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Strategická prĈmyslová zóna Holešov

Cesta do holešovské zóny
mĈže vést pēes nájemní haly
Strategická prĤmyslová zóna Holešov disponuje díky realizovanému projektu Technologického
parku Progress komplexní nabídkou prostor pro podnikání: od podnikatelského inkubátoru pĜes
nájemní haly až po pozemky pro vlastní výstavbu.

Snazší vstup do zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souþástí technologického parku jsou i nájemní haly, které mohou posloužit jako vstupní brána do
Strategické prĤmyslové zóny Holešov. Typickým pĜíkladem je inovaþnČ zamČĜená spoleþnost,
která potĜebuje urychlenČ zahájit provoz a zároveĖ získat kvalitní zázemí pro pĜípravu svého
investiþního projektu v zónČ.

Pokračovat mĈžete v zónď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technologický park je umístČn pĜímo v areálu Strategické prĤmyslové zóny Holešov. V rámci
svého dalšího rozvoje se poté mohou podnikatelé následnČ zaĜadit mezi investory pĜímo v moderní holešovské zónČ.

Nabídka prostor a pozemkĈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategická prĤmyslová zóna Holešov nabízí pozemky pro investorskou výstavbu o velikosti
od 5 000 m2 až po 100 hektarĤ. PrĤmyslový areál má vybudovánu základní technickou infrastrukturu a pĜístup na okolní silniþní síĢ ve tĜech smČrech. Do zóny je pĜivedena i železniþní
vleþka a v budoucnu by mČla být napojena na rychlostní komunikaci R49.
Komplex technologického parku je tvoĜen trojicí budov. V administrativní jsou umístČny kanceláĜské prostory. První ze dvou univerzálních hal disponuje prostorem 1 135 m2 poloprovozních
prostor. Druhou je pak možné rozdČlit, napĜíklad na þtyĜi prostory o 250 m2.

www.zonaholesov.cz

Nabízíme prodej hutnicí techniky

smykem řízených nakladačů
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Zajišťujeme servis 2a prodej náhradních dílů, školení strojníků, půjčovnu a stavobazar.
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Řemeslo má zlaté dno. Budoucnost je v technice. V různých modi ikacích jsou tato tvrzení
slyšet stále častěji. V protikladu k tomu se pak často mluví o tom, že absolventi humanitních
oborů jsou budoucí nezaměstnaní.
Určitě je v zájmu všech, aby se řešil problém, kdy stát hradí studium na vysokých školách či
všeobecně zaměřených středních školách lidem, kteří pak nejsou schopni si najít práci a nedochází
tak ke „splácení jejich dluhu vůči společnosti“. Problém je o to větší, že se na druhé straně
nedostává pracovníků průmyslovým irmám, a stát tak přichází minimálně o daňové
odvody. O tom, že tyto irmy mohou ztratit konkurenceschopnost, ani nemluvě.
Má to ale jeden háček. To, že je dnes něco žádaná profese, nutně neznamená, že tomu tak bude
i za deset let. Osobně proto nevidím cestu k nápravě jen v pouhem protežování určitého typu
vzdělávání. Základem je vytvoření prostředí, v němž je možné se pružně dále vzdělávat i poté,
co člověk opustí školní lavice. Ano, podpora technických oborů je dobrý a opodstatněný krok.
Je ale nutné, aby se přitom nezapomínalo ani na obecné vzdělávání, které je předpokladem pro
získání kompetencí k dalšímu studiu. A to klidně i v oboru zcela odlišném, než jaký jsme původně
absolvovali.
VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

Vychází v nákladu 20 500 ks.
Neprodejné.
www. iremnipartner.cz
REDAKCE
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ZBLÍZKA
STROJAŘI MAJÍ BUDOUCNOST
Mají dostatek zakázek a perspektivu dalšího růstu. Čeho se jim naopak nedostává, to jsou
kvali ikovaní zaměstnanci. Od těch s výučním listem až po ty, kteří se mohou pochlubit
titulem z prestižních vysokých škol technického směru. Řeč je o strojařích, tedy o oboru,
který ke Zlínskému kraji neodmyslitelně patří.

Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín
tel./fax: 577 271 206
e-mail: redakce@ iremnipartner.cz
Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor
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ROZHOVOR
PAVEL NOVOSAD:
CHCI, ABY STROJÍRENSTVÍ ŽILO A BYLO ZDRAVÉ
Přestože se ve Zlínském kraji strojařinou úspěšně živí asi 35 až 40 tisíc lidí a funguje zde
téměř tisícovka strojírenských irem, obraz tohoto oboru v očích veřejnosti není nejlepší.
Média o strojírenských irmách téměř mlčí. Pavel Novosad ze zlínské strojírenské irmy
GENICZECH-M to chce změnit.

SPOJ.SE, s.r.o. – gra ická úprava
Ivo Hercik – zlom, fotograf
INZERCE
Pavel Zapletal – 777 708 489
Ing. Jana Nováková – 774 438 700
Martina Hofrová – 776 452 474
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ZPRAVODAJSTVÍ Z FIREM
INVESTICE ZDVOJNÁSOBÍ FIRMĚ PRODEJ
Výrobce elektromotorů a generátorů TES Vsetín postavil nové prototypové centrum
určené na výrobu a zkoušení generátorů a motorů do výkonu až 20 megawattů. Výstavba
centra přišla na 110 milionů korun. Stavba trvala deset měsíců.

Česká pošta, s.p.

