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Moderní, bezpečné a úsporné bydlení

10 ZPŮSO
O BŮ

JAK iNELS UMÍ ŠE
ETŘIT...
1. iNELS umožňuje při vytápění nebo klimatiza
zaci dosáhnout úspor do vý
výše až 30%.
2. Automatická regulace osvětlení dokáže snížit nák
áklady až o 10%.
3. Systém disponuje časovým programem pro spínáníí spo
p třebičů.
4. Osvětlení se přizpůsobuje na základě intenzity přirozenéého
h světla.
5. Lze nastavit blokování vybraných spotřebičů při vysokém tari
rifu
fu elektroměru.
6. Na absenci pohybu iNELS reaguje vypnutím spotřebičů i osvětlení.í
7. Automaticky vypne topení při otevření okna.
8. Žaluzie dle potřeby reagují na venkovní podmínky
y
a efektivně tak využívají přírodních zdrojů
ů.
9. Zavlažování se spíná dle aktuální potřeby
y půdy.
10. Při odchodu z nemovitosti přepíná dům
do „EKO režimu“.
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Operativní leasing se dere o své místo na slunci. V případě financování automobilů už se
vyrovnal svému staršímu bratru, leasingu finančnímu. A teď ho začínají finanční společnosti
nabízet i občanům. Kouzlo tohoto relativně mladého finančního produktu spočívá v tom, že jde
v podstatě o outsourcing. Vůz není a nebude majetkem toho, kdo ho využívá, ale zůstává pronajímateli. Ten se podle varianty stará i o pojištění, servis a další věci. Z auta se tak stává služba.
Používat věci, které nevlastním, není nic výjimečného. Koneckonců sem spadá i nájemní bydlení.
V tomto případě ale stavební a finanční společnosti dlouhodobě investují do marketingu, který
má lidi přesvědčit, že bydlení ve vlastním je prostě bydlení ve vlastním – zkrátka to nejlepší.
Pořízení auta je přitom pro většinu lidí druhý největší výdaj, hned po bydlení. Tak proč by tomu
mělo být v tomto případě jinak? Jednoduše proto, chtělo by se říct, že auto je spotřební věc. Tak
proč za něj utrácet velké částky, když si ho můžu třeba na tři roky pronajmout a nestarat
se o servis ani zůstatkovou hodnotu?
Odpověď není jednoznačná. Auto prostě není totéž co pračka – a nejde jen o cenu. Podle výzkumu pojišťovny Generali vnímá skoro každý pátý motorista v ČR, Maďarsku, Polsku, Rakousku
a na Slovensku auto jako člena rodiny…

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o.

Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks.
Neprodejné.

www.firemnipartner.cz

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

REDAKCE
Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín

tel./fax: 577 271 206

e-mail: redakce@firemnipartner.cz

> 4–5
ZBLÍZKA
financování vozu
Zájem je o úvěry, finanční leasing naopak upadá. Na jeho místo se dere v tuzemsku relativně nový způsob financování vozů – operativní leasing.

> 6–7
ROZHOVOR
Igor zámorský: pokud se netrefíte, ztratíte
Psal se rok 1996. Zlínský prodejce vozů Mitsubishi prodal jen něco málo přes čtyři desítky
vozů s třemi diamanty ve znaku a z ekonomických důvodů se rozhodl podnikání v tomto
oboru ukončit. Ve stejné době tři budoucí společníci přemýšleli, jak začít podnikat v automobilovém byznysu. „Společnost, která měla značné dluhy, jsme odkoupili a v prodeji
vozů pokračovali. Dnes to vypadá jako riskantní krok, ale tehdy moc možností nebylo,“
říká jeden z nich, dnes společník UNICARS CZ s.r.o., Igor Zámorský.
> 10–11
PODPORA PODNIKÁNÍ
můj první milion
Připravit zajímavý podnikatelský záměr, projít sítem výběru, získat zpětnou vazbu
od odborníků a jako pomyslnou třešničku na dortu i prestiž a peníze, které pomohou
s rozjezdem byznysu. Přesně na takovou cestu je možné se vydat prostřednictvím soutěže
Nejlepší podnikatelský záměr, kterou pořádá Technologické inovační centrum Zlín.

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor
Věra Čadová – DTP

Ivo Hercik – fotograf
INZERCE
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Operativní leasing?
Dlouhodobý pronájem s řadou
služeb
Operativní leasing umožňuje klientovi
nehradit ve splátkách celou cenu
vozidla, ale pouze rozdíl mezi jeho
pořizovací a zůstatkovou hodnotou.
V rámci operativního leasingu je vozidlo
využíváno po smluvně dohodnutou
dobu nebo smluvně dohodnutý počet
kilometrů, klient nenese rizika spojená
s vlastnictvím vozidla a hradí pouze
amortizaci vozidla odpovídající době
nájmu a skutečně ujetým kilometrům.
Leasingová společnost na sebe bere také
péči o splnění zákonných požadavků, jako
je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné
pojištění. Jedná se tedy o dlouhodobý
pronájem.
Délka leasingu se většinou pohybuje od 24
do 60 měsíců, jsou však poskytovány
i kratší operativní leasingy.

Leasing jako outsourcing
Nadstavbou operativního leasingu
je full-service leasing. Jedná se
o operativní leasing se službami, které
jsou nezbytné k provozování vozidla –
jde tedy o outsourcing v oblasti správy
vozového parku. Výčet těchto služeb
je poměrně obsáhlý. Od záručního
a pozáručního servisu, údržby, výměny
a uskladnění pneumatik přes veškeré
zákonné povinnosti, jako je silniční daň,
poplatek za rádio, zákonné pojištění,
havarijní pojištění až po vedení veškeré
administrativy. Leasingová společnost
také zajistí dálniční známky, tankovací
karty, asistenční službu, náhradní
vozidlo atd. Dále poskytují leasingové
společnosti svým klientům i nadstavbové
nástroje, jako je on-line reporting,
jehož prostřednictvím lze analyzovat
provozní a nákladové aspekty dané flotily
vozidel. Mohou poskytnout monitor
pohybu vozidel GPS, vedení knihy jízd,
elektronickou fakturaci, direct driver
management a podobně.
Konečným cílem je, aby se klient mohl
soustředit na svůj předmět podnikání
a služba full-service leasingu mu zajistila
komfortní, flexibilní a bezrizikové
fungování jeho mobility bez nároků
na vlastní zdroje.
Full-service leasing je vlastně dominantní
formou operativního leasingu u osobních
a užitkových vozidel. Tento produkt
využívají jak velké nadnárodní korporace,
tak malé tuzemské firmy nebo podnikatelé
a živnostníci. Leasingové společnosti
nabízejí i komplexní správu vozového
parku ve vlastnictví zákazníka, tedy bez
financování vozidla. Tento produkt známý
pod názvem fleet management zahrnuje
nabídku veškerých služeb jako full-service
leasing. Obdobným způsobem je v zásadě
postupováno i v případě operativního
leasingu strojů a zařízení.

Zdroj: www.clfa.cz
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Úvěr vs. leasing?
Půl na půl
Polovina firemních investic do movitých věcí,
kam spadají především automobily a stroje,
je pořizována formou úvěrů. Zbytek připadá
na leasing, přičemž podíl operativního a finančního je přibližně stejný. Vyplývá to ze statistik
České leasingové a finanční asociace (ČLFA)
za první tři čtvrtletí letošního roku. Asociace
sdružuje 46 poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a faktoringu.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku
poskytli členové ČLFA firmám na jejich movité
investice 27 miliard korun prostřednictvím
leasingu (to je meziročně o 14,8 % více) a 28
miliard korun formou podnikatelských úvěrů (o 15,2 % více než ve stejném období roku
2013).
Přibližně polovina firemních investic realizovaných prostřednictvím členů ČLFA byla financována pomocí podnikatelských úvěrů, celkový
objem finančního leasingu v podnikatelské sféře
dosáhl 14,7 miliardy korun a operativního leasingu 12,3 miliardy korun. Podle počtu smluv
byl ale úspěšnější operativní leasing – členové
ČLFA na něj s podnikatelskými subjekty uzavřeli
19 789 nových kontraktů oproti 12 007 smlouvám podepsaným na finanční leasing.
Auta vedou
V přehledu financovaných komodit u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firmy převládají tradičně dopravní prostředky. V prvních

třech letošních čtvrtletích dosáhly největších
objemů osobní a užitkové vozy, následovaly
nákladní automobily a po nich zemědělské či
lesnické stroje a kovoobráběcí technika. Na financování silničních dopravních prostředků
poskytli členové asociace 45,31 miliardy korun, z toho 19,73 miliardy bylo určeno na nové
osobní vozy. Prostřednictvím členů ČLFA tak
bylo financováno 40 % všech nových osobních
aut prvně registrovaných v České republice
v prvních devíti měsících.
Vývoj leasingu
Když v 90. letech vtrhl do českých a moravských krajů finanční leasing, byl to nejen
pro nově vznikající firmy bez dostatečného
kapitálu dar – často šlo totiž o jedinou cestu k pořízení potřebného movitého majetku.

>ZBLÍZKA
Pak ale přišla řada daňových změn, z nichž ta
největší v roce 2008 způsobila, že leasingové
společnosti začaly na trh intenzivně vstupovat
s nebankovními úvěry. V roce 2011 pak došlo
k tomu, že nebankovní a spotřebitelské úvěry
měly na uzavřených obchodech vyšší podíl než
finanční leasing. V dalších letech pak úvěry svůj
náskok posilovaly.
Nicméně leasing jako takový pozice nevyklidil. Jen došlo ke změnám v jeho struktuře
– souvisí to s rostoucí oblibou operativního
leasingu. Stačí se jen podívat na časovou řadu,
zachycující podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí ve statistikách
asociace: v roce 2004 to bylo 8 procent, v roce
2006 již 14 procent a v roce 2008 již šlo o bezmála jednu pětinu. A nynější situace? Statistiky
za loňský rok i za první tři čtvrtletí tohoto roku
ukazují, že podíl operativního leasingu se blíží
polovině – konkrétně od ledna do září letošního
roku to bylo 46 procent.
Celkové statistiky
Členské společnosti asociace poskytly klientům v prvních třech čtvrtletích letošního
roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 98,68 miliardy korun. To je o 11 %
více než ve stejném období roku 2013. Celkové
pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního
třetího čtvrtletí 224,89 miliardy korun. „Čle-

nové asociace zaznamenali ve všech oblastech nárůst, největší pak ve financování podnikatelských investic, které meziročně posílilo
o 15 %. Pokračuje tak trend, který se výrazněji
projevuje od začátku roku v přímé návaznosti
na zlepšený výkon ekonomiky. Sektor financování firemních investic navíc těží z toho, že
pro značnou část malých a středních podniků
jsou stále obtížně dostupné klasické bankovní
úvěry. Adekvátní alternativu pak hledají v produktech členů ČLFA. Obdobný vývoj sledujeme
i v mnoha tradičních západních ekonomikách,“
říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA.
Ze souhrnných 98,68 miliardy korun bylo
71,69 miliardy určeno na financování firemních
investic a provozu a 26,99 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti.
/tz/

Další vývoj leasingu
Během příštích měsíců bude evropský
leasingový trh růst. To je názor 90
procent odborníků, oslovených Federací
evropských leasingových asociací. Stejný
názor sdílí i Česká leasingová a finanční
asociace.
„V průběhu letošního roku pozorujeme
postupné navyšování poptávky především
v oblasti podnikatelských investic. Celkový
objem leasingu movitých věcí ve firemní
sféře u nás v prvním pololetí meziročně
vzrostl takřka o čtvrtinu, konkrétně
o 23 %. Z makroekonomického pohledu
je potěšující především nárůst investic
do strojů a zařízení, který signalizuje, že
firmy se nadechují k růstu. Spolu s jejich
investičním optimismem bude sílit i zájem
o externí financování,“ říká předsedkyně
představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.

