-
lifikované lidské zdroje v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací, jelikož kraj se dlouhodobě 
potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracov-
ních sil pro tuto oblast, dále zvýšení inovační 
výkonnosti firem, kde chceme podpořit přede-
vším inovace vyšších řádů s dopadem na zvý-
šení konkurenceschopnosti a také podpořit 
nové inovativní podnikatelské záměry a osoby 
zahajující vlastní podnikání. Vertikální priori-
ty reprezentují konkurenceschopné odvětvové 
či pododvětvové  oblasti s vysokým poten-
ciálem růstu. V rámci vertikálních priorit, 
kde vznikly již zmíněné otevřené platformy, 
chceme podpořit progresívní oborové a me-
zioborové formy výzkumu, vývoje a inovací. 

Krajskými doménami Zlínského kraje jsou 
inovativní aplikace polymerů, inovace v kon-
strukčních činnostech a inteligentní a úspor-
né elektronické systémy. Domény zaměřené 
na strojírenství, elektroniku, elektrotechniku 
a ICT, jako naše „inovace v konstrukčních čin-
nostech“ a „inteligentní a úsporné elektro-
nické systémy“, se v určitých modifikacích 
objevují i v některých přílohách ostatních 
krajů. Sice ne přesně tak, jak je vymezujeme 
ve Zlínském kraji, ale překryv je zde velký.  
Naše „inovativní aplikace polymerů“ je však 
v rámci ČR jedinečná, jelikož se jedná o obor 
typický pro Zlínský kraj. Většina nástrojů pod-
pory a souvisejících finančních prostředků 
bude v příštích letech směřovat na horizontál-
ní priority, ale budou také specifické nástroje 
pro specializaci v rámci vertikálních priorit.

Co bude následovat?
Momentálně tvoříme konkrétní pod-

půrné nástroje pro náš kraj, kde klademe 
důraz na maximální přínos firmám. Z ty-
pových projektů bychom rádi pokračovali 
například v projektu inovačních voucherů, 
který se v minulých třech ročnících velmi 
osvědčil, je oblíbeným nástrojem podpory 
spolupráce firem s výzkumem, zájem o něj 
se permanentně zvyšuje a firmy navázanou 
spolupráci s výzkumem i výsledné inovace 
hodnotí veskrze pozitivně. Inspirujeme se 
ostatními regiony doma i v zahraničí. Zahájili 
jsme intenzívní komunikaci s Jihomoravským 
inovačním centrem, se kterým plánujeme 
více spolupracovat.  /paa/
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Zrychlená doba vyžaduje efektivní způ-
soby přenosu informací. S tímto mottem 
se v květnu a červnu 2014 již popáté usku-
teční Veletrh řešení, který pořádá Agentu-
ra Správná volba. Ve Zlíně se bude konat 
5. června v Baťově institutu a představí se 
na něm i Technologické inovační centrum 
s.r.o. s prezentací nazvanou Podpora inova-
cí v průběhu podnikání. Akce se uskuteční 
i v Praze, Brně a Plzni. 

„Jsem přesvědčen, že správné a včasné re-
agování na změny je základním strategickým 
stavebním kamenem úspěchu každé firmy,“ 
řekl Milan Nerud, majitel pořádající agentury. 
„Hledal jsem odborníky, kteří si v praxi úspěšně 
ověřili svá řešení, a přesvědčil jsem je, že je 
správné tato řešení šířit dále.“

 „Zůstaneme u modelu, který se nám osvěd-
čil a který účastníci hodnotí pozitivně,“ uve-
dl Milan Nerud. „Každý řešitel má přesně pět 
minut na to, aby vysvětlil přínos svého řešení 
pro účastníky a motivoval je tím k individuální 

Otevřené inovace jsou virtuálním tržiš-
těm, kde se potkávají firmy, které hledají 
řešení svého problému – vyspecifikují a po-
dají inovační výzvu, s řešiteli – společnost-
mi, vysokými školami, výzkumnými týmy 
nebo i jednotlivci, kteří jsou schopni dané 
firmě nabízet možná řešení. 

Podstatou propojení jednotlivých subjek-
tů jsou buď zadané inovační výzvy ze strany 
firem/zadavatelů, nebo nabídky možných 
výzkumných a vývojových kapacit pro poten-
ciální spolupráci. Síť obsahuje velký počet kva-
lifikovaných odborníků i institucí, kteří mají 
zájem nabídnout svá řešení, a na tyto výzvy 
mohou reagovat. Systém pracuje v přehledném 
webovém rozhraní prostřednictvím webového 
portálu www.otevreneinovace.cz, dále nabízí 
asistenční služby, právní servis a daňovou op-
timalizaci pro firmy. 

