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Strategická průmyslová zóna Holešov disponuje díky realizovanému projektu Technologického 
parku Progress komplexní nabídkou prostor pro podnikání: od podnikatelského inkubátoru přes 
nájemní haly až po pozemky pro vlastní výstavbu.

Snazší vstup do zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Součástí technologického parku jsou i nájemní haly, které mohou posloužit jako vstupní brána do 
Strategické průmyslové zóny Holešov. Typickým příkladem je inovačně zaměřená společnost, 
která potřebuje urychleně zahájit provoz a zároveň získat kvalitní zázemí pro přípravu svého 
investičního projektu v zóně.

Pokračovat můžete v zóně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technologický park je umístěn přímo v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov. V rámci 
svého dalšího rozvoje se poté mohou podnikatelé následně zařadit mezi investory přímo v mo-
derní holešovské zóně.

Nabídka prostor a pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategická průmyslová zóna Holešov nabízí pozemky pro investorskou výstavbu o velikosti 
od 5 000 m2 až po 100 hektarů. Průmyslový areál má vybudovánu základní technickou infra-
strukturu a přístup na okolní silniční síť ve třech směrech. Do zóny je přivedena i železniční 
vlečka a v budoucnu by měla být napojena na rychlostní komunikaci R49.
Komplex technologického parku je tvořen trojicí budov. V administrativní jsou umístěny kance-
lářské prostory. První ze dvou univerzálních hal disponuje prostorem 1 135 m2 poloprovozních 
prostor. Druhou je pak možné rozdělit, například na čtyři prostory o 250 m2. 

Cesta do holešovské zóny
může vést přes nájemní haly

Strategická průmyslová zóna Holešov

www.zonaholesov.cz

Hledáte nové obchodní partnery v ČR a zahraničí, hodláte proniknout 
na nové trhy, chcete být více vidět na internetu?

Pak neváhejte a registrujte Vaši firmu do katalogu ještě dnes!
www.katalogfiremzk.cz www.zlinregioncompanies.com

REGISTRACE V KATALOGU VÁM UMOŽNÍ:

• navazování nových obchodních příležitostí v ČR a zahraničí
• podporu exportu při získávání nových trhů
• prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách 
• rozšíření firemního portfolia v různých jazykových mutacích

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

• vyhledání a ověření obchodních zastoupení dle zadaného profilu
• rychlé a efektivní oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby,

představení vaší společnosti a produktů, zprostředkování kontaktu
• kontaktování oborových asociací za účelem zajištění dalších důležitých 

informací
• poskytování informací o aktuálních výběrových řízeních, tendrech 

v daných destinacích
• vyhledávání investičních příležitostí v daných teritoriích
• poskytování informací o podmínkách podnikání v daných teritoriích
• zhodnocení potenciálu trhu pro vaše výrobky v dané destinaci
• analýza vývozního potenciálu vaší společnosti - stanovení cenových, 

technických a užitných parametrů výrobku, aby byl v zamýšleném 
teritoriu prodejný

• zpracování dotačního auditu na programy podpory exportu

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte:

wwwwww.zlzlininreregigiononcocompmpananieiess.cocomm

EXPANDUJTE DO ZAHRANIČÍ
S KATALOGEM FIREM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Lenka Kostelníková / Technologické inovační centrum s.r.o.
telefon: +420 573 776 251   /   e-mail: kostelníkova@ticzlin.cz   /   www.ticzlin.cz
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>  ÚVOD
EDITORIAL

OBSAH

Vysoké zdi, střežené brány. Město ve městě. Tak ještě v 90. letech vypadal areál podniku Svit, 
jenž vyrostl na základě někdejších Baťových závodů. Střih. Krajský úřad, finanční úřad, ředitelství 
policie, restaurace, obchody, instituce, univerzita. Za chvíli pošta, městská hromadná doprava, 
byty. Východní část areálu je zcela otevřená každému a velmi rychle ožívá. Zanedbané a opuštěné 
budovy jsou v menšině. Takže samá pozitiva? Každý si to nemyslí.

Někomu vadí, že už tak prázdné centrum města se ještě více vylidní, další žehrá na to, že mizí 
či mohou zmizet historické budovy a s nimi i nezaměnitelný ráz továrního areálu. Všechny tyto 
obavy lze pochopit, málo z nich ale vyslyšet. To, že se areál daří oživovat, je vynikající zprá-
va. A to, že se tak děje i za přispění soukromého kapitálu, ještě lepší. Je zárukou toho, že 
rozvoj areálu bude trvale udržitelný. 

Areál se tedy rozvíjí díky spolupráci. A o spolupráci je i toto a snad všechna následující vydání 
magazínu Firemní partner. Na rubrice Podpora podnikání se nyní podílí Technologické inovač-
ní centrum, které dosud vydávalo vlastní Inovační bulletin. Informace v něm obsažené budou 
obohacovat obsah magazínu Firemní partner.

>  4–5 
ZBLÍZKA 
VE FONDECH EU ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ STOVKY MILIONŮ KORUN 
Programové období EU let 2007 až 2013 se chýlí ke konci. Přesto ještě i v tomto  
čase určité prostředky ve fondech zůstávají a čekají na rozdělení. Nové dotace se připra-
vují i na programové období 2014 až 2020.

>  6–7 
ROZHOVOR 
Martin Jarolím: 
Fabrika je šancí pro tovární areál
CREAM Real Estate není firmou, jejíž jméno by znala většina obyvatel krajského města. 
Přitom právě tato společnost, zřejmě více než kterákoliv jiná, má potenciál změnit jejich 
město. Vlastní totiž budovy v obou částech areálu bývalých Baťových závodů.

Největším připravovaným projektem je Fabrika, jež by měla vzniknout na místě dnešních 
budov 24, 25 a 26. Spolu s investicemi jiných subjektů by se tak zásadním způsobem mohla 
změnit velká část areálu Baťových závodů.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné. Vydavatel nenese odpovědnost 
za obsah inzerce. 

www.firemnipartner.cz

REDAKCE 
Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor 
SPOJ.SE, s.r.o. – grafická úprava 
Ivo Hercik – zlom, fotograf

INZERCE 
Pavel Zapletal – 777 708 489  
Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 452 474

DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p. 
Distribuce do všech firemních schránek 
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá ua obsah inzerce.

TERMÍNY
Datum vydání 5. února 2013.
Uzávěrka příštího čísla 15. března 2013.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor
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> ZBLÍZKA

Programové období let 2007 až 2013 se 
chýlí ke konci. Krajům, obcím, ale i soukro-
mým podnikatelským subjektům byly už 
vyplaceny z operačních programů miliar-
dy korun. Přesto ještě i v tomto končícím 
plánovacím období nemalé prostředky zů-
stávají a čekají na rozdělení. Je dobré být 
připraven a vědět, kdy a o jakou podporu 
má ještě smysl požádat.

V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním 
operačním programu Střední Morava pro 
Olomoucký a Zlínský kraj vyčleněno 17,5 
miliard korun. Příjemcům dotací bylo aktu-
álně proplaceno 10 miliard korun, to je asi 57 
procent. Zbývajících přibližně 8 miliard bude 
proplaceno v letech 2013 až 2015. „Proplá-
cení žádostí o platby, administrace projektů, 
vyhodnocení realizace ROP Střední Morava 
v regionu a příprava na další programovací 
období jsou hlavní úkoly, které nás čekají 
v nadcházejícím období,“ říká ředitel Úřadu 
Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.

Prostředky z regionálního operačního 
programu lze čerpat na schválené projekty 
nejdéle do konce roku 2015. Ale jen za pod-
mínky, že příslušné smlouvy budou podepsá-
ny do konce roku 2013. Úřad Regionální rady 
Střední Morava bude na rozdělení zbývajících 
prostředků vyhlašovat nové výzvy. Má pro 
žadatele k dispozici na nové projekty ještě 
asi 1,7 miliardy korun. To je necelá desetina 
z celkového objemu prostředků určených pro 
toto plánovací období.

S ohledem na ukončení programového ob-
dobí musel úřad provést některé dílčí úpravy 
administrace projektů. Budou posunuty ně-
které lhůty doložení příloh při zajišťování 
podpisu dotačních smluv.

Výbor Regionální rady naděloval 
v polovině ledna

Zatím poslední projekty podnikatelských 
subjektů schválil Výbor Regionální rady 
Střední Morava pro dopracování na svém 
zasedání 14. ledna. 

V kategorii Podpora podnikání uspěla 
projektová žádost firmy Textil Invest Praha 
na projekt Volný čas pro Kroměříž. Dotace 
bude činit téměř 50 milionů korun. Dotaci 
41 milionů korun získal projekt Areál zdra-
ví Kroměříž společnosti KS holding Praha. 
V prvním případě je to 60 procent uznatel-

Národní operační programy

Kromě regionálních operačních pro-
gramů mohli podnikatelé získávat dotace 
také z osmi národních tematických ope-
račních programů:

/ Integrovaný operační program
/ Podnikání a inovace
/ Životní prostředí
/ Vzdělávání pro konkurenceschopnost
/ Lidské zdroje a zaměstnanost
/ Nadnárodní spolupráce, program 

Střední Evropa
/ Slovenská republika - ČR
/ Program rozvoje venkova ČR 
Podle mluvčí krajského úřadu Gabriely 

Sýkorové Dvorníkové bylo ve Zlínském 
kraji v období let 2007–2013 podpořeno 
z osmi národních operačních programů 
u podnikatelských subjektů 1 535 pro-
jektů. Výše schválených dotací dosáhla 
téměř 8,8 miliardy korun.

Například v rámci programu Podni-
kání a inovace byla v celé zemi podle 
údajů agentury Czechinvest k 21. lednu 
2013 přiznána podpora 8 096 projektům 
v celkové hodnotě přes 71 miliard korun, 
z toho do Zlínského kraje putovalo 6,8 
miliardy. Největším projektem je Vědec-
kotechnický park ICT Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, který získal podporu ve výši 
187,43 milionu korun. Jak uvedla tisková 
mluvčí agentury Czechinvest Adéla To-
míčková, subjektům ze Zlínského kraje 
(některým opakovaně) bylo přiznáno 
924 dotací.