13
RÁDCE
VYVÍJÍTE A ZKOUMÁTE? UŠETŘÍTE NA DANÍCH
Vysoká přidaná hodnota produktů a služeb, znalostní společnost, inovačně zaměřené
podnikatelské prostředí. Tyto pojmy jsou často uváděny mezi podmínkami pro vytvoření
a udržení konkurenceschopné ekonomiky. Stát se proto snaží podnikatele stimulovat tím,
že podporuje výzkum a vývoj.

TERMÍNY

Distribuce do všech iremních schránek
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

Datum vydání 5. června 2013.
Uzávěrka příštího čísla 31. července 2013.
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Z historie strojírenství
Jak to všechno začalo? Historií strojírenské výroby na Zlínsku se podrobně zabývali
autoři výstavy, která je v těchto dnech otevřena v 53. budově baťovského továrního
areálu. Na jejích panelech nechybějí ani fotogra ie, dokumenty, schémata, novinové výstřižky nebo pro ily významných osobností.
Zde se můžeme pokusit jen o stručný výtah
z prvního půlstoletí. Začátky strojní výroby
ve Zlíně pod hlavičkou irmy Baťa lze datovat od května 1903. Souvisí s rozhodnutím
Tomáše Bati zabezpečit i po strojní stránce
obuvnickou výrobu. První „strojírnou“ byl
přístavek k budově, ve které se vyráběla
plátěná obuv. Nacházel se zde parní kotel,
dynamo, soustruh, ponk, šatna, prádelna,
koupelna, stolárna a sklad. Postupně zde
bylo umístěno šest kovoobráběcích strojů.
Strojní výroba byla zpočátku vedena na irmu Jaroslav Lízal – výroba obuvnických
strojů. Baťa se stal jediným majitelem strojírny od roku 1908. V roce 1923 zaujímala
už strojní výroba plochu 750 m2 a pracovalo
v ní 54 dělníků a šest konstruktérů.
V roce 1924 byla pro strojírenskou výrobu postavena první samostatná budova
41. Sídlila v ní konstrukce, soustružnická
dílna, montáž, slévárna, modelárna, nástrojárna. Do roku 1926 byl nahrazen původní
transmisní pohon elektromotory. V roce
1928 už počet zaměstnanců ve strojírně
stoupl na 323. Byla zahájena konstrukce
vlastních obuvnických strojů značky Baťa.
O čtyři roky později měla už strojní výroba
v baťovském továrním areálu devět budov.
Velkého rozmachu zaznamenalo zlínské
strojírenství v roce 1933. Byl vyroben obuvnický kruh, vrtačka, obráběcí stroj a také
železniční vagon pro zlínskou dráhu.
V roce 1934 byl zahájen provoz strojíren
v Otrokovicích na Baťově. Zde se odehrávala
také letecká výroba. Počet zaměstnanců
baťovských strojíren už činil 1 750, z toho
bylo 146 konstruktérů. Firma expandovala
se strojírenskou výrobou i mimo zlínský
region. V červnu 1938 vzniká společnost
MAS a padlo rozhodnutí o výstavbě nového
závodu v Sezimově Ústí, protože výroba
ve Zlíně se začínala dostávat do potíží při
získávání pracovních sil. Od června 1949
se stal tento závod samostatným podnikem
s názvem Kovosvit. Rozvoj strojíren nezastavila ani válka. V roce 1940 byla ve Zlíně
dokončena stavba slévárny, třetí výrobní
haly a elektrárny. Na strojírny dolehl tlak
německých okupantů, aby byla výrobní kapacita využita pro válečné účely. Wehrmacht
měl k dispozici 36 obráběcích dílen s 1 452
lidmi. Vyráběly se zde otočné lafety námořních děl, zvedací zařízení pro miny, součásti
ponorek, vrtulky k torpédům, součásti pro
střely V1 a V2 či přípravky pro strojní vybavení pro německé irmy.
Výstavba první haly strojíren v Malenovicích byla zahájena v roce 1948. Zlínské
strojírny se v r. 1950 transformovaly do nového podniku Závody přesného strojírenství
Gottwaldov.
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Strojaři.
Kde je vzít?
Mají dostatek zakázek a perspektivu dalšího růstu. Čeho se jim naopak nedostává,
to jsou kvali ikovaní zaměstnanci. Od těch
s výučním listem až po ty, kteří se mohou pochlubit titulem z prestižních vysokých škol
technického směru. Řeč je o strojařích, tedy
o oboru, který ke Zlínskému kraji neodmyslitelně patří.
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Hodnotu irmy tvoří lidé
„Zdá se, jako by na trhu chyběla jedna generace kvali ikovaných pracovníků od obsluhy
strojů až po konstruktéry. Jde o vážný problém

to vše se dá koupit. Ale bez kvali ikovaných
zaměstnanců nelze v tvrdých podmínkách soutěže na světových trzích dlouhodobě obstát,“
vysvětluje Radomír Zbožínek.
Neudržitelnost situace si uvědomuje i ministerstvo školství. „Potřebujeme dosáhnout
toho, aby mladí lidé přemýšleli o kariérní dráze
v technických oborech. Je třeba si uvědomit, že
tyto obory mají velkou perspektivu z hlediska
uplatnitelnosti nejen na českém, ale i globálním
trhu práce,“ zdůraznil Jiří Nantl. A konkrétní
kroky? Na začátku roku schválila vláda akční
plán odborného vzdělávání. Ten de inuje škálu
úkolů od motivace žáků základních škol pro
výběr technických oborů přes vytvoření podmínek pro zlepšení úrovně středního vzdělávání
až po podporu přímé spolupráce škol a irem
z praxe. Pro poslední zmiňovaný bod již má ministerstvo i konkrétní nástroj, projekt POSPOLU.
Od letošního září do ledna 2015 budou pilotními projekty ověřeny možné modely spolupráce škol a irem. Počítá se s podporou celkem
25 partnerství. Kromě toho chce ministerstvo
plošně zmapovat současné formy spolupráce