Domácnosti?
Auto raději nové

Zákazníci členských společností České
leasingové a finanční asociace z řad
soukromých osob upřednostňovali
v prvních třech čtvrtletích letošního
roku spotřebitelské úvěry před
spotřebitelským leasingem. Ten přesto
zaznamenal výrazný nárůst. Členové
asociace poskytli prostřednictvím
spotřebitelských úvěrů 25,56 miliardy
korun, což je zhruba stejně jako
ve stejném období loňského roku,
a pomocí spotřebitelského leasingu 1,43
miliardy korun – meziročně je to o 27,9
procenta více.
Domácnosti si v prvních devíti měsících
letošního roku půjčovaly na ojeté vozy sice
častěji než na auta nová, rozdíl v počtech
obchodů uzavřených na financování
nových a ojetých osobních vozidel se
však od konce recese neustále zmenšuje.
Od ledna do září letošního roku nakoupily
domácnosti prostřednictvím služeb
členů asociace 24 206 ojetých vozů, tedy
o 1 870 méně než ve srovnatelném období
loňska. U nových vozů naopak počty
vzrostly o 2 289 na letošních 19 375.
INZERCE

Průměrné vozidlo se blíží plnoletosti
Přestože každý rok přibývají do registru
vozidel desítky tisíc nových strojů, vozový
park stále stárne. V polovině letošního roku
to bylo bezmála 18 let – přesněji 17,61. Zvýšení průměrného věku se přitom týká prakticky všech kategorií. V centrálním registru
vozidel bylo k 30. červnu evidováno celkem
7 781 521 ks vozidel všech kategorií, což je
proti konci loňského roku o 122 911 kusů
více.
Počet v tuzemsku registrovaných osobních
automobilů se za pololetí letošního roku zvýšil
o 71 696 na celkových 4 859 545. První registrace za pololetí 2014 přitom činily 152 959
(z toho 94 058 nových a 58 901 ojetých z dovozu). Z registru bylo naopak ve stejném období
vyřazeno 81 381 ks osobních automobilů. Prů-

měrný věk se tak zvýšil na 14,29 roku – navíc
téměř 63 procent osobních aut je starších deseti
let. Podle Sdružení automobilového průmyslu
to svědčí o dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku. V roce 2013 dosáhl podíl
obměny hodnoty zhruba 3,5 procenta, což je
hluboko pod optimální hodnotou, která je pro
nové vozy uváděna na úrovni minimálně 8 % až
10 %. V registru osobních automobilů figuruje
celkem 108 výrobních značek.
Největší počet registrací vykazuje značka Škoda, následuje Ford, Volkswagen, Renault a Peugeot. Není bez zajímavosti, že 15 značek s nejvyšším počtem registrací tvoří 86,85 procenta
všech osobních automobilů v České republice.

ČR? Ráj veteránů
Průměrný věk motocyklů, respektive jednostopých vozidel, se v České republice již
od roku 2001 pohybuje nad hranicí 30 let.
V letošním prvním pololetí to bylo konkrétně
31,9 roku. Za leden až červen 2014 přibylo
v registru 20 886 motocyklů (včetně registrací
mopedů) a jejich celkový počet dosáhl čísla
1 005 156 ks. Prvně bylo přitom v ČR zaregistrováno 16 931 ks motocyklů, z toho 9 699
nových a 7 232 ojetých z dovozu. Z provozu
bylo za pololetí 2014 vyřazeno celkem 2 176 ks
motocyklů. Nejvíce registrovanou značkou je
stále Jawa.
Užitkové vozy
Počet registrovaných užitkových vozidel v kategoriích N1 až N3 se zvýšil celkem

o 10 068 na 695 889. V průběhu pololetí letošního roku došlo ke zvýšení průměrného věku
v tomto segmentu o 0,31 roku. Průměrný věk
užitkových vozidel je 12,49 roku, ve věku nad
10 let je bezmála 45 procent vozidel. Nejlepší je situace u nejmenších dodávek kategorie
N1, kde statistiky hovoří o necelých jedenácti
letech. Naproti tomu u kategorie N2, tedy u vozidel do 12 tun, je to již přes 21 let.
Zvýšil se rovněž průměrný věk autobusů.
V polovině letošního roku činil 14,83 roku.
Ve věku nad 10 let je přitom více než 54 procent
vozového parku. Počet registrovaných autobusů se zvýšil o 194 na 19 910 ks. Z registru bylo
přitom vyřazeno 657 autobusů. 
/tz/

Váš dodavatel
spojovacího materiálu

Velkoobchod
spojovacím
materiálem

mobil: 602 743 518

tel.: 577 005 780

www.handycorp.cz
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Igor Zámorský:
POKUD SE
UNICARS
CZ
NETREFÍTE,
ZTRATÍTE
Tečovská 1052, Zlín-Malenovice

Igor Zámorský

>

spolumajitel zlínské společnosti
UNICARS CZ s.r.o.

>

firma funguje od roku 1997, je prodejcem
vozů značek Mitsubishi, Citroën a Nissan

>

kromě toho provozuje také autobazar

Tečovská 1052, Zlín-Malenovice
> letos firma očekává prodej kolem 600

Psal se rok 1996. Zlínský prodejce vozů Mitsubishi prodal jen něco
málo přes čtyři desítky vozů s třemi diamanty ve znaku a z ekonomických důvodů se rozhodl podnikání v tomto oboru ukončit. Ve stejné
době tři budoucí společníci přemýšleli, jak začít podnikat v automobilovém byznysu. „Společnost, která měla značné dluhy, jsme odkoupili
a v prodeji vozů pokračovali. Dnes to vypadá jako riskantní krok, ale
tehdy moc možností nebylo,“ říká jeden z nich, dnes společník UNICARS
CZ s.r.o., Igor Zámorský.

www.unicars.cz

Jak vypadal první rok nové firmy?
Bylo to lepší, než jsme čekali. Hned v prvním
roce jsme prodali 75 vozů. Z dnešního pohledu
se to zdá jako nízký prodej. Tehdy to byl ovšem přijatelný výsledek, který stačil na uživení.
Je nutné si uvědomit, jak vypadal tehdejší trh.
Automobilů, které nebyly ještě vnímány jako
spotřební záležitost, se prodávalo daleko méně
než dnes a jedním z důvodů byla i jejich cena.
Dnes dobře vybavený automobil nižší střední
třídy pořídíte kolem 350 000 korun. Tehdy to
bylo 550 000 korun – navíc při nižších mzdách.
No a samozřejmě marže v té době vypadaly jinak.
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Co bylo důvodem, že se vám v prvním roce
podařilo zvýšit prodej o dvě třetiny?
Věřili jsme, že když budeme mít vstřícný a férový přístup k zákazníkům, tak to musí vyjít.
Zapracovali jsme na kvalitě prodejních služeb
i záručního a pozáručního servisu. Potvrdilo
se, že toto je, spolu s dobrým produktem, ten
správný klíč k úspěchu. V letech 2000 až 2004
jsme například prodeje drželi na úrovni lehce
pod devíti desítkami kusů, ale zhruba 80 procent
z toho přitom tvořil off road Pajero – jeho cena
se v té době pohybovala od 1,3 do 1,6 milionu
korun.
Kdy se ve vašem portfoliu ocitly další značky?
Nejdříve to byl v roce 2005 Citroën. Mitsubishi
v té době platilo za relativně drahou značku,
navíc její specifické modely nebyly pro každého.
Do oka nám padla právě francouzská značka
– určitě i proto, že neměla ve Zlíně prodejce.
Značku Nissan zastupujeme od roku 2012. Rovněž v tomto případě šlo o značku, která neměla
ve Zlíně dlouho zastoupení a importér tady intenzivně hledal partnera. Myslím ale, že to není

nových a 300 bazarových vozů

konečný stav. Stále hledáme další a další možnosti jak rozšířit nabídku a tím vytvořit jeden
z důležitých předpokladů pro zvyšování objemu
prodeje. Jelikož marže prodejců výrazně klesly, je
v našem oboru právě objem prodeje důležitější
než kdykoliv předtím.
Takže jde o tvrdý byznys...
Nesmírně. Když opomenu všechny ty standardy a předpisy, které musíte jako dealer každé
jednotlivé značky splňovat, je to navíc byznys
hodně náročný na peníze. Dříve importéři vystavovali faktury s dostatečnou lhůtou splatnosti,
kdy se auto většinou podařilo prodat zákazníkovi

UNICARS CZ

Tečovská 1052, Zlín-Maleno
ještě během ní. Nyní je to tak, že prakticky již
v okamžiku, kdy vůz opouští sklad importéra, je
majetkem prodejce. To, jak vlastní sklad financujete, je další věc. Pokud máte dostatek vlastních
zdrojů,využijete je a nemusíte si půjčovat. To je
veliká výhoda a úspora peněz.

Jaký je tedy recept na úspěch?
Prodejce musí mít velkou schopnost odhadnout trh. Já osobně trávím velké množství času
s našimi lidmi, kteří jsou v denním kontaktu se
zákazníky. Neustále vyhodnocujeme statistiky
prodejů jak našich, tak i konkurence. Na základě
toho se snažíme odhadovat budoucí trendy, ať už
jde o kategorie, karoserie, výbavu či barvu – to
vše se neustále mění. Vy musíte mít v showroomech a skladech vždy ty správné vozy. Pokud
se netrefíte, ztratíte. Za prvé, většina zákazníků
nechce na svůj vůz čekat několik týdnů, až měsíců – i tak dlouho může trvat cesta od výrobce
přes importéra k prodejci. Dalším rizikem je, že
pokud se prodejce výběrem vozů netrefí do poptávky, často je musí prodat s velkými slevami.
A to je při současné úrovni marží velmi nepříjemné. Jen pro ilustraci – letos očekáváme prodej
asi 600 nových vozů, tedy zhruba sedmkrát více
než před deseti lety.

Do jaké míry je pro úspěch jednotlivých
prodejců důležitý importér?
Oni jsou ti, kteří prostřednictvím marketingových aktivit budují image značky v konkrétní
zemi. Příkladem může být značka Mitsubishi.
Do roku 2005 měla v České republice zastoupení
firma z Rakouska. Importér se sice snažil, ale
mentalita zákazníků v Rakousku a u nás je prostě
jiná. Když pak výhradní zastoupení pro český trh
získala česká firma, okamžitě jsme zaregistrovali
rozdíl – marketingové aktivity byly prostě lépe
šité na míru našemu trhu. Image značky, stejně
jako povědomí o jednotlivých modelech, velmi
rychle vzrostla. No a v poprodejních službách je
to obdobné. Když nedostanu včas od importéra
náhradní díl, který potřebuji, není to dobré. Je
to soukolí, kde je potřeba, aby všichni, včetně
importéra, fungovali na 100%!
Jakým způsobem se podílejí na marketingu jednotliví prodejci?
Většinou hlavně finančně. Častou formou je,
že importérovi odvádějí určité procento z marže.
INZERCE

www.unicars.cz

Někdy také importér chce, aby prodejci ve svém
regionu utratili za marketing přesně stanovenou
částku. Regionální kampaně většinou kopírují
ty národní tak, aby byla dodržena korporátní
identita.