„Operační program Podnikání a inova-
ce je v současné době vyčerpán zhruba ze 
75 procent. V procesu přidělování dotací 
jsou ale stále tisíce žádostí. Aktuálně není 
vyhlášena žádná výzva k předkládání žá-
dostí o dotace, je však možné, že ještě 
nějakou výzvu vyhlásíme. Podrobnosti 
budou k dispozici v únoru,“ dodává mluvčí 
Czechinvestu.

Jak uvedla Petra Manová z odboru ko-
munikace ministerstva pro místní roz-
voj, v rámci operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost bylo v našem kraji 
podpořeno 136 projektů podnikatelských 
subjektů ve výši 528,8 milionu korun. 
Z operačního programu Vzdělání pro kon-
kurenceschopnost bylo podle ní schvále-
no 41 projektů podnikatelů ve výši 116,6 
milionu korun.

Z operačního programu Životní pro-
středí bylo ve Zlínském kraji schváleno 
109 projektů. Získaly podporu 953 mili-
onů korun. Z toho podnikatelské subjekty 
obdržely podle mluvčí krajského úřadu 
785 milionů korun na 55 projektů. Nejvíc 
(149,2 mil. Kč) získala Teplárna Otroko-
vice na snižování emisí. Rekonstrukce 
a rozšíření úpravny vody v aglomeraci 
Kroměříž byla podpořena dotací 112 mi-
lionů korun. „Harmonogram výzev pro 
tento rok se právě aktualizuje,“ sdělila 
mluvčí Státního fondu životního prostředí 
Lenka Brandtová. 

 /vc/

Ve fondech EU zbývají 
poslední stamiliony

ných nákladů, v případě Areálu zdraví Kro-
měříž je to 50 procent.

V kategorii Podnikatelská infrastruktura 
a služby v oblasti Rožnovska byly schvále-
ny projektové žádosti na rozšíření nabídky 
rekreačního areálu Zavadilka v Prostřední 
Bečvě o rekreační služby (žadatel POOL 
servis Dolní Bečva). Dotace činí 6,2 milionu 
korun. Dotaci 5,7 milionu korun bude moci 
získat projekt Rodinné lázně v Rožnově pod 
Radhoštěm (žadatel Lapiru Rožnov p. Radh.). 
A na vybudování vnější a vnitřní sportovně 
relaxační infrastruktury Hotelu HIT v Horní 
Bečvě byla přiznána dotace pražské firmě 
Radean necelých 13 milionů korun.

Poslední výzva pro podnikatele
„Největší balík výzev bude zveřejněn 

v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti pod-
pory v objemu 1 162 milionů korun,“ sdělila 
mluvčí Úřadu regionální rady Renata Škro-

bálková. Posíleny budou silnice (450 milionů 
Kč), veřejná prostranství ve městech (200 
milionů Kč), zdravotnická zařízení ve měs-
tech (30 milionů Kč). Malé obce čeká dobrá 
zpráva už v únoru. Bude totiž opětovně vyhlá-
šena výzva na úpravu veřejných prostranství 
v obcích s počtem obyvatel od 500 do 5 000. 

Zkrátka nepřijdou v březnu ani podnika-
telé. Bude pro ně vyhlášena výzva na před-
kládání žádostí o podporu projektů v podob-
lasti Podnikatelská infrastruktura a služby 
na území ve Zlínském kraji mimo Luhačovic-
ko, Horní Vsacko a Rožnovsko. Jde o projekty 
týkající se cestovního ruchu. Pro podnikatel-
ské subjekty bude připraveno 160 milionů 
korun. „To už bude poslední výzva v rámci 
ROP Střední Morava pro podnikatele,“ dodala 
mluvčí Škrobálková. 
 /vc/
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INZERCE

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba 
předložil v prosinci vládě novou koncepci 
podpory malých a středních podnikatelů 
na programovací období let 2014–2020 
(Koncepce MSP 2014+). Vládou schválená 
koncepce reaguje na důležité národní i ev-
ropské strategické dokumenty a jednotlivé 
priority a oblasti podpory vycházející ze 
studií a analýz ministerstva průmyslu a ob-
chodu a dalších resortů.

Proběhla také jednání s podnikatelskými sva-
zy a sdruženími a odbornou veřejností. Důleži-
tou součástí přípravy byla i veřejná konzultace, 
které se zúčastnila bezmála tisícovka respon-
dentů, kteří podpořili vhodnost vytipovaných 
priorit a opatření.

„Jsme rádi, že Koncepce MSP 2014+ byla 
schválena vládou, čímž se zúročilo jedenapůl-
roční úsilí při přípravě materiálu, a rád bych tak 
poděkoval podnikatelským svazům, samotným 
podnikatelům, regionálním a místním aktérům 
a dalším partnerům za pomoc a spolupráci při 
jejím zpracování,“ řekl ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Kuba. Koncepce MSP 2014+ je 
připravena s cílem včas informovat české pod-
nikatele, na co se bude soustřeďovat podpora 
podnikatelů v příštím programovacím období 
strukturálních fondů. „Chceme více zpřístupnit 
rozvojový i provozního kapitál, podporovat ex-
port, snížení energetické náročnosti podnikání 
a také oblast výzkumu, vývoje, inovací a tech-
nického vzdělávání,“ doplnil ministr.

Podle ředitele sekce fondů EU Petra Očka 
bylo vytipováno 50 opatření, ve kterých se za-
měřuje MPO především na podporu inovačního 
podnikání a také na podporu rozvoje klíčových 
dovedností a finanční gramotnosti podnikatelů. 
„Větší důraz, než tomu bylo doposud, budeme 
klást na návratné finanční nástroje, myslím tím 
zvýhodněné úvěry, záruky a rizikový kapitál, 
na kterých budeme spolupracovat zejména 
s Českomoravskou záruční a rozvojovou ban-
kou,“ uvedl.

Globálním cílem Koncepce MSP 2014+ je 
kontinuální posilování konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti malých a středních 
podnikatelů, založené na kvalitním podnika-
telském prostředí, na využití a rozvoji jejich 
inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, 

internacionalizaci vyplývající z vnitřního trhu 
EU a perspektivních trhů ve třetích zemích 
a celkovém snižování energetické náročnosti 
podnikání.

V rámci Koncepce MSP 2014+ jsou vymezeny 
čtyři strategické priority:
1. kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj 

poradenských služeb a vzdělávání pro pod-
nikání,

2. rozvoj podnikání založeného na podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační 
a podnikatelské infrastruktury,

3. podpora internacionalizace MSP,
4. udržitelné hospodaření s energií a rozvoj ino-

vací v energetice.
Opatření se pak zaměří především na pod-

poru a rozšiřování inovačních kapacit a infra-
struktury pro malé a střední podniky, zlepšení 
spolupráce mezi podnikateli a akademickou 
a výzkumnou sférou (spolu s rozvojem vzdělá-
vání pro podnikání), větší zpřístupnění zahra-

ničních trhů pro MSP, zlepšení kvality posky-
tovaných poradenských služeb pro podniky či 
zlepšení technických a netechnických kompe-
tencí MSP samotných. Důležitým opatřením je 
i zvýšení energetické účinnosti a využití obno-
vitelných a druhotných zdrojů energie.

Strategické priority byly naformulovány 
na základě strategických dokumentů EU a ČR, 
analýz a studií MPO a dalších resortů, konzultací 
se širokou odbornou veřejností a provedené 
analýzy názorů malých a středních podniků 
v ČR, kterou zpracovala Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR.

ROPy končí
Známé regionální operační programy, v na-

šem případě ROP Střední Morava, s plánovacím 
obdobím 2007-2013 své rozhodování o přidě-
lování evropských dotací na projekty Zlínského 
a Olomouckého kraje ukončí. „Vláda regionální 
operační programy zrušila. V dalším plánova-
cím období bude jen jediný integrovaný,“ řekl 
ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava 
Ivan Matulík. 

Bližší představa o dalším směřování dotační 
politiky by měla být podle něj zveřejněna kon-
cem letošního října. „Zatímco v tomto končícím 
období jsme u nás dostávali v přepočtu na jed-
noho obyvatele nejvyšší částky dotací v rámci 
celé Evropy, v dalším období už to bude možná 
o patnáct až dvacet procent méně. Ale i to budou 
pořád ještě velké peníze,“ uvedl Matulík.

Ani správci národních operačních progra-
mů v tuto chvíli neznají o budoucích možnos-
tech čerpání evropských dotací žádné bližší 
podrobnosti.

 /red/

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů má novou podobu
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 Ing. Martin Jarolím, MBA

> narodil se 13. ledna 1969

> titul MBA získal na Trent 
University v Nottinghamu

> profesní kariéra v oblastech 
facility management , 
development a obchod

> ve společnosti CREAM  
Real Estate zastává funkci 
jednatele

> hlavní zálibou je rodina, 
rád si zahraje golf

CREAM Real Estate není firmou, jejíž jméno by znala většina oby-
vatel krajského města. Přitom právě tato společnost, zřejmě více než 

kterákoliv jiná, má potenciál změnit jejich město. Vlastní totiž budovy 
v obou částech areálu bývalých Baťových závodů. Momentálně dokon-

čuje rozsáhlou rekonstrukci budovy 32 a hlavně připravuje projekt 
Fabrika. „Jde o obrovskou investici, která je šancí pro celou východní 

část areálu,“ říká ředitel společnosti Martin Jarolím.

Martin Jarolím: 
FABRIKA JE šANCÍ 

PRO TOVÁRNÍ AREÁL

Fabrika je vzdělávací, nákupní a zábavní cen-
trum, které má vzniknout na místě dnešních 
budov 24 až 26. Čím je projekt výjimečný?