jak pro naši irmu, tak i pro celé strojírenství
v České republice,“ říká technický ředitel společnosti TAJMAC–ZPS, a.s., Radomír Zbožínek. Jde
přitom o problém, který vyčnívá nad všechny
ostatní. Strojaře, stejně jako ostatní průmyslové
podniky, může negativně ovlivňovat silná koruna, nedostatečná podpora exportu či špatná
dopravní infrastruktura. „Ale hodnotu irmy
tvoří především lidé, její zaměstnanci. Budovy,
stroje, licence, marketingové studie a podobně,

středních škol a irem v celé České republice.
Cesta, která by okamžitě vyřešila potřeby irem, ale podle všeho neexistuje. „Problém nemá
krátkodobá řešení. Bude to běh na dlouhou trať.
Všichni jeho účastníci, rodiči počínaje, školami
a zaměstnavateli konče, budou muset vynaložit
velké úsilí, aby v blízké budoucnosti byl někdo,
kdo bude chtít a bude schopen z hlediska svých
znalostí pracovat ve strojírenství,“ vysvětluje
Radomír Zbožínek.
/jjn/

Nepříznivý demogra ický vývoj, oborová
struktura středních škol neodpovídá požadavkům trhu práce a 20 až 40 procent absolventů
technických oborů odchází pracovat do jiných
odvětví. To jsou podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla hlavní důvody nedostatku
technicky vzdělaných odborníků. Na dubnové konferenci Strojírenství Ostrava 2013 také
upozornil na klesající kvalitu a připravenost
absolventů na výkon jejich profese. A následky?

UTB a strojírenství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně
Fakulta technologická, má již mnoho let akreditovaný studijní program Procesní inženýrství,
který nabízí ve všech stupních studia obory
zaměřené na strojírenství.
V bakalářském stupni studia to je obor
Technologická zařízení, který poskytuje teoretické i praktické znalostí v oblasti kovových
a nekovových materiálů, technologií a zpracovatelských procesů při zpracování kovových

a polymerních materiálů, včetně základních
znalostí z oblasti navrhování strojů, zařízení
a nástrojů pro dané aplikace. V navazujícím
magisterském stupni studia to jsou obory Konstrukce technologických zařízení, Řízení jakosti
a Výrobní inženýrství. V doktorském stupni
studia jde o studijní obor Nástroje a procesy.
V blízké budoucnosti UTB ve Zlíně neuvažuje
o rozšíření nabídky a akreditaci dalších oborů
v této oblasti.
/red/

Pomoc z kraje. Podpora učňovského školství
Pokles zájmu o studium řemesel se již před
několika lety rozhodl inovativně řešit Zlínský
kraj. U těch oborů, po kterých je v praxi poptávka, zavedl stipendia. Učeň tak při splnění několika podmínek může získat až 500
korun měsíčně a v případě vyznamenání se
těšit na jednorázový bonus 5 000 korun. A je
přitom jedno, zda jde o školu zřizovanou krajem či soukromé zařízení.
Čtyři miliony dvě stě tisíc korun. Přesně
to je částka, kterou ze svého rozpočtu v roce
2013 uvolní Zlínský kraj na podporu učňovských oborů, respektive kterou rozdělí žákům
krajských a soukromých škol ve vybraných
oborech středního vzdělání s výučním listem.
Žáci, kteří školní docházku nezanedbávají, poctivě do výuky docházejí a dokonce dosáhnou
vyznamenání, si mohou kromě výučního listu
ze školy po skončení studia odnést až dvacet
jeden tisíc korun.
Systém podpory řemesel v odborném školství je ve Zlínském kraji zaveden od školního
roku 2007/2008 a jsou s ním pozitivní zkušenosti. Zlínský kraj jej zavedl proto, aby motivoval absolventy základních škol k zájmu o uč-

ňovské specializace, kterých je na trhu práce
nedostatek. V průběhu let se rozšiřoval o další
požadované obory a zapojily se do něj školy
krajské i soukromé. Konkrétně jsou Zlínským
krajem inančně motivováni učni stavebních
a strojírenských oborů, ale také skláři a řez-

čovat, v minulosti se osvědčila a pomáhá udržet na školách alespoň minimální počet žáků
„ohrožených oborů“. Rovněž se tato motivace
projevila ve zlepšení docházky. Co se rozšíření
na další obory týče, je to hlavně otázkou požadavků praxe po nově podpořených oborech

níci-uzenáři. V případě strojírenských oborů
jde o tyto profese: strojní mechanik, nástrojař,
karosář, autolakýrník a obráběč kovů. „V podpoře žáků učebních oborů budeme dále pokra-

a jednak výše disponibilních inančních prostředků. Zatím o žádném z dalších učebních
oborů takto neuvažujeme,“ říká krajský radní
pro školství Petr Navrátil.
/jjn/