Jak důležitý je z ekonomického pohledu
pro prodejce servis?
Možná i důležitější než prodej nových vozů.
Jsou to spojené nádoby. Servisní služby musí
být na velmi vysoké úrovni, aby zákazníci neodcházeli a vraceli se k nám i po uplynutí záruky.
A když si pak přijdou i pro další nové auto, kruh
se uzavře.
Kromě nových vozů prodáváte i ty ojeté.
Bazar je pro vás jen vedlejší aktivitou, v níž
prodáváte jen automobily vykoupené na protiúčet, nebo jde o plnohodnotný byznys?
Určitě to druhé. Ročně prodáme asi 300 vozů.
Část z nich je z protiúčtů, něco vykupujeme přímo od zákazníků, velká část pak pochází také
z dovozu či jde o fleetové vozy. Bazar provozujeme od roku 2010 a stal se plnohodnotnou
divizí naší firmy.

Tři stovky ojetých aut ročně, to už vás
opravňuje k vynášení soudů o trendech. Jak
vypadá český trh s ojetinami?
Pořád má velký potenciál. Jako velký problém
se ale jeví nedostatek kvalitních aut. Například
na zahraničních burzách nejsme schopni nakoupit kvalitní auta za ceny, které by byly atraktivní
pro českého zákazníka. Přeplatí nás nákupčí
z jiných zemí. Klidně i o desítky procent. A pořád
na tom vydělají. Kdybych je za tu cenu koupil
já, budou pro českého zákazníka prostě drahá.
U nás je největší zájem o auta kolem 150 000 korun. Snažíme se rozšiřovat nabídku referenčních
vozů a vozů do tří let stáří.
Co považujete ve vašem byznysu za vůbec
nejdůležitější?
Lidi, lidi a zase lidi. To je úplný základ. Můžete
mít ten nejkrásnější autosalon, nejmoderněji
vybavený servis, ale bez lidí, kteří tomu rozumějí,
mají chuť do práce a učit se nové věci, je vám to
celé k ničemu. Myslím ale, že to platí obecně,
nejen v našem oboru.
> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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SYNOT
> vstupuje
ZPRAVODAJSTVÍ
na španělský loterní trhZ FIREM
Skupina SYNOT vstupuje na španělský trh, kde zakládá společnost SYNOT
GAMING SPAIN.
„Španělsko pro nás znamená velkou
perspektivu. Místní trh se totiž v současné době otevírá videoloterním terminálům, které umožňují dokonalou a transparentní kontrolu sázek, výher a tržeb
ze strany orgánů státního dozoru,“ uvedl
Neophytos Neophytou, ředitel společnosti SYNOT International, s tím, že hlavní
náplní SYNOT GAMING SPAIN bude spolupráce s místními provozovateli a distributory loterních zařízení. Ve Španělsku
je celkem 17 samosprávných provincií,
každá z nich může mít v oblasti loterního
průmyslu svou vlastní legislativu a odlišný přístup k regulaci.
Skupina SYNOT je mezinárodním uskupením společností, které podnikají v řadě
zemí. Ve své podnikatelské činnosti se věnují hned několika odvětvím, například:
loterní průmysl, správa a rekonstrukce
nemovitostí, prodej luxusních automobilů, IT služby, vydávání regionálního
týdeníku a v neposlední řadě výroba
smaltovaných předmětů.

Chemik s podporou

Rozšíření stávající nabídky učňovských
oborů, na něž se vztahuje stipendijní
podpora Zlínského kraje, o obor chemik
schválili krajští radní. Učinili tak na základě iniciativy firmy Continental Barum
s.r.o.
„O zařazení oboru chemik do systému Podpory řemesel v odborném školství jsme rozhodli poté, co nás požádalo
vedení společnosti Continental Barum,
která se i přes zvýšený zájem uchazečů
o studium stále potýká s nedostatkem
absolventů zaměřených na zpracování
pryže a plastů,“ vysvětlil radní pro oblast školství Petr Navrátil. „Základní myšlenkou podpory učňovských oborů byla
od počátku snaha kraje vyjít co nejvíc
vstříc reálným potřebám trhu práce. Absolventi tohoto oboru se uplatní rovněž
v dalších významných firmách, jako jsou
Mitas nebo Fatra,“ uvedl dále radní Petr
Navrátil. Systém Podpory řemesel v odborném školství zavedl Zlínský kraj v roce
2007. V současné době jsou do systému
zapojeny obory: strojní mechanik, nástrojář, karosář, obráběč kovů, instalatér,
klempíř, podlahář, malíř a lakýrník, tesař,
zedník, sklář – výrobce a zušlechťovatel
skla, řezník-uzenář, pekař, výrobce obuvi, zemědělec-farmář a nově též chemik
(od školního roku 2015-2016).
Obor chemik je ve vzdělávací nabídce
dvou středních škol zřizovaných Zlínským krajem, a to ve Střední průmyslové škole v Otrokovicích a v Integrované
střední škole – Centru odborné přípravy
ve Valašském Meziříčí.
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Nejlepší je výrobce
aerosolových nádobek
Firmou roku ve Zlínském kraji je MORAVIA CANS a.s. z Bojkovic. Rozhodla o tom
odborná porota tradiční soutěže Vodafone
Firma roku 2014, kterou pořádají Hospodářské noviny. Jde o projekt, který svým
všeoborovým a regionálním zásahem patří
k největším podnikatelským kláním v zemi.
Zároveň byla zveřejněna i jména nejúspěšnějších živnostníků v regionu.

Nejlepší firma Zlínského kraje MORAVIA
CANS je třetím největším výrobcem a vývojářem aerosolových nádobek v Evropě. Společnost, která nenašla přemožitele mezi 228
konkurenty, byla ve svém oboru průkopníkem.
Před 22 lety po privatizaci začínali její majitelé s jednou výrobní linkou a asi 40 zaměstnanci. Dnes firma z Bojkovic zaměstnává více
než 400 lidí, disponuje osmi vysokorychlostními linkami, přičemž jedna z nich je nejrychlejší
linkou na světě. Jejími zákazníky jsou velké
společnosti z kosmetického a farmaceutického průmyslu, zdejší produkty se vyváží nejen
do Evropy, ale i za oceán. Inovace ve firmě
probíhají prakticky neustále a to ve všech
oblastech.

„Vítězná firma úspěšně naplňuje svou
dlouhodobou vizi, kterou je být inovátorem
ve svém oboru. Úspěšně spolupracuje s vědeckými instituty, její konkurenceschopnost
je dána vlastním oddělením vývoje a výzkumu.
Hodně se zaměřuje na rozvoj svých zaměstnanců a jejich vzdělávání,“ popsal klady vítězné
firmy člen poroty Petr Janda, regionální manažer společnosti Vodafone.

>ZPRAVODAJSTVÍ
Druhou příčku vybojovala vsetínská IRISA, výrobní družstvo, třetí místo obsadila
zlínská společnost Navláčil stavební firma,
s.r.o. Titul Vodafone Odpovědná firma roku
2014 Zlínského kraje získala společnost
GALVAMET spol. s r.o. Porota ocenila celou
řadu jejích společensky odpovědných aktivit zejména ve vztahu k zaměstnancům.
„Toto ocenění firma získala díky myšlení
pana majitele. Ten klade důraz na vzdělávání lidi v mezilidských vztazích, učí je přemýšlet týmově. Pořádá různé aktivity pro
své zaměstnance. GALVAMET spolupracuje
se středními a vysokými školami, odkud pak
získává řadu svých budoucích zaměstnanců.
Firma klade velký důraz i na aktivity zlepšující kvalitu životního prostředí,“ vysvětlil
Petr Janda.

Klání živnostníků
Živnostníkem Zlínského kraje 2014 se
stal tesař Jakub Šuta, který uspěl v konkurenci 219 soutěžících. Podnikat začal hned
po získání výučního listu. Zkušenosti získal
při stavbě krovů rodinných domů, později

v zednické firmě. Neustále ale měl v hlavě
sen o vlastní malé firmě. Pozitivních referencí přibývalo. Založil si tedy internetové
stránky, kam je všechny ukládal a práce
měl najednou nad hlavu. Ve svých 21 letech
rekonstruoval první kostel a od té doby jsou
historické památky jeho specialitou.
„Mně osobně se líbilo, že v dnešní technické době, když všichni používají počítače
a počítačem řízené stroje, stále existují lidé,
kteří se umí živit rukama a tvoří hodnoty,“
okomentoval triumf mladého tesaře jeden
z porotců Petr Kovala, oblastní manažer
společnosti ČEZ. Druhé místo porota přidělila Haně Němcové, která v Bílých Karpatech provozuje biofarmu a vyrábí BIO
džemy. Třetí skončil Jan Nosálek. Živnostník
z Rožnova pod Radhoštěm podniká v oblasti
realizace dřevostaveb.
/tz/

OBZOR přichází s vypínačem na vodu
OBZOR, výrobní družstvo Zlín, představil
na prestižní přehlídce Designblok zajímavou
novinku. Jako první český výrobce přichází s vypínačem určeným na vodu. „Naší snahou bylo
hlavně inspirovat a nalézt originální řešení pro
designéry a návrháře. Novinka nalezne uplatnění v domácnostech, veřejných prostranstvích,
ale i u handicapovaných lidí,“ informovala mar-

ketingová manažerka firmy Magda Sívková.
Výhodou vypínače oproti běžným vodovodním
bateriím bez fotobuňky je především zachování
jeho čistoty.
OBZOR se zaměřuje převážně na výrobu
a distribuci drobných elektromechanických
výrobků, dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů či vstřikování plastů.
/tz/

Český Goodwill. Prosadil
se i podnikatel z kraje
Roman Urban, výkonný ředitel rožnovské firmy reoplan cz s.r.o. Tento zápis
figuruje na předních příčkách v celorepublikové soutěži Český Goodwill 2014,
v níž veřejnost oceňuje podnikatele a firmy
s morálními kvalitami a etickým chováním
vůči okolí. O hlasování byl letos mimořádný
zájem, počet přijatých hlasů přesáhl téměř
osminásobně laťku nastavenou loňským
premiérovým ročníkem. Celkem hlasovalo
11 719 lidí, nejvíce z nich zaujal příběh
Blanky Milfaitové, která vyrábí marmelády.
Z podnikatelů ze Zlínského kraje vystoupal
na žebříčku nejvýše právě pan Roman Urban, jenž skončil na 12. místě.
Společnost reoplan cz nabízí komplexní
účetní služby. „Přistupujeme k účetnictví
inovativně tím, že využíváme pokročilé
informační technologie. Rovněž nabízíme
na míru šité profesionální služby charakteristické zejména vstřícným a férovým
jednáním. Naše klienty považujeme za partnery, kterým se snažíme vycházet naproti
i v těžkých chvílích,“ vysvětlil Roman Urban.