Jeho jedinečnost spočívá v několika parame-
trech. Každý z nich je významný sám o sobě, 
jejich kombinace nás ovšem opravňuje mluvit 
o opravdové šanci pro východní část areálu. 
A tím pádem i pro celou centrální část města. 
Především je nutné si uvědomit, že jde o obrov-
skou investici, nesrovnatelnou s ničím, co bylo 
dosud v areálu realizováno. Celkem počítáme 
s náklady 2,5 miliardy korun. Jen pro srovná-
ní, rekonstrukce mrakodrapu vyšla na zhruba 
miliardu, konverze budov 14 a 15 na asi 800 
milionů. 

Projekt se dotýká velké části areálu. Předpo-
kládáme, že na místě budov 24 až 26 vznikne 
komplex o zastavěné ploše 9 600 čtverečních 
metrů, což odpovídá rozměrům fotbalového 
stadionu. Kromě toho tam vznikne podzemní 
parkoviště s kapacitou 1 000 vozů. A každý, 
kdo do areálu jezdí, určitě ví, jak špatně se zde 
parkuje. A v neposlední řadě projekt vyřeší 
situaci, kdy opuštěné a chátrající budovy 24 až 
26 vytváří nedůstojnou kulisu k již opraveným 
či právě rekonstruovaným budovám. 

Projekt ovšem zatím zamrzl ve fázi územního 
řízení. V čem je problém?

Problém je v konzervativním přístupu ná-
rodního památkového ústavu. Prošli jsme pro-
cesem posuzování vlivu na životní prostředí, 
domluvili se s majiteli okolních nemovitostí 
a podařilo se nám získat povolení k odstranění 
budovy 25. U obou krajních objektů je ale sta-
novisko památkářů negativní. Požadují jejich 
zachování. My se nyní připravujeme na další 
prezentaci projektu městské radě a doufáme, že 
se nám podaří je o nutnosti výstavby přesvědčit. 
Pokud to půjde, můžeme vše spustit ještě letos. 
Financování máme zajištěno.

Máte připraven i záložní plán pro případ, že 
památkáři názor nezmění? Například rekon-
strukci krajních budov s centrální vestavbou?

Jiný plán, než ten, o kterém dlouhodobě 
hovoříme, nemáme. Celý projekt jsme pečli-
vě konzultovali s renomovanými architekty 
a firmami, které mají s provozem podobných 
center zkušenosti jak v České republice, tak 
i v zahraničí. Je nepochybné, že z ekonomického 
hlediska jiné řešení než nutnost nové výstavby 
nepřipadá v úvahu. Šlo by o investici s velmi 

dlouhou, případně vůbec žádnou návratností. 
Takový projekt žádná banka nepodpoří, protože 
není ekonomicky únosný. Do něčeho podobné-
ho my v žádném případě nepůjdeme.

Znamená to tedy, že pokud nezískáte povolení 
k demolici, nebude žádný projekt?

Na tak přímou otázku teď nedokážu odpově-
dět. Pravdou ale je, že jiné využití těchto budov 
si nedokážeme představit. Já teď o tom nechci 
dokonce ani spekulovat. Jsem přesvědčen, že 
naše argumenty budou kompetentními úřady 
přijaty. Není přece možné smést ze stolu tak 
rozsáhlý projekt s tolika synergickými efekty 
pro tovární areál. My dobře rozumíme potřebě 
chránit kulturní dědictví v podobě neopako-
vatelného rázu továrního areálu. Například 
při právě probíhající rekonstrukci budovy 32 
jsme požadavky památkářů bez problému při-
jali. Byly prostě rozumné a logické. Podobně 
tomu bylo i u dalších již realizovaných projektů. 
V případě budov 24 a 26 tomu ale nerozumí-
me. Cesta, jak napravit neutěšený vzhled dolní 
poloviny dvacítkové řady a zároveň  vybudovat 
parkoviště a multifunkční dům zvyšující atrak-
tivitu areálu, vede jen přes novou výstavbu. 



Přehled nabízených služeb
  opravy nových i starších vozidel všech značek
  pravidelné servisní prohlídky nových vozidel v záruce
  kompletní diagnos� ka motoru, diagnos� ka a servis 
řídicích jednotek a elektronických systémů

  komplexní autoservisní a autoopravárenské služby
  pneuservisní služby - přezouvání a vyvažování 
pneuma� k

  prodej náhradních dílů, příslušenství a pneuma� k

Autoservis Bačík s.r.o.
K pasekám 5460
760 01 Zlín

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

www.autoservisbacik.cz  

INZERCE

Jak už jste uvedl, momentálně dokončujete ná-
kladnou rekonstrukci budovy číslo 32. Všichni 
asi vědí, že v objektu bude pošta. Jaké je ale 
další využití?

Kromě pošty v objektu počítáme s parko-
vacími místy, prostory pro komerční využití 
a hlavně loftovými byty. Pošta začne v objektu 
fungovat od dubna, zároveň intenzivně jed-
náme se zájemci o komerční prostory. Pokud 
jde o byty, ty budou určeny jak k prodeji, tak 
především k pronájmu. My těmto bytům říkáme 
doktorandské. Naše představa je, že velká část 
zájemců se bude rekrutovat z řad doktorandů 
a studentů Univerzity Tomáše Bati, kteří ne-
získali koleje či jim prostě nevyhovují. Další 
možností jsou služební byty pro managery.

Naprosto unikátním řešením, navrženým 
mezinárodně uznávaným ateliérem CMC ar-
chitects, je fun a relax zóna. Na střeše by mohlo 
vzniknout basketbalové a univerzální hřiště, 
letní kino či kavárna s terasou. Na jedné z věží 
je pak možné vybudovat lezeckou stěnu. Nic 
podobného ve Zlíně nenajdete.

Představil jste připravované i realizované zámě-
ry vaší společnosti. Jaká je ale z vašeho pohledu 
situace v celé východní části areálu, tedy od 60. 
ulice směrem k centru města?

To, co je vidět, nepotřebuje velký komentář.  
Investuje zde univerzita, Zlínský kraj, město 
i firmy. Jak se ukazuje, rozhodnutí rekonstruo-
vat 21. budovu pro potřeby krajského a finanč-
ního úřadu bylo klíčové. Tím byla vlastně od-
startována revitalizace této části areálu. Vzápětí 
se přidalo město, když z 23. budovy vytvořilo 
Podnikatelské inovační centrum, a také sou-
kromé subjekty. 

Tento rozvoj ale byl podmíněn oddlužením 
celé skupiny SVIT. Jedině tak se mohly narov-
nat a vyjasnit majetkové vztahy. To se podařilo 
v roce 2009. Následně pomohlo i vybudování 
křižovatky Antonínova. Věříme, že v dohledné 
době se podaří zavést do areálu městskou hro-
madnou dopravu. Do budoucna si hodně slibu-
jeme i od připravované elektrifikace železniční 
tratě ze Zlína do Otrokovic.

Jak souvisí trať s rozvojem areálu?
Když pomineme, že Zlín je jedním z mála 

měst, odkud nejde cestovat přímo vlaky vyš-
ší kategorie, pak zcela zásadní jsou rovněž 

sekundární vlivy této investice na další rozvoj 
centrální části města a tedy i východní části Ba-
ťova areálu. V souvislosti s elektrifikací vznikne 
nadjezd poblíž supermarketu Interspar, čímž 
se zlepší napojení Jižních Svahů ale i Rybníků 
a celé západní části továrního areálu na silniční 
síť. Zároveň bude sílit tlak na vyřešení problému 
se vzhledem vlakového a částečně autobusové-
ho nádraží. Řešením bude moderní terminál, 
který spojí autobusovou, vlakovou a městskou 
hromadnou dopravu, včetně vozů taxi. 

Jaké jsou další plány společnosti?
Ve východní části počítáme ještě s obno-

vou vnějšího pláště budovy 34. Jde o největší 
budovu v celém areálu. Má 11 nadzemních 
podlaží a celkovou plochu asi 60 000 čtve-
rečních metrů. Je tedy zhruba třikrát větší než 
Baťův mrakodrap. Prostory využívají hlavně dvě 
společnosti. Větší část má firma Baťa, která zde 
provozuje logistické centrum pro celou Českou 
republiku a Slovensko, a společnost Alpine Pro, 
jež odsud obsluhuje prodejce po celé Moravě. 
Rekonstrukce budovy je plánována jako sou-
část projektu Fabrika, který se bude nacházet 
v těsné blízkosti.

A co v západní části, kde také vlastníte několik 
budov?

Této části areálu věnujeme rovněž velkou 
pozornost. Cítíme v ní ještě větší potenciál, než 
jaký je ve východní části. Vlastníme tam šest 
budov, které postupně dáváme do pořádku.

Jednou z nich je i budova 103, kterou před ne-
dávnem zachvátil požár. Jaký měla tato událost 
dopad na vaši společnost a nájemce?

V tomto případě se naštěstí nikomu nic ne-
stalo, což je podstatné. Materiální škody se dají 
vždy nahradit. Událost ale jasně ukázala na jed-
nu věc. Náklady na rekonstrukce starých budov 
jsou enormní a stejně se mnohdy nepodaří do-
sáhnout standardů běžných u nové výstavby. 
Dědictví minulosti by mělo být pro všechny 
spíše zdrojem inspirace, nikoliv něčím, co je 
nutné za každou cenu zakonzervovat. Ostatně, 
kdyby rodina Baťů měla možnost ve svém pod-
nikání v naší zemi pokračovat i po válce, mnoho 
současných budov by tu určitě ani nebylo.

> O FIRMĚ

– CREAM Real Estate, s.r.o.

>  ZALOŽENÍ

– 2007
– od roku 2011 přejmenování společnosti 

na Cream Real Estate

> OBLAST ČINNOSTI

–  poskytování služeb v oblasti realit
–  development
– facility management 
– energie

> POPIS FIRMY

– hlavní provozovna sídlí ve Zlíně
v budově 34, v bývalém areálu
Baťovy továrny, který z významné
části vlastní a také revitalizuje.