Černé řemeslo je šance pro mládež i nezaměstnané
Chcete mít v ekonomicky neklidných dobách stabilní práci? Skeptici říkají, že jistotu dnes nemáte nikde. Ale máte-li trochu
manuální zručnosti i pečlivosti, možná že
v některé ze strojírenských irem můžete
mít míru jistoty zaměstnání poměrně vysokou. A i když některý uchazeč o zaměstnání dlouho práci nemůže najít, možná by
stálo za to zajít do strojíren a zkusit si černé řemeslo.
Jednatel zlínské strojírenské irmy GENICZECH-M Pavel Novosad tvrdí, že o šikovné
pracovníky je zájem. „Přišel za mnou chlapec,
který nyní končí školu, jestli by u nás mohl
najít zaměstnání. Umožnili jsme mu, aby si
to zkusil nejdříve jako brigádník. Osvědčil se
a brzy u nás nastoupí do pracovního pomě-

ru,“ popsal svou pozitivní zkušenost Novosad.
Zájemci o práci ve strojírenství měli dobrou
příležitost seznámit se s tímto oborem během
výstavy „Dny strojírenství ve Zlíně“. V rámci této
akce proběhla 15. května za účasti Úřadu práce,
krajské pobočky ve Zlíně i burza pracovních
příležitostí. Strojírenské irmy zde prezentovaly
možnosti uplatnění ve strojírenství a úřad práce
informoval o nabídkách práce ve strojírenství,
o možnostech rekvali ikace i práce v zahraničí.
„Dnes je velká nezaměstnanost, ale strojírenské
irmy se potýkají s nedostatkem kvali ikovaných
pracovních sil. Přitom se v tomto oboru nabízejí
za kvalitní práci slušné platové možnosti,“ řekl
manažer výstavy František Vojtěšek.
Přes vysokou míru nezaměstnanosti se strojnické profese stále objevují ve statistikách volných míst. Například na konci dubna evidoval

úřad práce ve Zlínském kraji z celkového počtu
1 972 volných míst 191 pozic ve strojírenství
– 10 pro strojní inženýry, 40 pro strojírenské
techniky a dalších 141 pro nástrojaře, brusiče,
seřizovače a obsluhu obráběcích strojů. „Nabízíme možnost rekvali ikace. Je to perspektivní
a zajímavý obor. Existuje řada možností, jak
si pro něj doplnit kvali ikaci,“ ujistila Miriam
Majdyšová ze zlínského úřadu práce.
Podnikatelé si uvědomují, že je zapotřebí
strojírenské irmy více prezentovat a měnit postoje zejména mladší generace. Prvním krokem
letos bylo, že čtrnáct irem, které spolu dříve
nijak nekomunikovaly, se dokázalo spojit v organizaci strojírenské výstavy. „Možná se podaří
vytvořit společnou strojírenskou rodinu, která
bude spolupracovat i se školstvím,“ přál by si
i jednatel Pavel Novosad.
/vc/
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Pavel Novosad: CHCI,
ABY STROJÍRENSTVÍ
ŽILO A BYLO ZDRAVÉ
Stovky lidí si v těchto dnech přicházejí prohlédnout do dvou podlaží
53. budovy baťovského továrního areálu panely a exponáty výstavy
s názvem Dny strojírenství ve Zlíně. Je určena především žákům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti. Otcem této myšlenky je
jednatel strojírenské irmy GENICZECH-M, která je vlastníkem 53. a 54.
budovy, Ing. Pavel Novosad. „Chceme zde na Zlínsku budovat opravdu
silnou, semknutou a hrdou strojírenskou rodinu,“ zdůrazňuje.
O strojírenské výrobě a strojírenských irmách není v posledních letech ve Zlínském
kraji až tolik slyšet. Chcete to změnit?
Je to tak. Přestože se v kraji strojařinou úspěšně živí asi 35 až 40 tisíc lidí a funguje zde téměř
tisícovka strojírenských irem, pozoroval jsem
řadu negativ. V Česku je všeobecně špatný obraz
o průmyslu, ačkoli je to zisková oblast naší ekonomiky. Média o strojírenských irmách téměř
mlčí. Při svých cestách do ciziny jsem si všiml,
že tam tomu tak není. Další slabou stránkou
je u nás prohlubující se nedostatek techniků.
Nevychovávají se noví strojaři. A i bývalí pracovníci strojírenských irem jsou otráveni. Nikdo
je nikam nezve, oni nepěstují lásku k profesi
u svých synů a vnuků. Tak jsem přišel na myšlenku uspořádat Dny strojírenství, kde by mohlo
třináct úspěšných strojírenských irem znovu
připomenout baťovskou tradici tohoto řemesla
a prezentovat se na veřejnosti.
Vy se věnujete strojařině celý život a dospěl
jste až k vlastní strojírenské irmě…
Tento obor jsem vystudoval na Strojní fakultě
VUT Brno. A zůstal jsem mu věrný i v zaměstnání v Moravanu Otrokovice, v ZPS ve Zlíně
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a od roku 2002 ve vlastní irmě. Ta vznikla
už v roce 1993 z bývalé nástrojárny ZPS Zlín
a s účastí holandské irmy Genius Klinkenberg.
Původně jsem měl jen malou majetkovou účast,
ale později jsem odkoupil podíl od Holanďanů
i dceřiné společnosti ZPS a naše rodina nyní
vlastní celou irmu. Firma GENICZECH-M začínala asi s desítkou zaměstnanců, nyní je nás
kolem 75. V prvních letech své existence irma sídlila v areálu ZPS v Malenovicích, v roce
2000 jsme koupili 54. budovu v továrním areálu
ve Zlíně, přestěhovali se a zahájili více ofenzivní
strojírenskou výrobu. K dalšímu rozšíření dochází v roce 2011 nákupem budovy 53, která
bude sloužit jako školicí středisko pro vlastní
zaměstnance, ale i pro další techniky.
Co vyrábíte?
Zpočátku jsme vyráběli strojní díly pro holandský koncern Philips a holandský letecký
závod Focker. Zaměřovali jsme se na výrobu
strojních dílů a strojních skupin včetně montáže
na balicí stroje pro potravinářský, farmaceutický
a papírenský průmysl. Spolupracujeme s 25 – 30
zahraničními irmami. Osmdesát procent naší
výrobní kapacity exportujeme. Vyrábíme velmi