Na střední Moravě poctivěji

Více než 1300 kontrol provedli v rámci letní turistické sezony pracovníci České obchodní inspekce po celé republice
a porušení povinností zjistili v téměř 40 %
z nich. Na území Zlínského a Jihomoravského kraje inspektoři kontrolovali 155
podnikatelů, pochybení zjistili u 46, což
představuje 29,7 procenta a tudíž hodnotu
hluboko pod průměrem země. Kontroly
byly směrovány zejména do míst s vysokou
koncentrací návštěvníků a turistů, jako jsou
přírodní i umělá koupaliště, hrady, zámky,
muzea, sportovní areály, ubytovací zařízení
a také provozovny stravovacích služeb a občerstvení. Nejčastěji prodávající porušovali
zásady poctivosti prodeje, neseznamovali
spotřebitele s cenou nabízených výrobků
a služeb a také nevydávali řádně na vyžádání spotřebitele doklady o koupi nebo poskytnuté službě. Celkem bylo uloženo 464
pokut v hodnotě přes 1,2 miliony korun.

Do zóny míří farmaceutická společnost
Rozvoj v oblasti farmacie, farmaceutické
logistiky a výroby potravinových dávek pro
komerční i humanitární účely. To si od investice ve Strategické průmyslové zóně Holešov
slibuje společnost MEDIAP.
Firma již uzavřela Deklaraci o porozumění
se Zlínským krajem. Jde o základní krok, který zájemci umožňuje zpracovat projektovou
dokumentaci a následně zahájit příslušná
správní řízení.
MEDIAP, spol. s r.o., potřebuje pro svůj záměr plochu o velikosti 15 000 čtverečních
metrů. Výše investice je odhadována na 48
až 54 milionů korun, počet nově vytvořených
pracovních míst dosahuje dvou desítek. Firma

Z Kunovic do Nepálu

Letouny L 410 UVP-E20 z Kunovic budou
sloužit v Nepálu. První stroj pro společnost
GomaAir odletěl ze Slovácka na začátku
října.
Jde tak o první letadlo Aircraft Industries,
a.s., které bylo prodáno do regionu SAARC.
Tento krok výrazně zvyšuje šance této společnosti uspět s L 410 i na dalších trzích v regionu jižní Asie. L 410 bude pokrývat z hlediska
letového provozu a bezpečnosti nejobtížnější
linky Káthmándú-Lukla a Káthmándú-Jomsom. Do budoucna by měla letadla L 410 létat
rovněž do Pokhary, Jumly, Simikotu, Dolpy,

by chtěla zahájit stavební práce v příštím roce
a celý areál zprovoznit v roce 2016.
Strategická průmyslová zóna Holešov má
od roku 2009 kompletní základní technickou a dopravní infrastrukturu. Průběžně se
pracuje na dalších menších infrastrukturních stavbách, které mají zpřístupnit zónu
i menším investorům. Právě z jejich strany je
totiž o Holešov největší zájem. Cena pozemku v holešovském průmyslovém areálu byla
stanovena na 450 korun za metr čtvereční.
K dispozici jsou plochy o rozměrech již od půl
hektaru.
Kromě toho lze využít prostory v nájemních halách, které jsou součástí tamního technologického parku.
/jjn/

Bajury a Rary. Prodej a dodání prvního letadla
L 410 do Nepálu je velkým úspěchem Aircraft
Industries. Společnost má velkou šanci během
následujících třech až pěti let dodat do Nepálu
dalších minimálně 15 letadel. Úspěch v Nepálu otevírá dveře pro dodání L 410 rovněž
do okolních států. Dalším důležitým krokem
bude dodání tří L 410 pro vzdušné síly Bangladéše v březnu 2015. Dvě indické společnosti
zahájily jednání o nákupu čtyř L 410, jejichž
dodání by se mohlo realizovat rovněž v roce
2015. V tomtéž roce budou zahájena i jednání
s vládou Srí Lanky a Bhútánu, které nákup
L 410 rovněž zvažují. 
/tz/

INZERCE
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>PODPORA PODNIKÁNÍ

Byl spuštěn osmý ročník soutěže
Můj první milion
Připravit zajímavý podnikatelský záměr,
projít sítem výběru, získat zpětnou vazbu
od odborníků a jako pomyslnou třešničku
na dortu i prestiž a peníze, které pomohou
s rozjezdem byznysu. Přesně na takovou
cestu je možné se vydat prostřednictvím
soutěže Můj první milion, kterou pořádá
Technologické inovační centrum Zlín. Letos v říjnu se začala psát již osmá kapitola příběhu o tom, jak si splnit sen a začít
s vlastním podnikáním. Přihlásit se mohou
studenti středních či vysokých škol a veřejnost.
Pro aktuální ročník jsou připraveny ceny
v hodnotě 450 000 korun. „V hlavní kategorii,

tedy v té, kde zápolí studenti vysokých škol
a veřejnost, čeká na nejlepšího 70 000 korun
a další ceny v podobě zázemí podnikatelského
inkubátoru či poradenství v obchodní a marketingové oblasti. Pro nejlepší soutěžící je také
připraven šestitýdenní akcelerační program
v co-workingovém centru,“ říká ředitelka pořádajícího Technologického inovačního centra
Zlín Daniela Sobieská. Přihlášky do soutěže je
možné zasílat až do 31. ledna příštího roku.
Více na www.mujprvnimilion.cz.
Tím nejhodnotnějším přínosem pro rozjezd podnikání ale stále zůstávají cenné rady
od odborníků.
Jedním z hlavních cílů soutěže je totiž právě vytváření podmínek pro rozvíjení podni-

katelského ducha a podnikatelského vzdělávání ve Zlínském kraji. Součástí soutěže je
tak například i série workshopů. „Letošními
tématy jsou například způsoby oslovování
investorů, nejčastější chyby v projektech
či affiliate marketing,“ dodává Daniela Sobieská. Soutěž a související aktivity jsou tak
důležitými základními kameny v budování
start-up komunity ve Zlíně a okolí.
Jak to bylo vloni
O přízeň poroty se v minulém ročníku
ucházelo celkem 51 projektů. Středoškoláci jich předložili 17, v kategorii veřejnost
a studenti vysokých škol jich pak bylo 34.
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 vybojoval s projektem PixelSquare Jan Valuštík. Aplikace pomocí systému tagování označuje fotky a vyhledávání v nich se stává otázkou vteřin. Stejně
jednoduché a rychlé je i jejich sdílení. Druhé
místo si připsal projekt Starhills Raw Honey
Libora Svobody z Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jde o export organického medu z České
republiky do zemí Blízkého východu. Třetí
místo pak získala Anna Vlčková s projektem
jazykové školy Immer Vere. Zajímavé projekty byly předloženy i v kategorii středních
škol. Porotu nakonec nejvíce zaujal nápad Dariny Knotkové ze Střední školy MESIT nazvaný Svět klobouků. Jde o zakázkovou výrobu
pro folklorní soubory, ale i pro běžné nošení.

Pohled toho, kdo vyhrál
Jedním z těch, kdo soutěž s úspěchem prošel, je i Jan Valuštík s již zmiňovaným projektem PixelSquare. „Soutěž Můj první milion
mě výrazně posunula. Porotci jsou zkušení,
mají výborné dotazy a rozebírají nápad ze
všech stran. To vás donutí být připraven,
přemýšlet a celou věc posouvat dopředu.
K čemu nám soutěž pomohla konkrétně, to
bylo především vytvoření byznys plánu. V neposlední řadě, když se vám podaří vyhrát,
získáte spoustu skvělých cen, možnost kanceláře a také finanční prostředky na uskutečnění svého plánu. Takže doporučuju vyplnit
přihlášku,“ říká Jan Valuštík, který momentálně působí v budově 23 v továrním areálu
ve Zlíně. Právě bezplatný pronájem kanceláře
v tomto objektu, kde Technologické inovační
centrum provozuje mimo jiné podnikatelský
inkubátor, byl jednou z cen v soutěži.
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Soutěž součástí systému
Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr ale
není ani tak samostatnou akcí, jako spíše
střípkem v mozaice toho, co dělá Technologické inovační centrum Zlín pro podporu
podnikání mladých lidí v celém Zlínském
kraji. 
Pokračování na straně 11.

Kancelář ve Zlíně za 200 Kč
měsíčně
Od října 2014 nabízí co-workingové
centrum Technologického inovačního
centra ve Zlíně nový tarif MINI. Zázemí
Co-workingového centra mohou noví klienti využívat pouze za 200 Kč bez DPH
za měsíc.
Co-workingové centrum je tvořeno jedním velkým otevřeným prostorem, kde
jednotliví uživatelé mají svoje pracovní
místo a celkový prostor sdílí s ostatními.
Co-working představuje kreativní zázemí
s unikátní atmosférou pro firmy, freelancery, ale také pro ty, kteří svůj podnikatelský záměr teprve připravují.
Klienti mají přístup do kanceláře v pracovní dny od 8.00 do 22.00. Součástí balíčku MINI je také Wi-Fi, informační servis
a možnost zařazení do Katalogu Start-up
firem Zlínského kraje.
Klienti mají možnost zřídit si v budově
sídlo a využívat služeb recepce, jako je
kopírování, skenování či přejímání pošty.
Za zvýhodněných podmínek mohou využít moderně vybavené jednací prostory.
Více o službách podnikatelského inkubátoru ve Zlíně www.inkubatorzlin.cz.

Soutěž Navrhni projekt
Úspěšná celorepubliková soutěž Navrhni
projekt, kterou již třetím rokem pořádá
pro středoškoláky Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
– Eurocentry, pokračuje i letos, a to do 30.
listopadu. Atraktivní výhry v podobě ultrabooků, tabletů či elektronických čteček
čekají nejen na studenty, ale i pedagogy!
Úkolem studentů je, aby se rozhlédli
po svém okolí a zamysleli se, jak a k čemu
by se dala v jejich okolí využít podpora
z evropských fondů. Toto téma projektu
studenti pak upraví podle aktuálních oblastí podpory nového programového období
2014-2020. Na projektování nezůstanou
sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem operačního programu a nabídnou
pravidelné konzultace projektů po celou
dobu soutěže. Zapojit se mohou všichni
studenti a pedagogové středních škol bez
ohledu na obor studia či zaměření školy.
Projekty mohou soutěžící zasílat e-mailem
do kanceláří Eurocenter do konce listopadu. Ti nejlepší v prosinci změří síly v regionálních kolech před zástupci regionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále,
ve kterém porota zvolí tři nejlepší projekty
z celé ČR. Osvědčený koncept soutěže pro
středoškoláky seznamuje s problematikou
projektového řízení a s fondy EU.

Dokončení ze strany 10.
Centrum například provozuje klub Start-up 23, což je platforma sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací 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 postup při založení živnosti či
obchodní společnosti.
Nedílnou součástí komplexní podpory začínajících podnikatelů je pak nabídka zázemí
pro podnikání a služby podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru či co-workingu. Více na www.inkubatorzlin.cz.