Otevřené inovace – Inovace2 nabízí také 
poradenství v oblasti uplatňování odčitatelné 
položky na výzkum a vývoj. Firmy, které úkoly 
zadávají, a firmy, které je řeší, mohou díky této 
možnosti ušetřit významné finanční prostřed-
ky na daních. Náklady spojené s výzkumem 
a vývojem si společnosti mohou odečíst ze 
základu daně dvakrát. Tato služba je posky-
tována ve spolupráci se společností SmarTech 

diskusi nad vlastními konkrétními potřebami 
v rámci druhé networkingové části programu 
veletrhu. Účastníci získají pro svoji praxi ma-
ximum informací v minimálním čase. Tématy 
jsou například cloudy, nový občanský zákoník, 
společenská odpovědnost firem, remarketing, 
virtuální etiketa na sociálních sítích, networ-
king, moderní design, originální dárky, outsor-
sing zákaznické péče.

Prototypem účastníka Veletrhu řešení je tře-
ba mladá marketérka Zuzana Zemanová z Her-
badent s.r.o.: „Jsem zvyklá pořád někde hledat 
informace a novinky v oboru. Práce v Herba-
dentu mi na rozdíl od velkých nadnárodních 
společností dala možnost dělat marketing 
opravdu komplexně. Minulý rok jsem narazila 
na upoutávky na Veletrh řešení. Přesvědčila 
jsem jednoho z jednatelů firmy, Pavla Zavadila, 
že koncept i zastoupení prezentovaných řeše-
ní by pro nás mohly být zajímavé.“ Na akci se 
potkali s firmou Zaměstnanci.com a nadchla 
je jejich prezentace o formě marketingového 
průzkumu formou tzv. asociačního marketingu. 
Rozhodli se zjistit, kde se Herbadent nachází 
na trhu. Byli ujištěni, že některé kroky jejich 
marketingu jsou víc než pozitivní a ty ostatní 
jim neublíží, což jim dodalo určitou jistotu, že 
se ubírají správným směrem. Pro Herbadent 
bylo dle názoru Pavla Zavadila nejpřínosnější to 
samotné popostrčení, že marketingové změny 
je třeba podložit průzkumem a že jeho výsledky 
mohou být dlouhodobě prospěšné. Pokud se 
chcete zúčastnit Veletrhu řešení, více informací 
najdete na veletrhreseni.cz. /tic/ 

Solutions. Výhoda spolupráce se SmarTech 
Solutions spočívá v tom, že vám celý proces 
zrealizuje od začátku až do konce, čímž šetří 
váš čas. Disponuje technickými konzultanty, 
kteří zanalyzují vaše činnosti a vyberou ty, 
které lze uplatnit bez rizika. Následně vypra-
cuje potřebnou technickou dokumentaci a evi-
denci nákladů na VaV. Za správnost realizace 
ručí svou odborností, pojištěním a také svou 
odměnou.

Evropská unie i Česká republika vidí bu-
doucnost své konkurenceschopnosti v ino-
vacích. Inovační podnikatelské prostředí je 
jednou ze stěžejních oblastí, o jejíž rozvoj se 
snaží evropská strategie růstu Evropa 2020. 
Společně s evropským trendem budou inova-
ce hrát v několika dalších letech velkou roli, 
zejména z pohledu dotačního financování. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu již pracuje 
s prioritami, které budou financovány z evrop-
ských prostředků po roce 2014. 

Jedná se o podporu společnostem ve zlepše-
ní jejich postavení na mezinárodním trhu prá-
vě prostřednictvím inovací, vědy a výzkumu, 
ale i o podporu zavedeným inovačním společ-
nostem jejich potenciál komerčně zhodnotit. 
Součástí systému Otevřené inovace bude i tr-
žiště pro komercionalizaci výsledků výzkumu 
a vývoje. /tic/ 