ROZHOVOR

Ing. Pavel Novosad
>

narodil se 12. listopadu 1946
ve Zlíně

>

v roce 1971 promoval na Fakultě
strojní VUT v Brně

>

pracoval v Moravanu Otrokovice,
v ZPS ve Zlíně, zastával různé funkce
od technika po technického ředitele

>

od r. 2002 je spolumajitelem
a jednatelem strojírenské firmy
GENICZECH-M

>

je ženatý, má dvě dcery

přesné a složité strojní díly. Odběratelé nás hodnotí z hlediska kvality i dodacích termínů jako
výrobce v té nejlepší třídě A.
Jakým vybavením se můžete pochlubit?
Začínali jsme s výrobou na konvenčních strojích, postupně jsme přecházeli na CNC stroje.
Vždy jsem preferoval použití zisku pro další
nákup nových technologických zařízení, a proto
dnes vlastníme moderní, velmi výkonné a produktivní stroje, vysoce výkonná pětiosá obráběcí
centra.
To předpokládá i vysoce kvali ikované pracovníky…
Většinu z nich jsme si ve irmě sami vychovali.
Vesměs se jedná o mladé lidi, kteří přišli z odborných středních škol a učilišť. Připravili jsme
jim celou řadu školení a vzdělávacích kurzů,
aby se dostali na takovou úroveň, kterou naše
výroba vyžaduje.
Proč si odběratelé vybírají právě vás? Nemají stejně kvalitní irmy třeba i na domácí
půdě v Nizozemsku? Anebo naopak výrazně
levnější dodavatele ve východních zemích?

Stejně kvalitní výrobu strojních dílů by našim
západním odběratelům určitě dokázaly zajistit
i některé irmy třeba právě i v Nizozemsku. Ale
tam je výrazně vyšší úroveň mezd. A tak jsou
obdobné výrobky od západních dodavatelů
dražší. České irmy jsou v zahraničí hodnoceny velmi dobře pro svou lexibilitu, technické
zázemí i odbornost našich lidí. V západních
strojírenských irmách mají leckdy větší problém zajistit kvali ikované pracovníky. Než si
nás nějaká zahraniční irma vybere jako dodavatele, nejdříve sem přijedou a ověří si, že
je zde slušné zázemí, že má naše irma české
pracovníky a že jsou odborně zdatní. Projdou
celou naši irmu a udělají si vlastní audit. Chtějí
také vidět, že irma má mladý management, že
má budoucnost, že ji někdo nechce za pár let
prodat, že budou mít dlouhodobého partnera.
Už také posílám na zahraniční jednání místo
sebe mladého ředitele. Je pravda, že někteří naši
odběratelé začali zkoušet i rumunské, bulharské či asijské výrobce, ale mnozí z nich se zase
brzy vrátili k nám. Pokud jde o odbyt, pro nás je
charakteristické, že vyrábíme na zakázku, co si
už někdo objednal. Není to tak, že bychom dali
dohromady nějaké komplexní strojní zařízení
a to teprve nabízeli zákazníkům a byli v nejistotě, jestli se nám je podaří prodat.
Konkurence z jihovýchodní Asie se tedy neobáváte?
Konkurence z Východu se ve strojírenství
uplatňuje zejména u velkosériové hromadné
výroby. My jsme zaměřeni na kusovou a malosériovou výrobu. Tady konkurence moc nehrozí,
protože převážet lodí pět kusů nějaké strojní
součástky přes půl zeměkoule je náročné a nákladné. Do asijských zemí se přesouvá ze západních zemí spíše celá výroba nějakého zařízení,
aby se tam odehrávala jeho komplexní výroba,
ale i odbyt. Více než konkurence v Asii se obáváme, zvláště do budoucna, možné konkurence
pobaltských zemí, kde je velmi levná pracovní
síla a kde jsou i lidé na odborné a technické
úrovni. Ale ve lexibilitě a kvalitě ještě zaostávají.
Výstavou Dny strojírenství ve Zlíně asi chcete
ukázat veřejnosti celý obor, o kterém se už
v posledních letech moc nemluvilo, a zvýšit
jeho prestiž i v očích mladých lidí. Jak jste
na tuto myšlenku přišel?

Před deseti lety by mne to asi nenapadlo.
Na výstavě nic nevydělám. Mohu si to dovolit
až teď, když mám šedivé vlasy, inanční zázemí a srdce, které bije pro strojírenství. Člověk
pociťuje na stáří určitou nostalgii a chce, aby
řemeslo, kterému se celý život věnoval, dál žilo
a bylo zdravé. Jsem přesvědčen, že strojaři pořád
budou mít práci, i přes různé ekonomické výkyvy. Krize, která přišla v roce 2008, byla velmi
rozsáhlá. Znovu se může objevit třeba za třicet
čtyřicet let. Ale pořád tu zůstávala perspektiva
zaměstnání ve strojírenství. Strojařina bude
schopna zajistit kvali ikované lidi na práci v Evropské unii i v zámoří.

>

O FIRMĚ

– GENICZECH-M, spol. s r. o.
>

ZALOŽENÍ

– 1993; u zrodu stála nizozemská irma Genius

Jak je na tom strojírenství ve Zlínském kraji?
Ze statistického úřadu jsem se dozvěděl, že
aktivních strojírenských irem je v našem kraji
956. Pracuje v nich 31 500 lidí. Kromě toho ale
fungují strojírenské provozy například v podnicích IGPT, Barum Continental, Fatra a v dalších.
Dohromady tak pracuje ve strojnických profesích v kraji tak 35 až 40 tisíc lidí. To je velká síla.
Přímo v baťovském továrním areálu ve Zlíně
funguje asi deset středních strojírenských irem
a možná dvě desítky malých irmiček do třiceti lidí, kteří zpracovávají materiály, zajišťují
servis apod. Chtěl bych, aby tato strojírenská
rodina v celém kraji více spolupracovala, a to
i se školami. Naše irmy by měly pomoci školám
především při odborné výchově. Ta začíná již
od sedmých osmých tříd. Už v té době by měli
pedagogové rozpoznávat, že někteří mladí lidé
mají manuální zručnost a že by pro ně práce
ve strojírenství byla vhodnější než univerzitní
studium. Strojaři jsou solí průmyslu.