Hlavní partneři soutěže
Hlavními partnery soutěže jsou Nadace
SYNOT, společnost SYNOT ICT Service, a.s.,
a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Podpora ze strany skupiny SYNOT je koncepční. „Dlouhodobě se snažíme být nápomocni

především mladým, talentovaným lidem.
V soutěži Můj první milion je celá řada těchto
nadšenců. Většinou jim však schází potřebné zázemí, finance a především zkušenosti,
potřebné k realizaci nadějných myšlenek
a start-upových projektů. Právě v tomto jim
chceme být nápomocni. Soutěžícím můžeme
poskytnout naše mezinárodní zkušenosti
s podnikáním, konzultace i služby supermoderního Datového centra Monaco,“ uvedl výkonný ředitel společnosti SYNOT ICT
Services, Michal Gajdošík.
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje podporuje soutěž a začínající podnikatele dlouhodobě, partnerem bylo již od 1. ročníku soutěže. „Podporu podnikání vidíme jako jednu
z cest jak pomoci celému regionu. A soutěž
Můj první milion je zajímavou možností, jak
u mladých lidí vzbudit zájem o vlastní podnikatelské aktivity,“ vysvětluje ředitel Sdružení
pro rozvoj Zlínského kraje Jaroslav Toufar.
/jjn/

Další série workshopů
V listopadu 2014 opět odstartovala série workshopů Technologického inovačního
centra, která sblíží úspěšné podnikatele a investory se startupovou komunitou ve Zlíně.
Série workshopů klubu Start-up 23, která
probíhá každoročně na podzim a je součástí
soutěže Můj první milion, má v letošním roce
čtyři díly.
Jaké byly workshopy v minulém roce?
Na sérii pěti workshopů vystoupily v roce
2013 známé osobnosti českého businessu jako
Margareta Křížová, ředitelka podnikatelského poradenství CEAG s.r.o.; Michael Rostock
– Poplar, investor; Jiří Švirák, předseda představenstva BLUE 88 a.s.; Petr Eliáš, předseda
představenstva ISPECTUM a.s., nebo Michal
Berg, spoluzakladatel firmy eSports.cz. Součástí workshopů byly také prezentace start-up
firem, které se v minulých ročnících účastnily
soutěže Můj první milion. Své zkušenosti představili např. Lukáš Kouřil (iTech21 s.r.o.) nebo
Libor Minařík a Robert Pohuba s projektem
Writesquare.com a Jakub Jordán s projektem
yCelebrate.com.
Workshopů v roce 2013 se zúčastnilo téměř 200 účastníků z řad studentů, začínajících
podnikatelů, ale i dalších zájemců o podnikání.
„Workshopy byly velice přínosné pro ty, kteří
to s podnikáním myslí vážně. Úspěšné příběhy
podnikatelů i začínajících projektů publikum
navnadily. Zkušení byznysmeni zase divákům
přiblížili tvrdou realitu podnikání,“ uvedl Marek
Spáčil, účastník série.
Osobnosti na workshopech
Na workshopech bude k vidění zajímavý
mix osobností českého podnikání a investorů
jak ze Zlínského kraje, tak z celé České republiky. Kromě prezentace „success a fail stories“
budou také součástí workshopů odborné bloky
na témata jako Affiliate marketingu nebo e-mail marketingu. Všechny workshopy se budou

konat v budově Podnikatelského inovačního
centra ve Zlíně – Vavrečkova 5262, Zlín (23.
budova areálu Svit). 

Nejbližší akce
Ve čtvrtek 27. listopadu od 15.00 se uskuteční workshop nazvaný Z nuly k vlastnímu
podnikání. O týden později pak sérii uzavře
prezentace příběhu vývojové firmy Flow Studio.
Workshopy jsou pořádány jako doprovodná
akce k soutěži Můj první milion, do které se
mohou přihlásit zájemci, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad, získat zpětnou vazbu a důležité kontakty. Do 8. ročníku
soutěže se mohou zájemci přihlásit do 31.
ledna 2015 na webových stránkách soutěže
www.mujprvnimilion.cz.
Pro tento ročník jsou připraveny ceny v hodnotě 450 000 korun a pro ty nejlepší soutěžící
je také připraven šestitýdenní akcelerační program v co-workingovém centru. 
/tic/
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>PODPORA PODNIKÁNÍ
Zaregistrujte se do databáze
dodavatelů CzechInvestu

Evropské dotace v příštích letech

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest má svou vlastní ověřenou databázi dodavatelů, kterou nabízí
v rámci svých aktivit zahraničním investorům. Informace k databázi, včetně jejího
oborového členění, najdete na stránkách
www.czechinvest.org. Na tomto webu je
možné se zdarma zaregistrovat a prohlížet si jednotlivé firmy v databázi.
Co se týká samotné registrace firem
do databáze, je to zcela jednoduché. Základní podmínkou je, abyste měli sídlo
v České republice a byli výrobci nebo
zpracovatelé, a ne pouze obchodníci.
Vaše firma musí působit alespoň v jednom z následujících oborů: elektronika
a elektrotechnika, letecký nebo automobilový průmysl, ICT informační a komunikační technologie, strojírenství, výroba
plastových výlisků a pryže, zpracování
kovů, zdravotnická technika, biotechnologie, farmaceutický průmysl, materiály,
chemický průmysl a obaly. Výběr těchto
sektorů je určen poptávkou od zahraničních klientů. Výjimku tvoří pouze vývojové a ICT společnosti. Registrační formulář je na supdate.czechinvest.org, a na
Czechinvestu si vás následně prověří, především ve smyslu finančního zdraví firmy.
Pokud budete splňovat jejich podmínky,
tak si vás zařadí do databáze dodavatelů
a budou vás takto prezentovat při svých
jednáních s možnými investory.

Očekává se, že v příštím programovacím období 2014-2020 přiteče formou
dotací do České republiky téměř 24 miliard EUR. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR plánují
v příštím období o nějakou formu dotace
požádat téměř dvě třetiny z 500 v průzkumu dotazovaných subjektů z firemního i veřejného sektoru. Firmy mají o dotace vysoký zájem i přes poměrně velkou
administrativní zátěž a případná další
rizika, která dotační prostředky představují.

Velké firmy většinou administraci s projektem spojenou zvládají vlastními silami.
Menší podniky ale na dané činnosti využívají
různé poradenské agentury, což představuje extra náklady. Navíc dotace se i nadále
budou vyplácet ex-post – příjemce nejprve zrealizuje projekt a bude platit veškeré
náklady s ním spojené z vlastních zdrojů,
a pak zpětně dostane proplacenu uznatelnou
a kontrolním úřadem certifikovanou část
těchto již vynaložených nákladů. Z tohoto
důvodu bude muset část firem financovat
dané aktivity bankovním úvěrem, což povede
k dalšímu prodražení projektu. Využití úvěru

předpokládá celá polovina z dotazovaných
subjektů, které si o dotace plánují požádat.
Díky medializaci některých problémových dotačních projektů se příjemci poslední
dobou obávají i kontrol z finančního úřadu
na již uzavřených a profinancovaných projektech a z nich vyplývajícího následného
vracení dotací či penále. Tato situace nastává
především z důvodu, že finanční úřad má
na vykazování nákladů dotačního projektu odlišný názor než poskytovatel těchto
finančních prostředků v době realizace
daných aktivit. Rizika vracení dotací nebo
penále se obávají především malé a střední
firmy, pro které by tyto sankce mohly být
likvidační.
Přibližně čtvrtina firem, které v minulosti už dotační prostředky získaly, už další
žádosti neplánuje, a to především z důvodu
vysoké administrativní zátěže. Dalším důvodem je u malých podniků nezbytnost platit
poradenské agentury anebo předfinancovávat projekt úvěrem, což projekt prodražuje a není uznatelným nákladem projektu
z hlediska dotačních titulů. Riziko vidí také
v častých kontrolách, změnách podmínek
během realizace a v opožděných platbách
od poskytovatelů dotací. 
/tic/

Podnikejte v Rusku,
Kazachstánu a dalších
zemích SNS!

Pomoc při realizaci vašich obchodních
aktivit na trzích Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších zemí SNS nabízí Kontaktní
centrum pro východní trhy při Krajské
hospodářské komoře Zlínského kraje.
Ve spolupráci s ruskými kolegy, zástupci partnerských regionů, obchodních
komor a dalších institucí v zahraničí pomáhá centrum při vyhledání vhodných
obchodních partnerů, zajištění certifikace
a osvědčení pro ruský trh nebo při propagaci vaší firmy v rusky mluvících zemích.
Připravuje též řadu zajímavých akcí,
jako např. B2B jednání se zahraničními
partnery v rámci incomingových misí,
pořádá podnikatelské mise do zahraničí,
realizuje kurzy obchodní ruštiny, pořádá
poradenské dny, business dny nebo odborné semináře. Více informací k nabízeným službám a aktuální zpravodajství
z rusky mluvících zemí najdete na www.
kcvt.cz nebo kontaktujte Bc. Bohdanu Konečnou na 572 154 554 nebo konecna@
khkzlin.cz.
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Ptejte se na pomoc pro exportéry. Projekt byl
prodloužen, podpora bude i příští rok
Orientuje se vaše firma na export zboží či
služeb? Hodláte prosadit své výrobky či služby na zahraničních trzích? Chcete se dozvědět
více o možnostech podpory pro české vývozce?

Agentura CzechInvest si vás dovoluje pozvat
na seminář „Podpora exportu – Česká exportní
banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Agentura CzechTrade“, který se bude konat
2. prosince od 9.00 v budově Technologického
inovačního centra Zlín. Akce proběhne za účasti zástupců České exportní banky, Exportní

garanční a pojišťovací společnosti a Agentury
CzechTrade.
Cílem semináře je představit Českou exportní banku, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Agenturu CzechTrade, jejich služby
a produkty a informovat účastníky semináře
o možnostech podpory exportu.
Účast na semináři bude bezplatná. Vzhledem
k omezené kapacitě prostor bude účast na semináři pouze pro registrované.
Přihlásit se můžete a bližší infomace najdete
na www.czechinvest.org. 
/tic/

Na veletrh zadarmo?
Proč ne, pomůže agentura

Chtějí popularizovat vědu a techniku

Pokud se chcete zúčastnit některého
z 30 zahraničních veletrhů, které jsou
na seznamu zveřejněném agenturou
CzechTrade pro rok 2015, můžete na něj
získat podporu až do výše 120 000 korun, tedy 100 % uznatelných nákladů.
Umožňuje to projekt Společná účast
na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014 financovaný
z operačního programu Podnikání a inovace – Marketing, který byl prodloužen
i na první polovinu roku 2015. Jsou zde
nejen veletrhy v řadě evropských zemí,
ale také v SAE, Izraeli, Ekvádoru, Brazílii,
Vietnamu, Thajsku, Číně či Japonsku.
Kompletní seznam podporovaných
veletrhů najdete na www.mpo-oppi.cz.
V letošním roce se zúčastnilo s podporou CzechTrade celkem 44 zahraničních
veletrhů 654 exportérů a velký zájem se
očekává i v příštím roce.

Science centrum aneb středisko přírodních věd je středisko neformálního
vzdělávání, které se primárně zaměřuje
na cílenou popularizaci vědy a techniky.
Science centrum doplňuje a rozšiřuje
školní aktivity a klade důraz zejména
na interaktivní učení formou her a individuálního objevování vědy a techniky
prostřednictvím osobní zkušenosti. Exponáty v centru zpravidla demonstrují
fyzikální, chemické, matematické či jiné
vědní zákonitosti a principy, které vyžadují interakci s návštěvníkem.