– společnost v současnosti 
spravuje více  než 100 nemovitostí 
v 62 městech České republiky 
v atraktivních centrálních 
městských lokalitách

– celkově jde o plochu asi milion čtverečních
metrů v hodnotě několika miliard korun

> KONTAKTY

–  CREAM Real Estate, s.r.o. 
Vavrečkova 5657
budova 34 
762 17 Zlín 

–  tel.: +420 573 776 333 
–  e-mail: info@creamre.cz
–  www.creamre.cz

> PROJEKT MAX32

–  www.max32.cz
> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Skupina PSG podle předběžných hospo-
dářských výsledků navýšila v loňském roce 
obrat o více než 1,5 miliardy korun v porov-
nání s rokem 2012. Její tržby tak předběžně 
dosáhnou částky zhruba 6,4 miliardy korun

Pomohly k tomu především realizované 
stavební a energetické projekty v Rusku, kde 
kromě projektů Globusu Koroljov, administ-
rativních center Pravda a Premium, nových 
objektů továrny Volkswagen v Kaluze realizuje 
také paroplynové elektrárny v Kurganu a Sa-
lechardu i další projekty. Právě v Ruské fede-
raci realizuje skupina PSG více než polovinu 
svých tržeb. K významným trhům z pohledu 
objemu zakázek pak patří Česká republika 
a Slovensko.

„Předběžný odhad výsledků je samozřejmě 
s ohledem na probíhající krizi ve stavebnictví 
poměrně povzbudivý. Loňský rok však pro 
nás, stejně jako pro další generální dodavatele 
staveb a energetických projektů, nebyl vůbec 

jednoduchý a podobnou situaci očekáváme 
i letos,“ uvedl generální ředitel PSG Tomáš 
Krones. PSG v loňském roce zaměstnávalo 
zhruba 550 lidí, což je podobný stav jako o rok 
dříve.

Skupina PSG je významným EPC contrac-
torem, realizovala projekty ve více než 20 
zemích na 4 kontinentech. Je generálním do-
davatelem v oborech stavebnictví, energetiky 
a petrochemie. Vlastní také licence pro podni-
kání v několika zemích, pobočky skupiny PSG 
jsou v osmi státech světa.

Jedna ze společností skupiny, PSG - Interna-
tional a. s., loni v prosinci úspěšně absolvovala 
společný audit ČEZ, a.s. a ČEZ Energoservis 
spol. s r.o. Na základě výsledku auditu bylo 
potvrzeno, že PSG – International je kvalifi-
kovaným dodavatelem energetického gigantu 
ČEZ, a.s., s oprávněním k přípravě a realizaci 
investičních staveb, jejich údržbě a odstra-
ňování včetně souvisejících inženýrských 
činností. /tz/

NWT loni postavila  
čtyři bioplynové stanice 

Realizační divize NWT a.s. v loňském 
roce postavila čtyři bioplynové stanice. 
V květnu byla dokončena a do distribuč-
ní soustavy SSE zapojena stanice v Tur-
čianských Teplicích, následovalo dokon-
čení bioplynové stanice ve slovenském 
Bolešově a koncem roku získala společ-
nost NWT licenci na výrobu elektřiny, 
povolení ke zkušebnímu provozu a první 
paralelní připojení pro své bioplynové 
stanice v Žitíně (600 kW, ČEZ) a v Uher-
čicích (2 000 kW, E.ON). V letošním roce 
NWT postaví další bioplynové stanice 
s plánovaným výkonem až 3 000 kW. 

Společnost NWT se svými více než 
160 zaměstnanci realizuje komplexní 
řešení v oblasti ICT, obnovitelných zdrojů 
energie a úspory energií. 

Lázně Luhačovice 
a Resort Valachy společně

Společnost Lázně Luhačovice a Resort 
Valachy, patřící k nejvýznamnějším sub-
jektům v cestovním ruchu na Východní 
Moravě, budou spolupracovat při oslo-
vování turistů. Prvním krokem se stal 
společně připravený produkt spojující 
wellness pobyty v lázeňském prostředí 
a na horách, který začnou oba partne-
ři již v letošním roce společně nabízet 
turistům.

Společný produkt již také ocenili 
odborníci, když jej v kategorii Podnika-
telský sektor vyhlásili vítězem soutěže 
HIT sezony, kterou každoročně pořádá 
Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy. Vyhlášení výsledků soutěže se 
konalo v úterý 29. ledna v rámci Výroční 
konference cestovního ruchu turistické-
ho regionu Východní Morava v Panském 
dvoře v Kunovicích.

Ocenění pro 
nízkoenergetický modul

Výrobce modulárních staveb, firma 
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
získala čestné uznání v soutěži o Cenu 
Inovace roku 2012 pořádané Asociací 
inovačního podnikání ČR. Asociace vy-
hlašuje soutěž od roku 1996. V právě 
skončeném sedmnáctém ročníku se opět 
hodnotila především technická úroveň 
inovačních projektů, původnost zvole-
ného řešení, postavení produktu na trhu 
ve vztahu ke konkurenci, efektivnost 
a samozřejmě případný vliv výrobku 
na životní prostředí. 

Firma z Vizovic zaujala nízkoener-
getickým modulem M3. Navázala tak 
na úspěchy z předchozích let, kdy v roce 
2009 obsadila druhé místo v soutěži Ino-
vační firma Zlínského kraje, v roce 2010 
se stala vítězem této soutěže a v roce 
2012 opět obdržela stříbrnou medaili 
v této krajské soutěži.

Skupina PSG: 
Navzdory krizi roste 

Mitas dokončuje stavbu nové výrobní haly
Společnost MITAS a.s. čeká letos velké 

stěhování do nových výrobních prostor. Ty 
vznikají v areálu firmy Toma v Otrokovicích. 
„Stavba byla zahájena loni v srpnu a vše 
nasvědčuje tomu, že stavební práce skončí 
v květnu, kdy také zahájíme přesun technolo-
gií z původních prostor. Tento proces potrvá 
až do konce roku,“ poznamenal mluvčí Mitasu 
Jiří Šebek.

Nové prostory budou mít 24 000 čtvereč-
ních metrů. Budou se tam vyrábět radiální 
zemědělské pneumatiky, které dosud firma 
vyrábí v areálu Barum Continental. „Během 
následujících měsíců musíme navýšit objem 
výroby a vytvořit skladové zásoby tak, aby 
nedošlo k výpadkům v dodávkách,“ uvedl Še-
bek. Celková výše investice představuje asi 
900 milionů korun. 

Společnost MITAS na konci ledna zveřejnila 
předběžné výsledky hospodaření za rok 2012. 
Tržby by se měly pohybovat kolem 442 mi-
lionů euro, tedy asi 11,3 miliardy korun. Jde 
o rekordní hodnoty, když v roce 2011 tržby 

činily 10,63 miliardy a v roce 2010 asi osm 
miliard. V letošním roce hodlá firma kromě 
Otrokovic investovat také do výrobního zá-
vodu v Charles City v americkém státě Iowa, 
kde se bude instalovat další strojní vybavení 
a navyšovat na plnou výrobní kapacitu.

Společnost MITAS z koncernu ČGS HOL-
DING je jedním z předních evropských vý-
robců zemědělských pneumatik, které jsou 
vyráběny a prodávány po celém světě pod 
třemi obchodními značkami. Vlastními ob-
chodními značkami společnosti jsou MITAS 
a Cultor; značka pneumatik Continental pro 
zemědělský segment je licencovaná. 

MITAS dále vyrábí a distribuuje průmyslo-
vé pneumatiky a pneumatiky pro motocykly 
pod značkou Mitas. MITAS vlastní tři výrob-
ní závody v České republice, jeden v Srbsku 
a jeden v USA, a má vlastní globální prodejní 
a distribuční síť.

MITAS zaměstnává po celém světě přibliž-
ně 3 200 pracovníků. Přímo v nově vznikají-
cím závodu v Otrokovicích bude pracovat asi 
600 z nich. /tz/
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Tržby SWS přesáhly 
šest miliard

SWS a.s. Slušovice, distribuční firma 
v oblasti informačních technologií, dosáh-
la v roce 2012 obratu 6,1 miliardy korun, 
což je 6,5% nárůst oproti předchozímu 
roku 2011. 

„Rok 2012 byl pro nás s obratem 6,1 
miliardy korun nejúspěšnějším rokem 
v historii SWS. Dokázali jsme vyrůst 
i na klesajícím trhu, navíc 6,5% nárůst 
znamená nejdynamičtější růst mezi nej-
významnějšími distributory v ČR. To nás 
velmi těší a ukazuje se, že naše strategie 
rozšiřování služeb a vysoká orientace 
na zákazníka se jeví jako dlouhodobě 
úspěšná. V prodeji notebooků jsme vy-
rostli o 5 % na hranici téměř 200 000 
prodaných kusů a to i přesto, že tento 
trh klesal v České republice o 15 až 20 %. 
Také v prodeji ostatních segmentů jsme 
rostli dynamičtěji než naše konkurence,“ 
uvedl obchodní ředitel firmy Stanislav 
Skalička.

SWS je velkoobchodním distributorem 
moderních informačních technologií, za-
ložena byla v roce 1991. Hlavní sídlo spo-
lečnosti se nachází ve Slušovicích. V Praze 
- Strašnicích je pobočka a v Bratislavě 
funguje dceřiná společnost SWS Distri-
bution. Společnost zaměstnává celkem 
více než 200 lidí.

KART zamířil do Holešova,
sídlí v technologickém parku

Společnost KART Zlín, která se zabývá 
zpracováním vlnité lepenky a výrobou 
kartonáže, nyní působí v Holešově. Firma 
si pronajala výrobní prostory v Techno-
logickém parku Progress, jenž se nachá-
zí v areálu Strategické průmyslové zóny 
Holešov. KART Zlín zároveň připravuje 
stavbu vlastních objektů v zóně na zá-
kladě smlouvy o právu provést stavbu. 
Budoucí areál firmy by měl vzniknout 
na ploše 1,7 hektaru.