Klinkenberg, bývalá nástrojárna ZPS Zlín a
fyzické osoby
>

OBLAST ČINNOSTI

– původně výroba součástí pro významné
elektrotechnické irmy
– postupně přechod na výrobu strojních dílů pro
stroje užité v potravinářství a farmacii
>

POPIS FIRMY

– sídlí v 54. budově baťovského továrního areálu
ve Zlíně, a od roku 2011 vlastní i budovu 53
– společnost má 75 zaměstnanců
– zabývá se kusovou výrobou konstrukčně velmi
složitých dílů, vyráběných na obráběcích
frézovacích strojích řízených v pěti osách
– získává schopnost vyrábět i komplikovaná
technologická zařízení a začíná se zaměřovat
na montáže kompletních strojů
– většinu své produkce dodává zahraničním

Co byste změnil ve výchově strojařů?
Říkat, že potřebujeme soustružníky nebo
frézaře, to je málo, to je určité potlačení strojařiny. Potřebujeme schopné lidi do konstrukce,
do vývoje, do výzkumných prací, potřebujeme
inženýry, pracovníky pro nové technologické
metody. Měli bychom popularizovat příběhy
lidí, kteří se strojařině věnovali a něčeho v ní
dosáhli. Považoval bych za potřebné, aby vznikl určitý institut, který by takto spolupracoval
s irmami i školami a pracoval s mladými lidmi.
Velice bych ocenil, kdyby se na zlínské Univerzitě
T. Bati studovaly i strojnické obory.

zákazníkům, především ve Švýcarsku,
Nizozemsku, Německu a Norsku
>

KONTAKTY

– GENICZECH-M, spol. s r. o.
Vavrečkova 5673
760 01 Zlín
– tel.: +420 577 525 145
– fax: +420 577 525 140
– e-mail: info@geniczech.cz
– www.geniczech.cz

> TEXT Vojtěch Cekota / FOTO Ivo Hercik

INZERCE

Ü Ü Ü° > À Ì « À i Ã Ã ° V â

Prohibice
způsobila
ztrátu
>
ZPRAVODAJSTVÍ

Z FIREM Investice zdvojnásobí
Celkové výnosy 318,3 milionu korun

vykázala v loňském roce vizovická irma
Rudolf Jelínek a.s. Náklady ale byly o 15,9
milionu korun vyšší. Vyplývá to z pozvánky
na řádnou valnou hromadu společnosti.
V roce 2011 přitom irma vykázala výnosy
přes 405 milionů korun a zisk před zdaněním asi 22,5 milionu. Očekávané zhoršení hospodářských výsledků způsobila
prohibice. Firma nemohla na čas vyrábět,
po skončení prohibice pak byl nižší prodej.
Firma je českou jedničkou ve výrobě
ovocných destilátů. V nabídce společnosti
je nejen slivovice, ale i hruškovice, třešňovice, meruňkovice, jablkovice a další
destiláty. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585.
Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894.

Continental Barum rostl
Největší irma v kraji, Continental Barum s.r.o., dosáhla loni tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb ve výši 37,132
miliardy korun. V meziročním srovnání je
to asi o 10 procent více. Vyplývá to z výkazu zisků a ztrát uloženém ve sbírce listin.
Výsledek hospodaření před zdaněním činil
3,115 miliardy korun, což je nárůst o více
než miliardu.
Firma v loňském roce rovněž zvýšila
výdaje na výzkum a vývoj, které činily
579 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců vzrostl z předloňských 3 492
na loňských 3 647. Do začátku letošního
roku používala irma název Barum Continental spol. s r.o.

firmě prodej

Výrobce elektromotorů a generátorů TES
Vsetín postavil nové prototypové centrum
určené na výrobu a zkoušení generátorů
a motorů do výkonu až 20 megawattů. Výstavba centra, které vzniklo na místě bývalé skládky uhlí v areálu společnosti, přišla
na 110 milionů korun. Stavba trvala deset
měsíců.
Nové centrum umožní irmě rozšířit svou
působnost a zdvojnásobit prodej. Firma ročně
vyrobí asi stovku generátorů různých velikostí.
Zatím největší generátor, který vznikl už v nové
hale, má výkon 11,5 MW a je určen pro ČEZ
do Rumunska.
Nové prototypové centrum bylo vybudováno pro rozvoj a inovace v současnosti
nejúspěšnějšího produktu irmy, kterým jsou
generátory pro malé vodní elektrárny. „TES
investuje do rozvoje obnovitelných zdrojů
energie. Nové prototypové centrum bylo vybudováno pro rozvoj a inovace našeho v současnosti nejúspěšnějšího produktu, a to jsou
generátory pro malé vodní elektrárny. Jelikož
postupně rozšiřujeme portfolio produktů směrem k větším strojům, dlouhodobě jsme se
potýkali s nedostatečnou možností zkoušení
nových řešení, pro něž jsme využívali kooperace. Nyní budeme schopni si nová řešení od-