Akademie projektového
manažera a manažera výroby

Ve Zlíně, v prostorách 23. budovy
v továrním areálu, jsou realizovány dvě
zajímavé akce. První, Akademie projektového manažera, už bude mít své třetí
ze třinácti pokračování s názvem Řízení
projektových rizik. Jedná se o kurz akreditovaný MŠMT, který je organizován
do šesti okruhů - základy, rizika a změny,
příklad reálného projektu, soft skills,
kritické momenty, specifické projekty
a projektový workshop, a je zakončen
závěrečnou zkouškou.
Od prosince do dubna příštího roku
budou následovat další jednodenní kurzy s tématy jako change management,
průvodce projektem, týmová práce, řešení konfliktů a vyjednávání, manažer
projektu, projekt v problémech, specifika organizačních a IT projektů a řešení
praktických příkladů. Akademie probíhá
několikrát v každém měsíci až do dubna
příštího roku.
Druhá patnáctidenní série seminářů
je zaměřena na vedoucí výroby, mistry,
dispečery a plánovače. Akademie manažera výroby je kurz akreditovaný MŠMT
a je rozčleněna do osmi tematických
okruhů – osobnostní profil mistra, jeho
komunikační dovednosti a osobnostní
rozvoj a dále na aktivity bezprostředně
související s jeho prací – time management, týmovou práci a motivaci v týmu,
plánování, rozhodování a delegování,
řízení lidských zdrojů, BOZP a PO a moderní nástroje řízení výroby a kvality.
Kurz začíná 11. 2. a bude probíhat až
do půlky července. Pořádá ho vzdělávací
a poradenská společnost CE-PA.
Podrobnosti o akademiích a dalších
zajímavých seminářích jsou dostupné
na adrese na www.ce-pa.cz.

Za první středisko přírodních věd vůbec
se považuje berlínská Urania, která vznikla
již v roce 1888, boom však science centra
zažila až na přelomu 60. a 70. let 20. století.
V současnosti existuje v Evropě kolem 370
science center, mezi nejvýznamnější patří
například finské Heureka, vlámské Technopolis či dánské Experimentarium.

V září 2014 byl ve Zlínském kraji na Střední průmyslové škole v Otrokovicích otevřený
vědecko-technický park, který nese jméno
Experimentarium. Pro školáky má připraveno celkem osm expozic. Zaměřeny jsou
na fyziku, chemii, biologii a dohromady dávají
ucelený komplet. Biologická expozice je zaměřena na člověka a jeho smysly, porovnání
se strojem, zajímavosti ze světa kriminalistiky, forenzní techniky, otisky prstů a další.
Fyzikální expozice je věnována mechanice
a jednoduchým strojům, využití energií, elektřiny a magnetismu. V další expozici, která
jediná je více demonstrační částí, najdou žáci
obráběcí stroje. Poslední expozice je zasvěcena moderním technologiím, se kterými
žáci přicházejí běžně do styku v domácnosti.
Technologické inovační centrum se nyní
zabývá myšlenkou vytvoření centra pro popularizaci technických a přírodovědných
oborů s praktickou výukou přímo ve Zlíně.
S nově otevřeným otrokovickým Experimen-

Prvním a nejnavštěvovanějším vědecko-technickým centrem v Česku je liberecký
IQpark, který otevřel své brány v roce 2007.
Od roku 2008 působí v Plzni science centrum Techmánia a v Ostravě je od roku 2013
prostor U6 v dolní oblasti Vítkovic, na který
v roce 2014 navázal Svět techniky. V březnu 2014 se otevřelo v Liberci ještě IQlandia
science centrum, které se řadí k naprosté
světové špičce.
Exponáty science center jsou zpravidla
členěny do jednotlivých expozic, které mohou
být buď permanentní (trvalou součástí centra), či putovní. Většina evropských expozic
je koncipována jako polyfunkční soubor exponátu, jako např. expozice Top Secret v plzeňské Techmánii, která se orientuje na kriminalistiku, v jejímž rámci vzdělává širokou
veřejnost v oborech jako daktyloskopie, balistika či pylová analýza. V liberecké IQlandii
je zase vytvořená expozice pro dospívající,
která prezentuje vše o plození, rození, dospívání a deviacích. Ostravský Svět techniky
nabízí svým nejmenším návštěvníkům 3D
kino nebo Divadlo vědy, kde na názorných
příkladech vysvětluje, jak se staví dům nebo
jak funguje obyčejný vodovod. Ti starší se
mohou ponořit do tajemství klonování a poznat micro a nanosvět.

tariem by bylo již druhým střediskem vědy
a techniky ve Zlínském kraji. Technologické
inovační centrum se angažuje v zakotvení
projektu science centra do strategických
dokumentů kraje s návazností na realizační
dokumenty. V případě zájmu bude jeho primární úlohou zabezpečit finanční prostředky
pro realizaci projektu, včetně možností čerpání z evropských fondů. Staví se i do role
koordinátora a zároveň budoucího nositele,
který by zajistil propojenost mezi už zrealizovanými projekty.
Budoucí centrum popularizace vědy
ve Zlíně přitáhne moderní, poutavou a interaktivní formou pozornost rodin s dětmi
i mladých lidí, posílí zájem veřejnosti o vědu
a technologii, a tím rozvine osobní vztah
k vědě a technice, a v obecné rovině objeví
možnosti lidského poznání. Dále se zapojí
do užší spolupráce se vzdělávacími zařízeními v regionu a tím umožní rozšířit vzdělávání v technické a přírodovědné oblasti
základním a středním školám a bude inspirovat žáky k studiu těchto oborů a získávat
nové talenty v této oblasti. Nové centrum
současně napomůže i ke zvýšení atraktivity
města Zlína a jeho okolí i v oblasti posílení
cestovního ruchu a přinese další impulzy
pro rozvoj města a regionu. 
/tic/
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Další Perly Zlínska
Ohodnotit celkem 143 výrobků od 43
žadatelů. Takový úkol měla před sebou
odborná komise udělující známku kvality
Perla Zlínska. Nejvíce výrobků, bezmála šest
desítek, přihlásili pekaři a cukráři, následovaly masné a mléčné výrobky a velký zájem
o značku byl i mezi včelaři. Hodnotitelé nakonec udělili Perlu Zlínska dvěma desítkám
výrobků.
Akce, kterou pořádá Agrární komora Zlín
ve spolupráci se Zlínským krajem, se letos
konala již podeváté. Přehled oceněných
výrobků: Uzený bok (Radek Šerý, Brumov-Bylnice), Šnek se sýrem s vepřovým a kuřecím masem (Raciola s.r.o., Uherský Brod),
Uzená šunka s kostí (Zdenek Ritter, Valašské
Klobouky), Smetanový jogurt čokoládový
(Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.), Sýr z farmy kořeněný (Farma ZPZ s.r.o., Valašská
Bystřice), Vdolek hanácký (Avos a.s., Kroměříž), Kopretina s náplní (Pekárna Přílepy
s.r.o.), Střelenský koláč (Pekařství Střelná
s.r.o.), Bylinkové chichinky (Stanislava Elšíková, Vizovice), Čoko boro (Čokoládovna
Carletti s.r.o., Vizovice), Med květový, bylinný (Ing. Karel Kolínek, Nedašov), Med
medovicový (Ing. Pavel Buřinský, Kroměříž),
Med květový (Richard Černošek, Žalkovice),
Mošt jablko-BIO (Moštárna Hostětín s.r.o.),
Hruškovica – Žufánek (Žusy s.r.o., Blatnička),
Česnek Janča (Jan Janča, Doubravy), Česnek
dukát (Aleš Dosoudil, Morkovice), Ovocná
přesnídávka s jablky a meruňkami (Linea
Nivnice), Bramborový knedlík s makovou
náplní (Josef Martinek, Krhová), Martinský
bramborák (Jospo s.r.o., Holešov). Cenu hejtmana získal med Ing. Karla Kolínka.

Tradice na Facebooku

Tento měsíc odstartovala facebooková
kampaň na podporu značky Tradice Bílých
Karpat. Propaguje místní producenty, jejím
cílem je podpořit ekonomiku v regionu.
Tradice Bílých Karpat je regionální
ochranná značka pro výrobky a služby.
Jde o první přeshraniční ochrannou značku ve střední Evropě – jsou jí označovány
produkty jak na moravské, tak na slovenské
straně hranice.
INZERCE

Služby? Za 20 let
o půl milionu více

>INFORMACE

Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu a naopak strmý nárůst počtu lidí
pracujících ve službách – za posledních 20
let jich přibylo zhruba půl milionu. V porovnání s řadou vyspělých unijních zemí však
podíl zaměstnanosti v některých službách,
zejména ve zdravotnictví a sociální péči,
v naší republice stále zaostává. Vyplývá to
z informací Českého statistického úřadu.
Počet pracujících v primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství činil v loňském
roce necelých 150 000. Ve srovnání s rokem
1993 to znamená, že z tohoto odvětví odešlo
zhruba 209 000 lidí.
V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se za 20 let snížil počet pracovníků

Který obor roste nejvíce
Změny ve struktuře zaměstnanosti dokumentuje vývoj v jednotlivých odvětvových sekcích
podle klasifikace CZ-NACE. Kromě primárního
sektoru se zaměstnanost za dvacet let snížila
s výjimkou sekce zásobování vodou, činnosti
související s odpady ve všech průmyslových
sekcích a ve stavebnictví.
Zcela jiná situace je v odvětví služeb, kde byl
zaznamenán určitý pokles zaměstnanosti pouze
v sektoru doprava a skladování. Ve všech ostatních sekcích terciárního sektoru počet pracujících vzrostl, v řadě případů výrazně.
V sekci peněžnictví a pojišťovnictví se počet
pracujících zdvojnásobil, nyní činí přes 137 000.

o 236 000 na aktuálních asi 1,852 milionu.
Naopak o více než pětinu, konkrétně na 2,94
milionu, vzrostl počet pracujících v terciárním
sektoru služeb.
Jestliže na začátku devadesátých let se odvětvová struktura zaměstnanosti mužů a žen
výrazně lišila, tak se v průběhu následujících
dvaceti let rozdíly ještě prohloubily. To se týká
zejména proporce mezi sekundárním a terciárním sektorem. Zatímco celkový počet mužů
pracujících v průmyslu nebo stavebnictví se
snížil jen o 35 000, počet žen v tomto sektoru
klesl o 200 000. Tento vývoj kontrastuje s vysokým přírůstkem pracujících žen v terciárním
sektoru o téměř 290 000.

Obdobným způsobem se zvýšila zaměstnanost
v dalších odvětvích jako činnosti v oblasti nemovitostí nebo profesní, vědecké a technické
činnosti. Zatímco v ČR pracuje ve zpracovatelském průmyslu čtyřikrát více osob než na úseku
zdravotnictví a sociální péče, pak v Nizozemsku,
ve všech severských státech, Spojeném království, ale i ve Francii je zaměstnanost ve zdravotnictví a sociální péči dokonce vyšší než
zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu.
Významné postavení v sekci zpracovatelského průmyslu má výroba motorových vozidel,
přívěsů a návěsů. Zatímco v EU28 představuje
zaměstnanost v tomto případě 1,4 % všech pracujících, v České republice jsou to 4 %.  /tz/
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Laboratorní výsledky napoví…
Společnost Imalab s.r.o. byla založena
v roce 1995 a v rámci své činnosti poskytuje služby medicínské laboratoře se širokým
spektrem vyšetření. Význam laboratorní medicíny je v současné době při péči o pacienty
naprosto nezastupitelný a je známo, že léčba
pacientů je právě na laboratorních vyšetřeních založena z více než 70 %.