V Technologickém parku Progress je 
část prostor vyčleněna právě pro inves-
tory, kteří připravují svůj záměr v hole-
šovské zóně.

Ceny za nejlepší podnikatelské projekty
Agentura CzechInvest a ministerstvo průmy-

slu a obchodu vyhlásily na sklonku loňského 
roku nejlepší podnikatelské projekty roku 2011, 
které byly realizovány s podporou z Operačního 
programu Podnikání a inovace. 

Titul byl udělen v osmi kategoriích. V oblasti 
školicích center porotu nejvíce zaujal projekt 
uherskohradišťské firmy MARLIN, s.r.o. V rám-
ci projektu zrekonstruovala a modernizovala 
nevyužité budovy v areálu bývalých kasáren 
v Uherském Hradišti na Centrum dalšího vzdě-
lávání meziregionálního charakteru. V reakci 
na dlouhodobý trend nedostatku kvalifikované 
pracovní síly na trhu práce, zejména v oblasti 

strojírenství, se centrum soustředí na vzdě-
lávání lidských zdrojů v sektoru průmyslu 
a podnikání.

V kategorii věnované úsporám energií z dal-
ších firem ze Zlínského kraje bodovala třetím 
místem Fatra, a.s. V kategorii infrastruktury 
pro podporu podnikání skončilo rovněž třetí 
město Kunovice. „Operační program Podnikání 
a inovace v roce 2013 končí. Malé a střední pod-
niky ale mohou očekávat podporu z EU a stát-
ního rozpočtu i v dalších letech, a to v podobě 
Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost,“ dodává ředitel sekce 
fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva prů-
myslu a obchodu Petr Očko. /tz/

Společnost Austin Detonator s.r.o., která 
se zabývá především výrobou průmyslových 
rozbušek pro těžební práce, spustila své první, 
unikátní robotické zařízení na jejich výrobu. 

Do výrobního komplexu včetně vývoje a in-
stalace dvou automatů Nela a jedné manuální 
linky Namla investuje firma 50 milionů korun. 
Automatizace přinese zvýšení bezpečnosti 
výroby a odstraní monotónní ruční práci.

Interní diskuze o automatizaci finálních 
operací při výrobě rozbušek byly zahájeny již 
v roce 2005. Během následujících několika 
let probíhalo hledání jak vhodné koncepce 
zařízení, tak i dodavatele. Výběrové řízení vy-
hlášené v roce 2010 nakonec vyhrála firma 

Elektropohony z Frenštátu pod Radhoštěm.
Firma Austin Detonator, která je součástí kor-
porace Austin Powder Company se sídlem 
v americkém Clevelandu, prodala v loňském 
roce téměř 37 milionů kusů rozbušek. Neaudi-
tovaný zisk firmy byl na úrovni minulého roku, 
tj. více než 270 milionů korun. Tržby podobně 
jako minulý rok překročily hranici 1,2 miliardy 
korun. Firma zaměstnává 860 lidí.

Tradice výroby průmyslových rozbušek 
sahá ve Vsetíně až do roku 1953, kdy jejich 
výrobu zahájila tamní zbrojovka. V roce 1999 
tuto část výroby převzala firma Austin Deto-
nator. Vsetínská firma se zaměřuje především 
na export, do zahraničí vyváží 93 procent veš-
keré své produkce. /tz/

Austin Detonator: Rozbušky roboticky 
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SOUTĚŽ 2011/2012

„Dej svým 
nápadům 
šanci!“
www.ticzlin.cz/soutez 

Ceny v hodnotě 
120.000,- Kč

Uzávěrka soutěže: 29. února 2012

Konzultace podnikatelského záměru od-
bornou porotou a šance na finanční odmě-
nu. To nabízí soutěž Nejlepší podnikatelský 
záměr, která aktuálně vstoupila do šestého 
ročníku. Akce s podtitulem Můj první milion 
byla zatím určena výhradně studentům či 
studentským týmům. To už ale neplatí. 

„Letos je poprvé soutěž otevřena široké 
veřejnosti, čímž se snažíme oslovit všechny 
bez rozdílu věku, kteří vážně uvažují o startu 
podnikání,“ uvedla Daniela Sobieská, ředitel-
ka Technologického inovačního centra, které 
soutěž organizuje.

Šestý ročník byl vyhlášen v říjnu loňského 
roku, soutěžící se ale mohou registrovat a zaslat 
zpracovaný podnikatelský záměr do konce úno-
ra. Veškeré podrobnosti, včetně registračního 
formuláře, jsou k dispozici na www.mujprv-
nimilion.cz. Soutěžící jsou rozděleni do dvou 
kategorií. První je určena výhradně pro stře-
doškoláky, druhá pak pro studenty vyšších 
odborných a vysokých škol a veřejnost. Soutěž 
je tedy zaměřena především na podporu ži-
votaschopných záměrů mladých lidí, v druhé 

kategorii ale není věk soutěžících nijak omezen.
„Autory nejzajímavějších záměrů čekají pre-

zentace před odbornou porotou v druhém kole 
hodnocení. Soutěžící budou mít možnost získat 
zpětnou vazbu od odborné poroty, která bude 
složena z partnerů soutěže, investorů a podni-

katelů,“ přiblížil systém hodnocení projekto-
vý manažer Daniel Vaněk z Technologického 
inovačního centra. Vítězové kategorií vysoké 
školy a veřejnost si  odnesou 41 000 korun. 
V kategorii střední školy na vítěze čeká 11 000 
korun. Celkem je letos na odměny vyčleněno 
130 000 korun. 

Součástí projektu Nejlepší podnikatelský 
záměr jsou pravidelně také desítky tematických 
workshopů a setkání se zajímavými podnikateli 
a osobnostmi. V minulém roce byl navíc spuštěn 
klub Start-up 23, který slouží jako platforma pro 
neformální setkávání a sdílení zkušeností mezi 
podnikateli a zájemci o podnikání. Technolo-
gické inovační centrum se dále podílí na výuce 
předmětu Základy podnikání na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně. /tic/

Inovační bulletin?
Je součástí magazínu

Šest let byl vydáván a řadě firem ze 
Zlínského kraje distribuován časopis Ino-
vační bulletin. Tento titul pravidelně čty-
řikrát ročně informoval o aktuálním dění 
v oblasti inovací a inovačního podnikání 
ve Zlínském kraji. 

Jeho vydavatel, Technologické inovační 
centrum, navázal spolupráci s magazínem 
Firemní partner. Od letošního roku tak 
budou veškeré informace zveřejňovány 
na stránkách tohoto magazínu. 

„Věříme, že dosavadní čtenáři bulletinu 
si nás zde najdou a stejně tak naše sekce 
zaujme i nové čtenáře tohoto časopisu, 
a tímto krokem rozšíříme dosavadní čte-
nářskou základnu. Nadále budeme přiná-
šet zajímavosti, tipy a inspirační zdroje 
pro business. Doufáme, že nám čtenáři 
zůstanou věrní,“ uvedla ředitelka Tech-
nologického inovačního centra Daniela 
Sobieská.

Inovace jsou o rozdílném způsobu 
jednání a myšlení. Jsou signálem změny. 
„Naším cílem je pomáhat při změnách 
ve firmách, tak aby se staly konkurence-
schopnější, úspěšnější. Věříme, že inovace 
jsou základem pro budoucí prosperitu 
regionu. Pro úspěšnost v podnikání je 
třeba hledat nové cesty, jak zůstat vý-
znamným hráčem na trhu. Inovace může 
začít myšlenkou  a skončit novým pro-
duktem. Může to být tak jednoduché jako 
zavedení nového marketingového plánu, 
nebo komplikované tak jako vývoj nové 
technologie,“ doplnila Daniela Sobieská. 

V magazínu Firemní partner bude 
Technologické inovační centrum infor-
movat o svých projektech pravidelně 
v rubrice Podpora podnikání.

Více informací o Technologickém ino-
vačním centru a jeho nabídce služeb pro 
podnikatele ve Zlínském kraji naleznete 
na straně 12. 
 /red/

Technologické inovační centrum připra-
vuje spuštění tzv. coworkingového centra 
ve Zlíně. Jde o kancelář sdílenou více uživateli, 
kteří zde získají svůj pracovní prostor. Nejde 
přitom jen o poskytnutí pracovního zázemí, 
ale především o komplexní nabídku využití 
řady dalších služeb, které najdou zájemci pod 
jednou střechou.

„Tento sdílený prostor s kreativní atmosfé-
rou může být zajímavým místem pro realizaci 
nápadů podnikavými inovátory a projektový-
mi týmy. Podnikatelé zde mohou sdílet dob-
rou i špatnou praxi, vzájemně se inspirovat 
nebo realizovat společné projekty,“ uvedla 
ředitelka TIC Daniela Sobieská.

TIC se věnuje systematické podpoře za-
čínajících firem a start-up projektů dlouho-
době. Ve Zlíně provozuje již od roku 2006 

podnikatelský inkubátor ve 23. budově bý-
valého areálu Svitu a právě zde by mělo toto 
coworkingové centrum vzniknout. „Obdobné 
aktivity jsou realizovány například v Praze, 
Brně, Ostravě a dalších městech. Pro klienty 
jsou pořádány různé akce, workshopy, inspi-
rativní setkání, spolupráce s investory, čili vše, 
co již nějakou dobu pro naše klienty zajišťu-
jeme,“ doplnila Daniela Sobieská. 

„Příprava a spuštění coworkingového centra 
ve Zlíně představují další krok v podpoře start-
-up firem,“ uvedl Petr Konečný, vedoucí oddě-
lení podnikatelského inkubátoru TIC. Spuštění 
centra je plánováno na první pololetí tohoto 
roku, případní zájemci o tuto službu mohou 
již nyní kontaktovat TIC (www.ticzlin.cz,  
vanek@ticzlin.cz, +420 734 443 879).