>

ZPRAVODAJSTVÍ
Z FIREM

zkoušet sami a nejen to - nabízíme prototypové
zkoušky také dalším podnikům v republice,“
uvedl generální ředitel David Bečvář.
Hala o zastavěné ploše 2 311 metrů čtverečních je vybavena moderní zkušební technikou
a jeřáby s nosností až 80 tun. Nyní se v hale
zkouší generátory do výkonu 4 MW s postupným navyšováním zkoušené kapacity až do 20
MW a jmenovitého napětí 13 kilovoltů.
Zhruba 80 procent produkce společnosti jde na export, generátory pro malé vodní
elektrárny směřují zejména do Norska, Itálie
a Rakouska. Společnost se však zaměřuje také
na mimoevropské trhy, například v Rusku,
Turecku či Severní Americe, podotkl ředitel.
Ve výrobním areálu o rozloze 100 000 metrů čtverečních zaměstnává téměř 800 lidí.
Tržby společnosti loni činily zhruba 1,5 miliardy korun, zisk 100 milionů korun, což je asi
o deset procent více než v roce 2011. V květnu
se irma dohodla v Rusku na dodávce generátorů pro vodní elektrárny v hodnotě bezmála 80
milionů korun. Jde přitom o součást rámcové
smlouvy na dlouhodobé dodávky přesahující
hodnotu půl miliardy korun.
TES Vsetín navazuje na devadesátiletou výrobu elektrických motorů v regionu. Současný výrobní areál má rozlohu zhruba 100 000
čtverečních metrů.
/tz/

Firma PSG bodovala v Rusku
Zástupci skupiny PSG byli součástí o iciální návštěvy českého premiéra Petra
Nečase a ministra průmyslu a obchodu
Martina Kuby v Ruské federaci. Na programu bylo i jednání o výstavbě jaderné
elektrárny Temelín, v němž se PSG uchází
o část zakázky jako člen Konsorcia MIR
1200, nebo podpis PSG na smlouvě k výstavbě velké paroplynové elektrárny u Petrohradu. „Cesta pro nás byla z hlediska
obchodních zájmů velmi důležitá, udělali
jsme konkrétní kroky týkající se našich
projektů,“ uvedl generální ředitel PSG Tomáš Krones.
Na podpis EPC kontraktu v Petrohradu s investorem paroplynové elektrárny,
společností Inženěrnyje Sistemy, navázala
i dohoda o inancování projektu mezi PPF
Bankou a tímto investorem.
Skupina PSG podle předběžných hospodářských výsledků navýšila v loňském
roce obrat o více než 1,5 miliardy korun
v porovnání s rokem 2011 a její tržby tak
předběžně dosáhnou částky zhruba 6,4
miliardy korun. Pomohly k tomu především realizované stavební a energetické
projekty v Rusku.
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Tlumačovský hřebčinec přejde pod Lesy ČR
Ministr zemědělství Petr Bendl chce převést státní podniky Zemský hřebčinec Písek
a Zemský hřebčinec Tlumačov pod Lesy ČR.
Vedle inančních úspor v řádu 25 milionů
korun ročně tím dojde i k posílení zaměstnanosti v regionech a podpoření chovu chladnokrevných koní s využitím pro ekologickou
těžbu v lesech.
„Převedením hřebčinců pod Lesy ČR stát
ušetří inanční prostředky, protože ze tří podniků se stane jeden, čímž klesne celá řada
nákladů. Díky těžbě dřeva za pomocí chladnokrevných koní bez použití těžké techniky se
navíc podaří podpořit i zaměstnanost v regionech. Právě těžba za pomoci chladnokrevníků

je osvědčeným způsobem, díky kterému najde
uplatnění mnoho odborníků,“ řekl Petr Bendl.
Převedením hřebčinců pod LČR se podle
odhadu ročně ušetří řádově 25 milionů korun a vedle podpory zaměstnanosti se také
podpoří rozvoj činnosti zemského chovu koní,
který najde širší uplatnění právě při těžbě
bez použití těžké techniky. Chladnokrevná
plemena jsou vzhledem ke své mírnější povaze využívána například pro těžbu dřeva,
ale i v dalších profesích, kde je vyžadována
spolehlivost a klidnost koní.
Záměr ministra na sloučení obou hřebčinců
pod státní podnik Lesy ČR musí projednat
vláda a jeho případná realizace se očekává
v druhé polovině roku 2013.
/red/

Ocenění pro Pneu Vraník
Celkem 51 nemovitostí dokončených
v roce 2012 posuzovala odborná porota
tradiční soutěže Stavba roku Zlínského. Již
počtvrté drží Zlínský kraj prvenství mezi
všemi kraji v počtu přihlášených staveb.
Stavby byly rozděleny do sedmi kategorií. Oproti loňskému ročníku bylo více
než deset staveb přihlášeno nejen v kategorii Stavby občanské vybavenosti, ale
i v kategorii Průmyslové a zemědělské
stavby a Realizace rozvojových projektů

měst a obcí. Na čtyři se zmenšil počet
v minulosti ve velmi obsazované kategorii
Domy pro bydlení. Na základě rozhodnutí
poroty nebyla udělena cena GRAND PRIX
Ing. Arch. Pavla Nováka.
Nejvyšší ocenění v letošním ročníku,
Cenu hejtmana, tak získala stavba provozovny irmy Vraník s.r.o. za stavebně
zajímavé dílo tvořící výrazný celek při
vjezdu do Slušovic. Za důležité hejtman
považuje také vytvoření pracovních příležitostí pro 39 zaměstnanců.
V kategorii průmyslových a zemědělských staveb získal prvenství Vědeckotechnický park ICT, čestná uznání si
pak odnesly za rekonstrukce či dostavby
svých areálů irmy Fremach Morava, s.r.o.
z Kroměříže, JANEK spol. s r.o. z Rožnova
pod Radhoštěm a Teknia Uherský Brod,
a.s. Mezi dopravními, inženýrskými a ekologickými stavbami porotu nejvíce zaujala
modernizace silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Čestné uznání pak připadlo výstavišti
Floria Kroměříž.