Naše laboratoř nabízí také vyšetření pro samoplátce, kteří si tak mohou ověřit svůj aktuální
nebo dlouhodobý zdravotní stav z pohledu laboratorní medicíny. Pro spolehlivou interpretaci
každého laboratorního výsledku je třeba konzultace s lékařem. Také tyto služby naše laboratoř
nabízí. Příkladem samoplátcovských programů může být stanovení indexu zdraví prostaty
u mužů a genetické vyšetření trombofilních mutací, které mají význam u žen užívajících hormonální
antikoncepci.
Více informací o všech našich samoplátcovských programech získáte na webových
stránkách www.imalab.cz.

statický specifický antigen. Ten je podle urologů
velice užitečný. Má však jeden nedostatek. Někdy
je pozitivní i z jiných než nádorových příčin, například při zánětech prostaty nebo močových
cest či zvětšení prostaty. Díky tomu tak dochází
ke zvýšení počtu biopsií prostaty, které se někdy
bohužel provádějí zbytečně.
Nová metoda je založena na objevu amerických vědců, kteří zjistili, že nádor produkuje
kromě jiných i látku nazvanou proPSA. Ta se dostává do krve a podle jejího množství lze usoudit,
zda pacient má nádor, nebo mu hrozí. Právě tato
testovaná látka podává informace i o tom, jestli
je nádor rychle rostoucí a z toho důvodu velmi
nebezpečný pro pacienta, nebo naopak pomalu
rostoucí a tím pádem méně rizikový. Díky svým
vlastnostem proPSA nastupuje jako důležitý
diagnostický indikátor pro rozšíření a zlepšení
detekce karcinomu prostaty. Zároveň tím může
odpadnout několikatýdenní stres pacientů, kteří
čekají na výsledky biopsie.
Stanovení trombofilních mutací u žen
s hormonální antikoncepcí
Užívání hormonálních antikoncepčních přípravků patří v současné době mezi nejrozšířenější formu antikoncepce vůbec. Tento způsob
antikoncepce patří k nejspolehlivějším a kromě
zabránění početí přináší ženám i další výhody.
V mnoha případech dojde ke zlepšení subjektivních pocitů při menstruačním krvácení, snižují
se rizika výskytu některých onemocnění a ne-

zanedbatelným přínosem pro uživatelky může
být i kosmetický efekt.
Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou
tendencí vytvářet krevní sraženiny (tromby) díky
narušené funkci v systému krevní srážlivosti
(koagulace). Vrozené poruchy jednoho či více
koagulačních faktorů mohou za určitých podmínek způsobovat nebezpečné komplikace, např.
Stanovení pro PSA a výpočet Indexu zdraví
prostaty (PHI)
Spolehlivý test pro detekci časného stadia karcinomu prostaty, kdy je nádor omezen na žlázu
a lze poskytnout účinnou léčbu, může mít pro
pacienty a lékaře značnou hodnotu. Nejznámějším nádorovým indikátorem - markerem, který
diagnostici už dlouho sledují, je PSA neboli pro-
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hlubokou žilní trombózu dolních končetin, či
plicní embolii. Rizikovým obdobím může být
u žen v reprodukčním věku těhotenství nebo
užívání hormonální antikoncepce. Tzv. kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké
dávky estrogenů a progestinů. Tyto látky při
vrozené (skryté) formě trombofilie zvyšují riziko
závažných trombo-embolických komplikací –
krevních vměstků - ve velkých cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou
mutace v genech pro Faktor V Leiden a Faktor
II Protrombin. Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká a jednu
z těchto mutací má přibližně 8 % obyvatel. Pokud
mutace není odhalena, může být zdraví ženy
vážně ohroženo, a to nejen v souvislosti s nasazením antikoncepce, ale také s těhotenstvím.
Přenašečství těchto mutací se tedy může projevit
tvorbou krevních sraženin v situaci, kterou je
právě období užívání hormonální kontracepce.
Riziko trombo-embolických komplikací zvyšuje
také kouření.
Dívky a ženy, které pravidelně a dlouhodobě
berou hormonální preparáty, by měly být testovány na přítomnost mutace v genech pro Faktor

V a II – tedy tzv. Leidenské mutace a Protrombinu. Je nutno věnovat vyšší pozornost ženám,
jejichž přímí příbuzní prodělali nějakou formu
žilní trombózy, nebo u nich došlo k opakovanému
potrácení.
Mutační DNA analýza – vyloučení či potvrzení
přenašečství mutace - se provádí z malého vzorku žilní krve. Výsledek je k dispozici do několika
dnů. V případě, že výsledek mutaci potvrdí, je
vhodná návštěva hematologa a úprava dlouhodobě podávaných léků. Znalost výsledků je také
důležitá z hlediska snížení rizika potratu při následném otěhotnění.
RNDr. Jaroslav Loucký,
jednatel společností IMALAB s.r.o.,
MEDIEKOS LABOR s.r.o.
a MZ-BIOCHEM s.r.o.
www.zlinskelaboratore.cz
www.imalab.cz
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Špičková péče v přátelském prostředí
Dostupnost zdravotní péče v různých
oborech medicíny byla po r. 1989 na území
České republiky velmi variabilní. Po vzniku
nového krajového uspořádání se ukázalo,
že v některých regionech není určitá péče
poskytována vůbec a pacienti jsou nuceni
dojíždět do center v jiných krajích. Bohužel
tato skutečnost se týkala i péče, která nebyla
vysloveně super specializovaná, ale na druhé straně by měla být poskytována alespoň
v centrech na úrovni jednotlivých krajů. Takovým příkladem byla situace při poskytování části specializovanější zdravotní péče
o těhotnou populaci.

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky
PREDIKO s.r.o. vzniklo ve Zlíně v r. 2001, s cílem
poskytovat tu část zdravotní péče, za kterou
musely dosud nastávající maminky dojíždět
do center v Brně nebo v Olomouci. Z počátku své
činnosti se Centrum zaměřovalo zejména na specializovanější ultrazvuková vyšetření. Postupem
doby se činnost tohoto pracoviště rozšířila o genetické konzultantství a v současné době tvoří
PREDIKO s.r.o., společně s laboratořemi lékařské genetiky IMALAB s.r.o., kompletní genetické
centrum ve Zlínském kraji. Samotné Centrum
PREDIKO s.r.o. se z velké části své činnosti věnuje péči o těhotnou populaci. Většina těhotných
žen chce samozřejmě pro své nenarozené dítě
a určitě i pro sebe získat v těhotenství co nej-
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více informací. Centrum prenatální diagnostiky a genetiky doplňuje svojí specializovanější
péčí činnosti, které těhotným běžně poskytují
ošetřující gynekologové. V našem centru mohou
těhotné ženy absolvovat klasický těhotenský
screening, který sestává z kombinace ultrazvukového a biochemického vyšetřování. Pro tyto
činnosti jsme získali osvědčení o kvalitě naší
práce od uznávaných mezinárodních autorit.
Právě v oblasti prenatálního screeningu pravidelně přicházíme s novinkami, jejichž cílem
je, aby informace pro nastávající maminky byly
co možná nejpřesnější a pro jejich těhotenství
nejbezpečnější. Takto jsme jako jedni z prvních
v České republice začali provádět kombinovaný
test v 1. trimestru těhotenství a také jej dále
integrujeme s výsledky dalších biochemických
vyšetření ve formě integrovaného testu. Každé
z těchto vyšetření má své opodstatnění a jejich
prováděním se snažíme přispět ke klidnému
průběhu těhotenství.
Kromě prenatálního screeningu provádíme
i další velmi specializovaná ultrazvuková vyšetření plodu. Příkladem neustálého rozšiřování spektra našich vyšetření je také zavedení
prenatální kardiologie. Bohužel u některých těhotenství může být zjištěno zvýšené riziko pro
přítomnost některého ze závažných prenatálních

onemocnění a v tomto případě nabídneme nastávající mamince i provedení invazivního zákroku. Právě tato oblast prenatálního vyšetřování je
jak lékaři, tak samozřejmě i těhotnými ženami
vnímána jako do určité míry riziková a zejména
z pohledu žen subjektivně nepříjemná. Tento
problém samozřejmě trápí lékaře a ženy na celém světě. Koncem r. 2011 byl do praxe uveden
první test, který dokázal vyhodnotit genetickou
výbavu plodu a tedy jeho případné onemocnění
z pouhého odběru krve matky. PREDIKO s.r.o.
bylo prvním pracovištěm v České republice
a jedním z prvních v Evropě, které tento způsob
tzv. neinvazivního testování těhotných nabídlo.
Tuto možnost Centrum získalo díky několikaleté
spolupráci s americkými vědci a laboratořemi.
V současné době Centrum jako jediné v České
republice nabízí možnost výběru ze tří špičkových neinvazivních testů. Kromě již popsané
diagnostiky v těhotenství se zaměřujeme také
na komplexní spektrum genetického poradenství a to jak v období před těhotenstvím, tak
také provádíme genetické konzultace u pacientů
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s některými závažnými genetickými onemocněními. Naše činnost je v mnoha ohledech založena
na dobré komunikaci s pacienty, ať už se jedná
o těhotné ženy nebo individuálně přicházející pacienty. Z tohoto důvodu věnujeme velkou
pozornost přípravě poskytování obecných informací, které jsou veřejně dostupné, nejen na internetových stránkách www.prediko.cz, ale také
na mnoha dalších. Od vzniku naší společnosti
prošly naším centrem tisíce pacientů, kterým
jsme se snažili poskytnout nejen špičkovou péči,
ale také předat maximum informací v přátelském a příjemném prostředí.
PREDIKO s.r.o.,
tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín
Mobil: 606 780 317
Telefon: 577 645 172
www.prediko.cz

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. vzniklo v r. 2001. V současné době patří spektrem nabízené zdravotní péče k nejšpičkovějším pracovištím
v České republice v dané oblasti. Kromě
vlastních činností nabízí také neinvazivní
testování ve spolupráci s americkými laboratořemi. V Centru pracuje 7 specializovaných lékařů, kteří jsou držiteli českých
a mezinárodních osvědčení, potřebných
pro vykonávání některých velmi specializovaných činností.

David Rumpík: Aktuální trendy v léčbě neplodnosti
MUDr. David Rumpík je ředitelem Kliniky
reprodukční medicíny a gynekologie Zlín,
předsedou Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, členem komise za Českou republiku při EDQM (European Directorate for the
Quality of Medicines & HealthCare) při Radě
Evropy, členem ESHRE (European Society
of Human Reproduction and Embryology)
a členem ASRM (American Society for Reproductive Medicine). Asistované reprodukci se věnuje již 20 let, klinika ve Zlíně se
pod jeho vedením stala jedním z největších
a nejúspěšnějších center asistované reprodukce v České republice. Je vyhledávána
neplodnými páry z celého světa.
Pane doktore, o neplodnosti se v současné době mluví jako o fenoménu. Můžete
určit, kolik párů je neplodností postiženo a jaký podíl na neplodnosti mají ženy
a muži?
Počet párů, kterým se nedaří počít dítě
přirozenou cestou, za posledních 10 let výrazně stoupl. V současné době je neplodných
20-25 % párů. Uvádí se, že za neplodnost
páru je zodpovědný ve 40 % muž a ve 40 %
žena. U 20 % párů je neplodnost kombinací
faktorů obou partnerů. V České republice
loni absolvovalo léčbu metodami asistované
reprodukce okolo 26 tisíc párů, což je o 6 tisíc
více než v roce 2007. Pokud by trend rostl
stejným tempem, do dvaceti let bude polovina narozených dětí počata uměle. Příznivé je,
že v současnosti dokážeme pomoci až 95 %
neplodných párů.