 /tic/

Coworking: Pracujte společně

Jedna z cest  
k prvnímu milionu 
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Čína nemusí být strašák

Jak se nenapálit při importu z Číny, jak 
založit společnost na tamním trhu či jak 
nezpůsobit trapas při obchodním jednání? 
Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek 
získáte na semináři Potenciál a rizika ob-
chodu s Čínou. Akci pořádá společnost 
Dreamboat, s.r.o., ve spolupráci s Techno-
logickým inovačním centrem. Právě v jeho 
prostorách ve 23. budově v areálu bývalých 
Baťových závodů se seminář 19. února 
uskuteční. O své zkušenosti se s účastníky 
akce podělí manažer Petr Peštuka, který 
realizoval několik společných projektů 
s asijskými podnikatelskými subjekty, či 
Jan Hebnar, který působil na obchodním 
oddělení českého velvyslanectví v Pekin-
gu. O kultuře a zvycích při společenském 
jednání pak bude hovořit sinoložka Renata 
Jaroščáková. Více na www.ticzlin.cz. Re-
gistraci je možné provést až do 15. února 
na emailu info@dreamboat.eu či na čísle 
774 413 701.

Inovace otevřené všem

Inovační platforma Zlínského kraje. Tak 
zní název projektu, připravovaného Zlín-
ským krajem ve spolupráci s Technologic-
kým inovačním centrem. „Tato platforma je 
založena na principu otevřených inovací, 
kdy znalosti přicházejí z vnějšího prostředí 
a urychlují tak inovace ve firmě. Firmy 
by měly být otevřené tomu, aby znalosti 
vyvinuté interně daly k dispozici ostatním, 
kteří jsou schopni je používat nebo dále 
je rozvíjet. Od února či března bude moci 
firma zadat svou inovační výzvu prostřed-
nictvím připravovaného webového por-
tálu www.otevreneinovace.cz, na kterou 
může kdokoliv zareagovat a nabídnout své 
řešení s cílem získat zajímavou finanční 
odměnu. Tu firma vyplatí nejlepšímu řeši-
teli, “ uvedla Lenka Kostelníková, vedoucí 
oddělení spolupráce s průmyslovou praxí 
Technologického inovačního centra.

Vouchery pro podnikatele

Podnikatelé ze Zlínského kraje mohou 
opět získat dotace na spolupráci s uni-
verzitními pracovišti. Umožňuje jim to 
další ročník projektu Inovační vouche-
ry Zlínského kraje. Firmy mohou získat 
od 80 000 do 199 000 korun. Zlínský 
kraj si od inovačních voucherů slibuje 
posílení konkurenceschopnosti podniků 
a prohloubení spolupráce mezi firmami 
a vědecko-výzkumnými pracovišti vyso-
kých škol. Online systém pro přípravu 
a sběr žádostí je otevřen až do 15. února 
do 12.00. Žadatelé se dozvědí podmín-
ky získání inovačního voucheru a další 
potřebné informace na internetových 
stránkách www.objevtesmer.cz. V roce 
2012 bylo ve Zlínském kraji s podporou 
inovačních voucherů úspěšně zrealizováno 
29 konkrétních případů spolupráce firem 
s vysokými školami. 

Do loňského pátého ročníku studentské 
soutěže o Nejlepší podnikatelský záměr 
se přihlásilo 42 studentů a studentských 
týmů. Celkově se tak zapojilo 61 soutěží-
cích. „Během pěti ročníků přitom prošlo 
touto odborně-kreativní soutěží již 211 
podnikatelských záměrů,“ doplnil statisti-
ky Daniel Vaněk.

A jaké byly nejlepší záměry v loňském roce? 
Doučování formou rodinného lektora, plánovač 
tras pro motorkáře a firma zaměřená na využití 
potenciálu a možností produktů značky Apple. 
O tom, že soutěž není jen formální, svědčí sku-
tečnost, že všechny tři záměry byly uvedeny 
v život a jejich nabídku může kdokoliv využít. 

Studentská ambulance
www.studentska-ambulance.cz

Anna Chytilová: „Studentská ambulance na-
bízí inovativní individuální doučování studentů. 
Vnímáme studenta jako výraznou osobnost se 
specifickými potřebami a problémy, proto na-
bízíme nadstandardně personalizované služby. 
Lektor funguje na principu rodinného učitele, 
který je detailně seznámen s anamnézou žáka 
a exaktně měří pokroky, kterých student dosa-
huje, díky systematické práci s daty prostřednic-
tvím intranetu Studentské ambulance, do něhož 
získávají přístup zainteresované osoby – klienti, 
rodiče, lektor či výchovný poradce. 

Studentská ambulance reaguje na prokaza-
telnou poptávku. Formou doučování, dlouho-
dobou i ambulantní službou a komunikací se 
výrazně vymezuje vůči konkurenci.  Ačkoliv 
jde o podnikání lokální, s centrem ve Zlíně, díky 
efektivnímu využití digitálních médií lze v bu-
doucnosti poskytovat služby celorepublikově 
a nabízet produkty e-learningovou formou.“

Plánovač pro motorkáře
Bikerseason.com 

Tomáš Marcaník: „BikerSeason.com je ce-
losvětová služba pro motorkáře, která nabízí 
kombinaci plánovače tras se systémem sdílení 

a rozesílání pozvánek dalším motorkářům. 
Jedná se o databázi těch nejlepších motor-
kářských tras a míst na světě. 

Je to místo, kde si každý motorkář pohodl-
ně naplánuje svoji trasu, přizve další motor-
káře a pak už si jen užívá vyjížďku se svými 
přáteli. Na takto vytvořených trasách pak 
i náhodný návštěvník získá všechny potřebné 
informace a udělá si dostatečnou představu 
o dané vyjížďce nebo trase. 

Na BikerSeason.com motorkáři dále využi-
jí například cestovní deník, osobní statistiky 
z projetých tras, kalendář akcí nebo mohou 
poznat další motorkáře z blízkého okolí. 
Velkou výhodou BikerSeason.com je vlastní 
mobilní aplikace, díky které se motorkáři 

dostanou k potřebným informacím přímo 
ze sedla své motorky. 

Dále mohou přímo na vyjížďce hledat trasy 
a body zájmu v okolí nebo zaznamenat novou 
trasu a hned ji uložit na BikerSeason.com 
jedním kliknutím. 

Cílem je vytvořit celosvětovou službu, kte-
rá bude především jednoduchá, intuitivní, 
graficky přívětivá a motorkářům usnadní 
komunikaci, plánování tras a taky jejich sdí-
lení s dalšími motorkáři.“

Technologie Apple
www.itech21.cz

Lukáš Kouřil, Kateřina Jašková: „Jde o zá-
měr založení vlastní firmy s názvem iTech21. 
Vznik společnosti je reakcí na aktuální potře-
by trhu s dlouhodobým potenciálem do bu-
doucna, který spočívá ve využívání nejmo-
dernějších technologií značky Apple.

Cílem firmy iTech21 je zajištění maximál-
ního využití potenciálu a možností produktů 
značky Apple jak pro potřeby fyzických, tak 
právnických osob. 

Základem jsou tyto aktivity: realizace ško-
lení širokého zaměření, dodání kompletních 
IT řešení a vývoj aplikací pro iOS zařízení.“ 
 /tic/

Co zaujalo? Lektor, plánovač a jablka 
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Technologické inovační centrum je spo-
lečným projektem Zlínského kraje a Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nabízí pomoc, 
kterou firmy potřebují k přeměně myšle-
nek v zisk. Společně s partnery nabízí od-
povídající podporu inovačního procesu. 
Spolupracuje s univerzitami, aby zajistilo, 
že poskytované know-how je podloženo 
nejnovějšími poznatky z výzkumu. Co tedy 
děláme konkrétně?

Pomáháme firmám růst a rozvíjet se
Provozujeme podnikatelský inkubátor a vě-

deckotechnický park v Podnikatelském inovač-
ním centru Zlín, spolupracujeme na projektu 
Technologický park Progress v Holešově.

Poskytujeme zázemí a komfort
Pro konání společenských akcí, obchodních 

setkání či konferencí nabízíme prostory o cel-
kové ploše více než 1 500 čtverečních metrů 
v Podnikatelském inovačním centru Zlín a v 
holešovském Technologickém parku Progress. 

Pomáháme exportu firem
Vydáváme katalog firem Zlínského kraje. Hle-

dáme pro vás obchodní partnery, zprostředko-

váváme nabídky a poptávky, spolupráci na ná-
rodním i mezinárodním poli.
Podporujeme transfer technologií

Pomáháme vytvářet vazby mezi univerzitami 
a průmyslovou praxí. 

Poskytujeme poradenství 
Pomáháme s agendou v oblasti podnikatel-

ských záměrů, pracovně právních vztahů, řízení 
lidských zdrojů, ekonomické a finanční oblasti, 
marketingové komunikace, ochrany duševního 
vlastnictví, dotačního managementu a jiné.

Využíváme služeb profesionálů
Spolupracujeme s těmi, kteří se zaměřují 

na podporu a rozvoj inovačního podnikání 
v zemi. Patří mezi ně Asociace inovačního pod-
nikání, Společnost vědeckotechnických parků 
České republiky či Inovační infrastruktura Zlín-
ského kraje.

Kontakt
Technologické inovační centrum, s.r.o.
Vavrečkova 5262 
(23. budova bývalého areálu Svitu)
760 01 Zlín 

Tel: +420 573 776 254
Email: tic@ticzlin.cz
www.ticzlin.cz, 
www.inovacnipodnikani.cz

Začít je možné 
také v Holešově

Technologické inovační centrum Zlín 
nově nabízí začínajícím podnikatelům také 
prostory na Kroměřížsku. Konkrétně jde 
o Technologický park Progress v areálu 
tamní průmyslové zóny. V Holešově mají 
podnikatelé k dispozici moderní prostory, 
doba inkubace je tříletá. V prvním roce pla-
tí firmy 500 korun za metr a rok, v dalším 
roce se cena zvyšuje na 600 korun a v po-
sledním roce 700 korun. „Předpokládá se, 
že firma je po třech letech v podnikatel-
ském inkubátoru adaptována na tržní pod-
mínky a její inkubace tak končí,“ vysvětlil 
princip podnikatelských inkubátorů Petr 
Konečný z Technologického inovačního 
centra Zlín. 