 Trhy se mění, změňte se i vy

Na nové trhy díky otevřeným inovacím

Informační seminář oPPI 

Dne 4. června 2014 se bude v budově 
Podnikatelského inovačního centra konat 
informační seminář Ministerstva průmys-
lu a obchodu v rámci operačního progra-
mu Podnikání a inovace (OPPI). Akce se 
koná ve spolupráci s Regionální kanceláří 
CzechInvest pro Zlínský kraj. Semináře 
jsou určeny pro příjemce dotace, kteří 
hledají způsob, jak se jasně a přehledně 
dozvědět klíčové informace pro správný 
postup při realizaci výběrových řízení 
v OPPI a při podávání žádostí o platbu. 
V rámci seminářů vystoupí přednášející 
z řad Ministerstva průmyslu a obchodu 
a agentury CzechInvest, kteří se danou 
problematikou zabývají a kteří mohou 
nejlépe upozornit na případné problémy. 
Bude prezentován aktuální stav čerpání 
OPPI, nejčastější chyby žadatelů v průbě-
hu realizace projektů OPPI, při podávání 
žádosti o platbu a ve výběrových řízeních. 
Odpolední část semináře se v letošním 
roce bude již konkrétněji věnovat podobě 
nového Operačního programu Podniká-
ní a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK) a přiblíží zaměření jednotlivých 
prioritních os a možností podpory čes-
kých podnikatelů v tomto novém progra-
mu.  Bližší informace včetně přihlášek 
a podrobného programu jsou umístěny 
na www.czechinvest.org.

jak na platby a monitoring

Regionální kancelář CzechInvest pro 
Zlínský kraj pořádá dne 26. června semi-
nář pro žadatele Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI) na téma Žádost 
o platbu a monitoring projektu. 

Cílem semináře je seznámit podnika-
tele s podmínkami programu, postupem 
vyplňování žádosti o platbu a zpracová-
ním zpráv z realizace projektu, které jsou 
součástí monitorování projektu, pravidly 
pro výběr dodavatelů a základními me-
todickými postupy. Účast na semináři je 
bezplatná, registrovat se můžete na adrese 
eva.janikova@czechinvest.org.  Podrobněj-
ší informace na www.czeinvest.org.

Vyhlášení Inovační firmy 
Zlínského kraje

Vítězové 4. ročníku soutěže inovační 
firma Zlínského kraje, kterou co dva roky 
vyhlašuje Zlínský kraj a která se koná pod 
záštitou hejtmana, budou slavnostně vy-
hlášeni dne 26. května v Baťově institutu. 
Letos se přihlásil rekordní počet firem. 
Organizátor soutěže, Technologické ino-
vační centrum s.r.o., obdržel 31 přihlášek.  
Porota, složená ze zástupců Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně, Agentury pro podporu 
podnikání a investic Czechinvest a Aso-
ciace inovačního podnikání ČR, vybrala 
firmu s nejlepším záměrem roku 2013. 
Informace o vítězných firmách najdete 
na www.inovacnipodnikani.cz/soutez.
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> INFoRMAcE
Zajímají vás příklady konkrétních forem 
spolupráce mezi firmami a výzkumníky? 
Stačí nahlédnout na seznam úspěšných ža-
datelů, kteří letos získají inovační voucher, 
je uveřejněn na www.objevtesmer.cz. Jed-
ná se o prvních 46 předložených žádostí 
z celkového počtu 70, které úspěšně prošly 
administrativní kontrolou a hodnocením. 
Zbývajících 24 projektů, jejichž žádosti též 
splňují kritéria, se stává náhradníky.

Tradičně nejvíce schválených voucherů míří 
ke spolupráci s výzkumníky z  Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně. Z 33 úspěšných voucherů 
jich 14 směřuje ke spolupráci s Univerzitním 
institutem, 10 s Fakultou aplikované informati-
ky a 9 s Fakultou technologickou. Další v pořadí 
vysokých škol je Vysoké učení technické v Brně 
s 8 vouchery, Univerzita Palackého v Olomouci 
se 3 vouchery a po 1 voucheru mají Mendlova 
univerzita v Brně a Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava. 