Čím si vysvětlujete takovou situaci?
Příčinou jsou bezpochyby civilizační faktory, jako je životní styl, životní prostředí,
stres, kouření, špatné stravovací návyky, roli
hrají také nemoci prodělané v dětství a tendence odkládat plánování rodiny do vyššího
věku. Zatímco v 70. letech minulého století
byly prvorodičkami ženy ve věku nad 20 let,
současný průměrný věk prvorodiček je nad
hranicí 30 let.

Kdy mluvíme o neplodnosti?
O neplodnosti hovoříme, pokud pár neotěhotní po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Po takové době by již
pár měl vyhledat specializované pracoviště.
Co čeká pár, který se rozhodne řešit
svou neplodnost?
Samotné léčbě předchází velmi podrobná
diagnostika. V návaznosti na výsledky pak
lékař navrhne nejvhodnější léčebnou metodu.
Při léčbě zpravidla postupujeme od metod
jednoduchých (intrauterninní inseminace)
k metodám náročnějším (IVF, ICSI) s výjimkou případů, kdy je diagnostikována těžší
patologie ve výsledku spermiogramu nebo
neprůchodnost vejcovodů, případně je vyšší
věk ženy a muže.

né době zakoupili druhý přístroj. Současně
tak dokážeme monitorovat embrya dvanácti
léčených párů.

Do povědomí se stále více dostává pojem „Social Freezing“, můžete nám tento
pojem přiblížit?
Social Freezing označuje preventivní zamražení mužských nebo ženských pohlavních buněk za účelem pozdějšího využití.
Např. až bude pro ženu či muže vhodnější doba pro založení rodiny, ale z důvodu
vyššího věku či zhoršení zdravotního stavu
mohou hrozit komplikace s plodností. Social
Freezing je reakcí na to, že ženy i muži si
uvědomují, že uchování vlastních pohlavních
buněk je pojistkou pro zajištění vlastního
potomka v budoucnosti.
Asistovaná reprodukce se velmi rychle
vyvíjí. Jaké jsou současné trendy v léčbě
neplodnosti?
Bezpochyby největším úspěchem asistované reprodukce je pokles frekvence vícečetných těhotenství v důsledku přenosu jediného embrya (eSET – elektivní single embryo
transfer) při zachování vysoké úspěšnosti
léčby. Pomohla k tomu i změna v legislativě, kdy zdravotní pojišťovny od 1. 4. 2012
hradí 4 cykly asistované reprodukce, pokud
v prvních dvou cyklech bylo přeneseno pouze
jedno embryo.
Na zvyšujících se úspěších léčby se nemalou měrou podílejí také technické novinky.
Jednou z nich je EmbryoScope – unikátní
zařízení pro kontinuální monitorování vývoje embryí, které do jednoho celku spojuje
inkubátor, počítač, mikroskop a kamerový
systém. Inkubátor umožňuje vytvořit ideální
podmínky pro růst embrya, které zároveň
kontroluje, vyhodnocuje a zaznamenává. EmbryoScope prokazatelně zvyšuje úspěšnost
léčby IVF, snižuje potratovost a dává léčenému páru vyšší naději otěhotnět a donosit
dítě. Naše pracoviště je jedním z mála v České
republice, které tímto přístrojem disponuje.
Z důvodu vzrůstajícího zájmu jsme v nedáv-

Nabízí Vaše klinika těmto lidem nějaké
řešení?
Ženám, které odkládají mateřství na pozdější dobu či které chtějí zjistit, jaká je jejich
plodnost, nabízíme na naší klinice vyšetření
AMH (Anti-Müllerian Hormone). Rezerva
vajíček ve vaječnících byla dosud posuzována ultrazvukovým vyšetřením, dále podle
hodnoty FSH z 2. – 3. dne menstruačního cyklu. Tato vyšetření však nejsou zcela přesná.

Průlomovým objevem je stanovení hormonu
AMH v krvi, které určí kapacitu ovarií a prognosticky zhodnotí fertilitu v daném čase.
Dále naše klinika zavedla jako jedno z prvních IVF pracovišť v ČR do klinické praxe
metodiku vitrifikace oocytů (rychlého mražení vajíček).

Pokračování na straně 18.
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David Rumpík: Aktuální trendy v léčbě
neplodnosti
Dokončení ze strany 17.
Umožňuje kryokonzervaci (zamražení
a uchování pro budoucí použití) oocytů, což
dosavadní technologie tzv. pomalého mražení
neumožňovala. Metoda vitrifikace je nejčastěji
využívána v případě hrozícího selhání funkce vaječníků. Vitrifikace oocytů nabízí naději
na budoucí otěhotnění také ženám, kterým hrozí
ztráta plodnosti z důvodu onkologické léčby.
V neposlední řadě mohou tuto metodu využít
právě ženy v reprodukčním věku, které nemají
partnera a obávají se, že v době, kdy partnera mít budou, bude jejich plodnost snížena, či
ženy, které neplánují bezprostředně otěhotnět
a z důvodů studia nebo zaměstnání odkládají
termín početí.
Své pohlavní buňky si mohou zamrazit a uchovat k pozdějšímu využití také muži. I u nich mohou být důvody různé – plánovaná onkologická

V období adventu bude restaurace Tomášov nabízet od 5. prosince specialitu – českou rybu na talíři. Šéfkuchař Ondráček zve milovníky sladkovodních ryb na tradičního čerstvého kapra nebo
candáta v běžných i méně známých úpravách.
V zimní nabídce dále nebude chybět ani tradiční
štěpánské menu, které se v uplynulých letech setkalo s velkým ohlasem. Restaurace Tomášov jej
připravuje pro všechny, kteří si chtějí užít vánoční
svátky v klidu a pohodě. Na druhý svátek vánoční,
26. prosince, se tak mohou hosté restaurace těšit
na výbornou čtvrtku pečené kačeny s červeným
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léčba, snaha o zachování plodnosti, hrozící ztráta
plodnosti z důvodu rizikového pracovního prostředí, aj. Vzhledem k tomu, že i na naší klinice
jsme v poslední době vypozorovali vyšší zájem
o zamražení pohlavních buněk, vybudovali jsme
vlastní kryobanku s kapacitou 90 000 dávek.
Kapacita není konečná, v případě potřeby ji lze
rozšířit.

Zážitková gastronomie na Tomášově
Restaurace Tomášov nabízí své gastronomické služby od roku 2011. Kuchaři pod
vedením šéfkuchaře Romana Ondráčka
připravují nejen tradiční jídla z  lístku, ale
využívají také možnost nakupovat sezónní
suroviny a zpestřit běžnou nabídku formou
speciálních a tematicky různě zaměřených
akcí. Ve speciální nabídce se odrážejí zajímavé chuťové kombinace české i mezinárodní
kuchyně, které jdou ruku v ruce s použitím
kvalitních čerstvých surovin a výrobních
postupů moderní gastronomie.

100

zelím a variacemi pravých domácích knedlíků
(houskové, bramborové a špekové) a k tomu
drůbeží vývar s domácími nudlemi a játrovými
knedlíčky.
Pečenou štěpánskou kačenu se zelím a variací domácích knedlíků, připravenou k přímému
servírování, doveze na sv. Štěpána restaurace
Tomášov až domů všem zájemcům, kteří si touží
užít dobré jídlo v domácí rodinné atmosféře, ale
nechtějí trávit své vánoční svátky nekonečné
hodiny v kuchyni. Čtvrtka kačeny bude stát 179
korun a rozvoz celého menu bude za 699 korun
(tedy celé kačeny).
Vedle jídel a la carte a tematicky laděných speciálních nabídek nabízí restaurace Tomášov hostům
(od pondělí do pátku) cenově výhodná polední
menu. Restaurace nepřipravuje tato jídla pouze
pro své hosty, ale vaří také pro zaměstnance firem
ze Zlína a blízkého okolí, kteří nemají možnost
stravovat se na svém pracovišti nebo v jeho blízkosti. Denně připravovaná jídla jsou vždy čerstvá,
hygienicky balena a expedována až na pracoviště.
Restaurace Tomášov poskytuje také komplexní
cateringové služby při pořádání soukromých
a firemních akcí. Restaurace má bohaté zku-

Poradíte čtenářům, jak se mohou bránit
nepříznivým trendům v oblasti neplodnosti?
25
Většinou pomůže zmírnit životní tempo,
upravit stravovací návyky, přestat kouřit či
začít sportovat. V případě, že problém s5 početím již u páru trvá více než rok, měl by to
0
společně řešit, před problémem nezavírat
dveře, protože ze své praxe víme, že plodnost
představuje pro vztah komunikační problém
a zátěž. Klademe důraz na osobní a diskrétní
přístup, snažíme se zmírnit u páru počáteční
rozpaky, strach a nejistotu z léčby a vyvinout
maximální úsilí, aby léčba byla úspěšná.

Klinika reprodukční medicíny
100

a gynekologie Zlín

U Lomu 638, 760 0195
Zlín

www.ivfzlin.cz
75

25
5
0

100
95
75

25
5
0

šenosti a speciálně vyškolený personál pro
organizování a realizování nejrůznějších100
akcí
od rautů, recepcí, rodinných oslav, svateb, fi95
remních večírků, garden party až po prezentační akce nebo dny otevřených dveří. Cateringové
75
služby dokáže přizpůsobit prostoru, ve kterém
se připravovaná akce koná. Samozřejmostí je
zajištění vhodné květinové výzdoby nebo jiné
dekorace. Pokud klient nedisponuje optimál25
ními prostory k uskutečnění akce, může se
realizovat v restauraci, která disponuje salon5
kem či terasou s příjemným výhledem do lesa.

www.restaurace-tomasov.cz
0

18

Z A M Ě Ř E N O

N A

Č L O V Ě K A

MZDOVÝ OUTSOURCING
Naši specialisté jsou připraveni vést kompletní mzdovou agendu
vaší společnos�, ať již u vás pracují jednotky či stovky zaměstnanců.

PROČ OUTSOURCING
MEZD OD NÁS:
• levnější zpracování mezd
• garance odpovědnos�
za správnost výpočtů
• jistota včasného a odborného
zpracování
• utajení mezd uvnitř rmy
• nulové výdaje za odborná
školení
• úspora nákladů za nákup
mzdového SW

TREXIMA VÁM DÁLE
MŮŽE POMOCI:
• s pracovně-právním
poradenstvím
• nastavit spravedlivý mzdový
a mo�vační systém
• zefek�vnit personální procesy
• realizovat IT řešení na míru
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ZABÝVEJTE SE POUZE
VLASTNÍM PODNIKÁNÍM,
REŽII NECHEJTE NA NÁS!
OUTSOURCING
VÁM SNÍŽÍ NÁKLADY,
SVĚŘTE ZPRACOVÁNÍ
MEZD NÁM!
TREXIMA, spol. s r.o.
tř. T. Ba� 299
764 21 Zlín-Louky
e: sekretariat@trexima.cz
t: +420 724 894 914
www.trexima.cz

ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
tel: +420 577 692 508, e-mail: prodejcelcv@zliner.cz
www.zlinerauto.cz
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Jezdím na kafe do

Kompletní služby pro:
 domácnosti
 rmy
 úřady
 gastro - rozvoz kávy
a doplňků

 záruční a pozáruční
servis značek
Jura, Delonghi,
Saeco, ...
 ochutnávky káv
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