V inkubátorech přitom mohou začínající 
firmy čerpat řadu služeb, které jim usnadní 
rozjezd podnikání. „Jde hlavně o posuzo-
vání podnikatelského plánu a jeho pra-
videlné revize, na kterých se podílí tým 
odborníků,“ doplnil Konečný. O zasídlení 
v podnikatelském inkubátoru může žádat 
právnická osoba, která nevykazuje více 
než dvě po sobě následující účetní období. 
V případě fyzických osob se vše posuzuje 
individuálně. „Nejvhodnější je sjednat si 
schůzku, na které zájemce poskytne infor-
mace o základních parametrech záměru 
a požadavcích na typ a velikosti plochy. 
Na základě toho je pak možné posoudit, 
zda splňuje podmínky zvoleného režimu,“ 
popisuje Petr Konečný.

Podnikatelský inkubátor je součástí 
komplexu Technologického parku Pro-
gress v holešovské strategické průmys-
lové zóně. Ten je tvořen třemi budovami. 
V administrativním objektu jsou kromě 
kancelářských prostor pro podnikatelský 
inkubátor k dispozici jednací prostory, 
konferenční sál a restaurační provoz. 
Dvojice hal nabízí poloprovozní prostory 
a laboratoře.  /red/

Všechny informace na jednom místě. To vše 
nabízí nejen začínajícím podnikatelům portál 
www.startpodnikani.cz provozovaný TIC.

„Na tomto webu jsou informace o podnika-
telských plánech, o volbě právní formy podni-
kání a postup při založení živnosti či obchodní 
společnosti. Zájemci se mohou také inspirovat 
příběhy úspěšných podnikatelů či klientů pod-
nikatelského inkubátoru,“ poznamenal Daniel 
Vaněk z Technologického inovačního centra. 

Kromě toho jsou na internetovém portálu 
k dispozici vyčerpávající údaje o celé inovační 
infrastruktuře Zlínského kraje, kterou tvoří 

několik podnikatelských inkubátorů a vědec-
kotechnických parků. Dále jsou na webu in-
formace k možnostem financování podnikání, 
například prostřednictvím programu Mikro-
úvěr poskytovaného Regionálním podpůrným 
zdrojem. 

Těm, kteří již podnikání rozjíždějí, pak Tech-
nologické inovační centrum nabízí bezplatné 
členství v Klubu Start-Up 23. „Tato platforma 
slouží pro pravidelné setkávání, workshopy, 
společné i individuální vzdělávání či pro sdí-
lení dobrých i špatných zkušeností z praxe,“ 
doplnil Vaněk.  

 /tic/

Se startem podnikání pomůže web

TIC: Jak proměnit 
myšlenku v zisk
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INZERCE

> RÁDCE

Firmy mohou pomáhat i jinak než penězi.
Věnujte do 1. zlínského dobročinného obchodu
co vám LEŽÍ VE SKLADU,
co sloužilo jako PŘEDVÁDĚCÍ KUS
nebo CO VYRÁBÍTE...

Po vzoru zahraničních „charity shops“ i tady jedni věnují, 
co nepotřebují, a druzí koupí za příznivé ceny. Výtěžek slouží 
klientům sociálních služeb sdružení „HANDICAP (?)“ Zlín.

Děkujeme všem „dobrodějům“!

www.handicap.cz, tel.: 736 749 240
e-mail: dobrodej@handicap.cz, 42. budova areálu - Zlín

otevírací doba
Po-Čt  10:00 - 17:00    Pá   10:00 - 15:00

Profil na sociální síti?
Nemusí to být žádná výhra

Sociální sítě, a z nich především Face-
book, vtrhly do online komunikace jako 
velká voda. Rychle je začaly využívat také 
firmy pro budování vztahů se svými zá-
kazníky, partnery či veřejností. Mnohdy je 
dokonce založení vlastního profilu vnímá-
no jako nezbytné. Jenže pravda je úplně 
jiná. Často se totiž může prezentace obrá-
tit proti vám. Jaká úvaha tedy má předchá-
zet založení vlastní prezentace, například 
na Facebooku? „Přemýšlet o prezentaci 
má smysl jedině tehdy, pokud máme co 
říci a můžeme své „přátele“ bavit, vzbudit 
u nich emoce. A to pravidelně a dlouho-
době. Mluvíme ale o interaktivním médiu, 
takže záleží i na cílové skupině, přede-
vším na její ochotě s námi komunikovat. 
To všechno je potřeba zvážit. Pokud toto 
nedokážeme zajistit, raději se na soci-
ální sítě ani nepouštějme. Statická pre-
zentace bez „přátel“ a aktualizovaného 
obsahu má stejný efekt jako prázdná hos-
poda – odrazuje,“ říká Lukáš Friedrich 
z agentury Ogilvy & Mather. Pokud jsou 
všechny podmínky splněny a my začneme 
o takové prezentaci uvažovat, je nutné 
k další debatě pozvat účetního. To aby 
vás případně včas zabrzdil v rozletu. To, 
že prezentace na Facebooku je zdarma, 
je totiž mýtus. „Potřebujeme lidi, kteří 
stránky založí, graficky upraví, vymyslí 
obsah a dají přidanou hodnotu, budou je 
spravovat a podobně. Aby byla prezentace 
opravdu funkční, efektní a efektivní, pak 
potřebujeme skutečně velký rozpočet,“ 
podotýká Friedrich.

To, jak může facebooková prezentace 
vypadat, ukazuje například Coca Cola 
či Heineken. Kvalitních projektů je ale 
samozřejmě daleko více. Pro začátek se 
ale postačí podívat, jak to dělá konkuren-
ce. Za prvé nás tato analýza nic nestojí, 
za druhé získáme představu, co všechno 
musíme udělat. Základem je mít v rám-
ci trhu co nejlepší, pokud možno úplně 
nejlepší prezentaci. Někdy to je snadné, 
jindy můžete být nepříjemně překvapeni 
z toho, jak moc jste zaspali. /jjn/

Být na některém z prvních míst ve vý-
sledcích vyhledávání na internetu by asi 
chtěl každý. Špatnou zprávou je, že cesta 
nahoru není snadná. Dobrou je pak ta, že 
to nemusí být nic drahého. Většina firem 
opravdu nepotřebuje tým skvělých odbor-
níků. Mnoho věcí se dá udělat i svépomocí. 
Stačí jen vědět, na co se zaměřit. 

Optimalizace stránek pro vyhledávače se 
nazývá search engine optimization, zkráceně 
SEO. A když už to má anglický název, potažmo 
dokonce zkratku, vznikla i specializace: mana-

žer SEO. Jde o člověka, který vám poradí, jak být 
nahoře. Na internetu najdete po zadání slov SEO 
optimalizace mnoho firem, které vám ochotně 
budou radit. Vzhledem k tomu, že optimalizace 
stránek pro vyhledávače je dlouhodobá zále-
žitost, může se vyplatit některé věci pochopit 
a následně realizovat vlastními silami.

Problematika optimalizace pro vyhledávače 
je samozřejmě daleko obsáhlejší. Jde o dů-
ležitou součást internetového marketingu. 
Uvedené rady je tak nutné brát jako oprav-
dový základ, spíše jako návod, jak a proč nad 
optimalizací přemýšlet. V mnoha případech 
to ale může stačit.

Základem optimalizace je vyladění zdrojové-
ho kódu stránek. Především je nutné se zaměřit 
na klíčová slova a na popis stránek. Klíčová slova 
by měla v podstatě být vaše představa toho, jak 

vaši zákazníci hledají služby či výrobky z vašeho 
oboru a regionu. Existuje řada nástrojů, jak 
tato slova sofistikovaně vybrat, ve většině pří-
padů ale postačí jen zdravý rozum a inspirace 
u konkurence. Navštivte postupně webové pre-
zentace firem, které považujete za konkurenty. 
Na liště prohlížeče klikněte na záložku zobrazit 
a vyberte možnost zobrazení zdrojového kódu. 
V řádku meta keys words objevíte klíčová slova, 
v řádku meta description pak popis stránek. 
Ten je stejně důležitý jako klíčová slova. Jde 
o krátkou větu, která se zobrazuje ve vyhle-
dávačích. Uživatel by z ní měl poznat, zda je 
tato stránka ta, kterou hledá. Je tak dobré v ní 
neuvádět, že jste nejlepší, ale popsat to, co dě-
láte či nabízíte. Pokud vám připadne studium 
zdrojového kódu moc složité, můžete využít 
některou z online služby. Velmi oblíbená je na-
příklad stránka www.seo-servis.cz. Zde můžete 
postupně prozkoumat zdrojový kód vaší firmy 
i konkurence v přátelštějším prostředí. Navíc 
stránky obsahují i rady a vysvětlivky pojmů.