Pro malé i velké
O inovační vouchery mají zájem malé i velké 
firmy. Příkladem projektu z minulého roku je 
voucher Continental Barumu s.r.o., který spo-
lečnost využila na vývoj pokrokového měření 
obvodu surového pláště nových nákladních 
pneumatik, kdy cílem bylo nahradit stávající 
způsob ručního měření na konfekčním stroji 
on-line elektronickým měřením.  Na vývoji 
pracovali odborníci z Fakulty aplikované in-
formatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl 
vyvinut nový nástroj, který vede ke zlepšení 
silové a geometrické rovnoměrnosti plášťů. 
Prototyp on-line měřicího zařízení obvodů je 
již nainstalován na strojní zařízení ve výrobě.
S Fakultou aplikované informatiky Univerzity 
Tomáše Bati spolupracovala i firma M aplicati-
on s.r.o. ze Zlína. Úkolem bylo vytvořit systém 
zadávání, zobrazení a uplatnění slevových nabí-
dek a jeho implementace do mobilních zařízení 
podporujících tzv. „smart“ technologie. Sys-
tém je unikátní svou dostupností pro uživatele 
a schopností zobrazit akční nabídky ve zvolené 
lokalitě v reálném čase. Tento systém byl uve-
den na trh v rámci portálu clubcube.cz. 

Dalším příkladem úspěšně využitého inovační-
ho voucheru z roku 2013 je firma Otrusina s.r.o. 
z Boršic u Buchlovic, pro niž navrhla Fakulta 
strojní Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity v Ostravě výrobní zařízení pro opracování 
dlouhých ozubených tyčí kruhového průřezu, 
které jsou důležitou součástí bezbariérových 
plošin sloužících především invalidním ob-
čanům pro překonání schodů či nerovnosti 
terénu. Toto nové zařízení je jediným tohoto 
typu v ČR, který obrábí požadované strojní 
díly. Společnost Otrusina díky novému zařízení 
zlepší kvalitu výroby.
Z minulého roku je také inovační voucher, který 
společnost PEVEKO, spol. s r. o., z Uherského 
Hradiště ve spolupráci s Vysokým učením tech-
nickým v Brně využila na inovaci elektromag-
netické cívky UMO26. Požadavkem při inovaci 
bylo snížit její příkon, čímž došlo k úspoře elek-
trické energie, a zvětšit přítažné síly a zdvih 
cívky, což jsou důležité parametry ovlivňující 
následné použití celého elektromagnetického 
ventilu. Výstupem spolupráce bylo vytvoření 
popisů možných úprav v konstrukci cívky a tím 
zlepšení definovaných vlastností a i vlastností, 
které nebyly v zadání.
V roce 2014 byly ve Zlínském kraji poskytnu-
ty inovační vouchery již potřetí. Celkem bylo 
s podporou ROP Střední Morava schváleno již 
124 projektů spolupráce, podpořených inovač-
ními vouchery v celkovém objemu 17,7 milionu 
korun. Pro další možnosti získání inovačního 
voucheru ve Zlínském kraji doporučujeme sle-
dovat aktuální informace na webovém portálu 
www.objevtesmer.cz. /paa/

schváleno 46  
inovačních voucherů

INZERCE
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Plánované výzvy 

MPO připravuje vyhlášení výzev k po-
dávání žádostí v programech Rozvoj a Po-
tenciál.  Aby si podnikatelé mohli dopředu 
připravit své projekty, jsou předběžně 
avizovány podmínky budoucích výzev. 
Situace je ztížena probíhající změnou ev-
ropských pravidel pro veřejnou podporu. 
Výzvy budou vyhlášeny, až Evropská ko-
mise přijme nové nařízení o blokových 
výjimkách. Informace se objeví na www.
mpo.cz a www.czechinvest.org.

Úvěr na inovace

Malé a střední podniky mohou zís-
kat úvěr na realizaci svých inovativních 
projektů v rámci další výzvy programu  
Inostart.  Z prostředků Programu švýcar-
sko-české spolupráce podnikatelé získají 
podporu formou záruky za úvěr ve výši 
0,5–15 mil. Kč, který poskytne Českomo-
ravská záruční a rozvojová banka, a.s., 
a dále mohou využít poradenství, které 
poskytuje GRANTIKA České spořitelny, 
a.s. Úvěry podnikatelům poskytuje Česká 
spořitelna, a.s., z vlastních prostředků. 