Správně definovaná klíčová slova, popis 
stránky a další náležitosti, jako například mapa 
webu, jsou ale jen základním předpokladem 
pro úspěšně vybudované prezentace. Pokud 
chcete být opravdu nahoře dlouhodobě, tak 
nejlepší cestou je budování kvalitního obsahu 
vašeho webu. Snažte se založit a plnit rubriky, 
které se věnují vašemu oboru v širších souvis-
lostech. Například prodejce elektrických top-
ných přístrojů může na svých stránkách uvádět 
rozdíly mezi přímotopy, olejovými radiátory 
či sálavými panely, na modelových situacích 
přiblížit, kdy je který spotřebič vhodný. Pak už 
není problém vložit obrázek konkrétního zaří-
zení s odkazem na e-shop. Možné je i doplnit 
nadstandardní pomůcky, například kalkulačky 
spotřeby elektrické energie. Tímto způsobem 
přitáhnete na stránky i ty, kteří hledají obec-
nější radu. To vše vám zvyšuje návštěvnost, což 
pochopitelně vyhledávače rádi vidí a následně 
vás posouvají výše. Pokud se tedy nepotýkáte 
s handicapem nepromyšleného zdrojového 
kódu a máte kvalitní obsah, vyhledávače i zá-
kazníci si vás najdou.  /jjn/

Místo nahoře.
Kudy vede cesta
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> INFORMACE

Cílem programu Eurostars je specifická 
podpora malých a středních podniků (SME) 
v zemích s programem Eurostars, která 
je zaměřená na jejich stimulaci vedoucí 
k mezinárodní spolupráci ve výzkumných 
a inovačních projektech, tak aby bylo 
dosaženo nových služeb, produktů 
a postupů.

O dotaci mohou žádat podniky provádě-
jící výzkum a inovace, které splňují unijní 
definici SME, a které 10% a vyšší podíl pra-
covního času nebo ročního obratu investují 
do výzkumu.

Projektové žádosti jsou přijímány z jakéko-
liv technologické oblasti pro jakýkoliv trh. Je-
diným omezením je, že projekt musí být určen 
pro civilní účely. Minimálně se projektu musí 
účastnit dva subjekty ze dvou různých zemí. 
Součástí konsorcia projektu Eurostars může 
být jakýkoliv typ organizace, přičemž hlavní 
partner musí být SME zaměřený na výzkum 
a vývoj. Hlavní partner nese nejméně 50 % 
celkových nákladů projektu. 

Projekt musí trvat maximálně tři roky 
a do dvou let od ukončení projektu by měl být 
výsledný produkt výzkumu připraven vstoupit 
na trh. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze 
biomedicínské a zdravotnické projekty, kde 

do dvou let od ukončení projektu musí být 
zahájeny klinické zkoušky.

Maximální výše dotace v ČR je stanovena 
na čtyři miliony korun. Míra podpory v ČR je 
60 % pro hlavní SME (leader projektu, žadatel 
o dotaci) a 50 % pro ostatní subjekty (SME 
jako další účastník konsorcia, velký podnik, 
univerzita, výzkumná instituce). 

Oprávněné náklady:
/ osobní náklady, 
/ stroje, zařízení, materiály,
/ služby a subdodávky. 

Termín pro podání žádosti je stanoven na 
4. dubna 2013.

Program EUROSTARS
Posláním programu EUROSTARS, společné 

iniciativy EUREKA (Europe-wide Network for 
Market-Oriented Industry) a Evropské unie, je 
podpořit tržně orientované výzkumné a vý-
vojové aktivity prováděné především malými 
a středními podniky. 

Program má za cíl usnadnit přístup k pod-
poře a finančním prostředkům pro projekty 
evropské spolupráce zejména malých a střed-
ních podniků, které vedle vlastní podnikatelské 
činnosti mají ve své náplni zahrnutou také 
oblast výzkumu a vývoje. /tic/

Změny v komorách

Rozhodnutím nejvyšších orgánů okres-
ních hospodářských komor v Uherském 
Hradišti, Vsetíně a Zlíně došlo od 1. ledna 
ke sloučení těchto tří komor v jediný sub-
jekt – Regionální hospodářskou komoru 
Zlínského kraje. Rovněž aktivity dosavadní 
Krajské hospodářské komory Zlínského kra-
je byly v souladu s rozhodnutím Valné hro-
mady převedeny na nově vzniklý subjekt. 
Předsedkyní představenstva byla na tříleté 
období zvolena Dott. Martina Dlabajová. 
„Cílem této fúze je zvýšit prestiž naší komo-
ry, zajistit její větší transparentnost a také 
zefektivnit některé činnosti, především 
sjednocením členství, optimalizací adminis-
trativy a služeb,“ uvedla Martina Dlabajová.

Veletrh stavebnictví

Veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013 
se bude letos konat ve dnech 21. až 23. 
března opět ve Sportovní hale Euronics Zlín 
(Novesta). Součástí veletrhu bude i ve dnech 
21. a 22. března konference ZLÍNTHERM, 
kterou pořádá hlavní odborný partner 
veletrhu Energetická agentura Zlínského 
kraje. V rámci konference budou zájemci 
seznámeni s aktuálně platnou energetickou 
legislativou, zejména povinností týkajících 
se energetických štítků a energetických 
průkazů budov. Více informací na www.
stavebnictvi-therm.cz.

Eurostars 2013: 
Nová výzva

Krize nebo příležitost 
k rozvoji podnikání?

Na současný trh s komerčními nemovitostmi 
jsme se zeptali ing. Pavla Dočkala, majitele rea-
litní kanceláře CENTURY 21 Dočkal.

Jak  krize ovlivnila realitní trh?
Finanční krize přinesla investiční příležitosti, 
které za svoji dvacetiletou praxi nepamatuji. 
V centru Zlína je dnes spousta volných obcho-
dů a menších komerčních prostor k pronájmu. 
Zatímco dříve byli podnikatelé nuceni se při-
způsobit omezené nabídce za vysoké ceny, 
dnes si mohou vybírat a vyjednat podstatně 
lepší podmínky než před rokem 2009. Sou-
časně se objevují i nové příležitosti ke změně 
a přestěhování do nových objektů nejen v prů-
myslových zónách. Splátky úvěru na pořízení 
vlastních nemovitostí jsou dnes často nižší než 
nájemné v současných pronájmech.  

Co považujete za největší úspěch?
Své působení v realitách jsem postavil na kon-
taktech, referencích a zejména vzájemné dů-
věře. Komerční nemovitosti mají svá speci�ika, 
vyžadují profesionální vyjednavače, kteří vidí 
do budoucna potenciál pro klienta. Objekty 
za desítky milionů se neprodávají přes inter-
net, chce to zkušenosti, důvěru a čas. Po půl-
ročním vyjednávání jsem prodal kancelářskou 

budovu v Uherském Hradišti, bytový dům 
ve Zlíně a pronajali jsme mnoho nebytových 
prostor. Nabízíme prodej dvou komerčních ob-
jektů - Comercio a KCK v průmyslově zóně Zlín 
- Příluky – naproti areálu Tescoma. 

Čím jsou tyto areály zajímavé?
Oba objekty jsou nové a reprezentativní. 
Comercio je multifunkční plně vybavená bu-
dova, která nabízí showroomy, administrativ-
ní a skladovací prostory 1034 m2. K objektu 
přiléhá 3822 m2 pozemku pro výstavbu haly 
1600 m2, cena je 25 mil. Kč. KCK je vývojové 
technologické centrum s velkoobchodním 
skladem a nadstandardním bytem – celkem 
2086 m2 za 37 mil. Kč. Oba objekty jsou ideál-
ní pro obchodní, technologické či výrobní �ir-
my střední velikosti, které chtějí expandovat 
do nových prostor.

Jak pomáháte podnikatelům?
Poskytujeme kompletní servis, včetně vyhle-
dávání nemovitostí k pronájmu nebo koupi 
podle zadání klienta. Díky zázemí největší 
světové realitní sítě operujeme na území celé 
České republiky. Pomáháme tak podnikatelům 
objevovat investiční příležitosti. Oddlužujeme 
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Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

DOBE-CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zažijte jako první novou generaci vozu, který se stal měřítkem pro všechny ostatní. Objednejte si svou testovací jízdu 
přímo u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz a nová ŠKODA Octavia vám předvede, že vás stále umí překvapit. Navíc 
můžete vyhrát některý z nezapomenutelných zážitků! 

Vyzkoušejte si ji mezi prvními a vyhrajte některý z jedinečných zážitků.
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Potenciál a rizika obchodu s Čínou 
Čína je nejen „dílnou světa“, ale zároveň i největším potenciálním trhem světa. Jistě bohaté obchodní 
příležitos� , ale na druhé straně odlišná kultura, jazyk a obchodní zvyky kombinované s nařízeními a do-
zorem řízené ekonomiky. Seminář je určen především pro ty, kteří o svém vstupu na tento trh uvažují, 
nebo se o něj již pokusili a hledají další příležitos� .

Program:
9:00 – 9:15 úvodní slovo TIC
Mgr. Daniela Sobieská

9:15 – 10:00 Proč Čína 
... něco málo o čínské ekonomice, jejím vývoji, 
možnostech, postavení ve světě a podobně
Ing. Petr Peštuka

10:00 – 11:00 Exportujeme do Číny
… hlavní zásady, možnos�  ustavení právnického 
subjektu v Číně, zaměstnávání, ochrana duševní-
ho vlastnictví
Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA

11:00 – 11:20 přestávka na občerstvení

11:20 – 11:50 Kultura a zvyky v Číně
… s čím se můžete v Číně potkat, aby Vás to příliš 
nepřekvapilo
Bc. Renata Jaroščáková

11:50 – 12:50 Importujeme z Číny 
… jak se moc nenapálit při dovozu čínského zboží
Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA

12:50 – 13:00 Závěr s otevřením diskuze

Datum a čas: 19. 2. 2013 od 8:45 (prezence)
Kde: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262 /23. budova/, Zlín 

Cena: 450 Kč (platba hotově při zahájení semináře)
Přihlášky: mailem na adrese info@dreamboat.eu, telefonicky 774 413 701

Přednášející:

Ing. Petr Peštuka 
ekonom, bývalý top manažer se 
zkušenostmi s obchodem s Asií, 
partner Dreamboat s.r.o.

Mgr. et Bc. Jan Hebnar, MBA
nezávislý konzultant, tři roky na 
českém velvyslanectví v Pekingu na 
obchodním oddělení

Bc. et Bc. Renata Jaroščáková
sinoložka, spolupracuje se 
společnos�  Dreamboat s.r.o.