Finanční prostředky lze využít na ná-
kup dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku a pořízení zásob a drob-
ného hmotného a nehmotného majetku 
a do určitého objemu i na poradenství. 
Minimální splatnost úvěru činí pět let. 
Informace na www.cmzrb.cz a také 
na www.csas.cz v sekci věnované pro-
gramu Inostart.

spojí síly kvůli R49

Deklaraci o spolupráci při realizaci rych-
lostní silnice R49 v oblasti města Holešov 
a obce Třebětice projednali na svém jednání 
krajští radní. Signatáři deklarace budou 
Zlínský kraj, město Holešov, obec Třebětice 
a zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky. Současný stav přípravy 
rychlostní silnice R49, konkrétně stavby 
R4901 Hulín – Fryšták, je ve fázi konečné 
přípravy stavebního řízení, zajištění finan-
cování, smlouvy se zhotovitelem a vyjádře-
ní všech dotčených orgánů. 
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JARNÍ 
VÝPRODEJ
Prodej nových 
modelů 2014 

zahájen 

certifi kovaný partner značky LG

PRODEJ DOMÁCÍCH 
SPOTŘEBIČŮ

 ledničky, sušičky, pračky

SATELITY
 prodej, montáž spol.  freeSAT
 DIGI TV, SKILINK

TELEVIZE
 prodej, opravy
 poradenství

OLED TV 
VRCHOL TECHNOLOGIE LG.

PRVNÍ ZAKŘIVENÁ 
OBRAZOVKA NA SVĚTĚ.

TELIMA-ZLÍN   
PRODEJ A SERVIS ELEKTRONIKY
Jediné autorizované elektro 
s vlastním servisem 
ve Zlínském kraji

PATRICK, s.r.o., Vodní 1972, 760 01  Zlín, Tel.: 577211206, 724553772 

www.patrick-zlin.cz

n TeT ll 57577211206 724553772



UŽITKOVÉ VOZY OPEL

PŘEBORNÍCI V PRÁCI I V ÚSPORÁCH.
Jen s užitkovými vozy Opel snížíte své provozní náklady na minimum.

opel-uzitkove.cz infolinka 800 101 101

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,6–7,6  l/100 km, 95–177 g/km.
Nabídka je určena pro podnikatele. Výše splátek je včetně havarijního pojištění a povinného ručení od Opel Pojištění. U plátců 
DPH možnost odpočtu celé DPH na začátku úvěru, úvěr je kalkulován s poslední navýšenou splátkou. Změna výše splátky je 
vyhrazena. Individuální nabídku a více informací žádejte u autorizovaného prodejce Opel.

Corsa Van měsíčně již od:

3 699 Kč
+ zimní pneu zdarma

Combo měsíčně již od:

4 799 Kč
+ zimní pneu zdarma

Mikona Auto s.r.o., Zlín – Louky, specialista na užitkové vozy OPEL,
tel.: 724 604 301, krepelka@mikona-auto.cz www.mikona.cz

Odborníci z plastikářského průmyslu se po dvou letech opět sešli ve Zlí-
ně: ve dnech 8. - 9. 4. 2014 se konala odborná konference PLASTKO 2014. 
Již tradičně ve Zlíně, poprvé však v Kongresovém centru, proběhl již XXI. 
ročník této konference. 
Cílem konference byla prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů 
inovačních projektů a  zhodnocení trendů v  oblasti polymerní chemie, 
plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů, jako jsou inova-
ce a možnosti jejich fi nancování. Náplní konference byly plenární před-
nášky věnované novinkám a trendům v plastikářském sektoru, odborné 
přednášky zaměřené na výzkum a vývoj vědecké i komerční sféry.
Dvoudenní program konference byl rozdělen do šesti odborných sekcí 
a  bylo předneseno bezmála 40 zajímavých přednášek. Plenárních od-
borných přednášek se ujali přední odborníci, např. prof. Ing. Vratislav Du-
cháček, DrSc., a Ing. Mária Omastová, DrSc. Osm studentů doktorského 
studia využilo příležitosti prezentovat své výsledky v  anglickém jazyce 
v  rámci sekce „Research and Future Trends in Polymers“. Mladí vědečtí 
pracovníci hojně využili příležitosti k posterovým sdělením. 
Celkový počet účastníků přesáhl počet 250. Zúčastnili se zástupci fi rem 
a akademičtí a vědečtí pracovníci z  řady vysokých škol. Z významných 
českých fi rem, které na konferenci vyslaly své zástupce, lze jmenovat 

Barum Continental, Fatra, Spur, Smartplast a další. Akademická pracoviš-
tě byla zastoupena vědeckými odborníky z Centra polymerních systémů 
a Ústavu inženýrství polymerů UTB ve Zlíně, Technické univerzity Libe-
rec, Ústavu chemie materiálů VUT v Brně, Ústavu chemického inženýrství 
VŠCHT v Praze a Ústavu polymérnych materiálov STU a SAV v Bratislavě.

                 Mgr. Michaela Palasová, Bc. 

Plastko 2014