Centrum bude spolupracovat s praxí
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zahájila
další investiční projekt. V dubnu začali stavbaři budovat Centrum polymerních systémů.
Univerzita v něm získá moderní výzkumný
komplex garantující světové parametry pro
výzkum polymerních systémů a pro využití nejnovějších technologií. V centru najde
práci více než 120 výzkumných pracovníků.
Mezinárodní úroveň
Předmětem jejich výzkumu budou zejména
obory související s plastikářským a gumárenským průmyslem, neboť ten má ve Zlínském
kraji tradici a významné zastoupení. Konkrétně
půjde o pokročilé polymerní systémy „Výzkum
polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme v jejich výzkumu
dosáhli mezinárodní úrovně,“ říká rektor UTB
Petr Sáha. UTB získala na projekt Centra polymerních systémů souhrnnou dotaci ve výši
754 milionů korun z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace. Předpokládané

náklady na stavbu objektu jsou 333,2 milionů
Kč, celkové náklady na speciální přístrojové vybavení centra vyjdou na 176,5 milionu. Stavba
má být podle plánů dokončena v říjnu 2014.
Výzkumníci již pracují
Projekt byl zahájen již v roce 2011 a jeho
pracovníci vyvíjí činnost v prozatímních prostorách Univerzitního institutu Nad Ovčírnou
ve Zlíně. Centrum již nyní disponuje vybavením, které lze využívat k hodnocení fyzikál-

ních vlastností, složení materiálů, povrchových
vlastností, provádět chemické a mikrobiologické analýzy materiálů. Dále lze využívat laboratoře s poloprovozními zařízeními zpracovatelství plastů a pryže. Kromě základního výzkumu
se chce Centrum polymerních systémů opírat
o aktivní spolupráci s průmyslovými partnery.
Centrum se zapojilo do výzev Inovačních voucherů, kterými kraje podporují aktivní spolupráci průmyslových podniků a výzkumných
institucí. Letos se podařilo uspět v celkem devíti projektech spolupráce s irmami působícími
ve Zlínském kraji a s jedním projektem v rámci
Olomouckého kraje.
Konkrétní projekty
Významnou úlohu představují také výzkumné projekty podporované Technologickou agenturou České republiky. Jde například
o projekt Centrum pokročilých polymerních
a kompozitních materiálů realizovaný v konsorciu univerzity a 5 irem (Fatra a.s., Spur a.s.,

Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M
s.r.o.), projekt Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů
automobilů použitím inovativních polymerních
materiálů a výrobních technologií (ve spolupráci s irmou INDET SAFETY SYSTEMS a.s.)
nebo Hybridní nanokompozity (ve spolupráci
s irmami SYNPO a.s. a 5M s.r.o.).
Spolupráce pokračuje i v rámci Plastikářkého klastru nebo s irmou Continental Barum
s.r.o. v oblasti smluvního výzkumu.
/tz/

INZERCE
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Nejde pouze o soutěž
Jedním z hlavních cílů soutěže Nejlepší
podnikatelský záměr je vytváření podmínek pro rozvíjení podnikatelského ducha
a podnikatelského vzdělávání ve Zlínském
kraji. V rámci soutěže proto Technologické
inovační centrum připravilo pro studenty
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a veřejnost
tradičně sérii čtyř workshopů s názvem
Začni podnikat, změň svou budoucnost.
Účastníci workshopu získali informace
o problematice sestavování podnikatelských plánů, budování leadershipu, bu-

doucnosti podnikání v České republice,
podpory podnikání ve Zlínském kraji formou podnikatelských inkubátorů a možnosti inancování začátku podnikání.
„Na každém workshopu vystoupil zajímavý host nebo zkušený podnikatel, který předával posluchačům své zkušenosti
a znalosti,“ poznamenala Daniela Sobieská,
ředitelka Technologického inovačního centra a dodala: „S účastníky soutěže, kteří mají
zájem svůj záměr realizovat, budeme dále
spolupracovat a pomáhat jim při rozjezdu
podnikání.“
Nejlepší podnikatelské záměry studentů vysokých škol budou také nominovány
do celostátní soutěže o nejlepší podnikatelský záměr roku 2013, kterou realizuje společnost vědeckotechnických parků v rámci
projektu SPINNET.

Vykročení
k prvnímu milionu
Polštářky, monitoring mobilních zařízení
či stroj pro výrobu rýn. I toto mohou být
cesty k prvnímu milionu. Jde o příklady projektů, které byly oceněny v aktuálním šestém
ročníku odborně-kreativní soutěže Nejlepší
podnikatelský záměr. Porota posuzovala
desítky podrobně rozpracovaných nápadů
a udělila osm cen. Kromě cenné zpětné vazby
od odborníků usilovali soutěžící o šanci získat inanční podporu pro svůj záměr a roční
bezplatný nájem v podnikatelském inkubátoru ve Zlíně či v Holešově. Ocenění soutěžící
získali celkem ceny v hodnotě 130 000 Kč.
Vyhlášení výsledků soutěže s podtitulem Můj
první milion se konalo 23. dubna.

práci (BOZP). Třetí místo získal student Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
T. Bati ve Zlíně Jan Valuštík s aplikací Futurello. „Znáte ten pocit, když najdete krabici
od bot plnou starých vzpomínek? Tak Futurello je mnohem lepší,“ říká autor. Futurello je
mobilní aplikace, která je určena pro trh USA
a která se postará o vaše vzpomínky úplně
jinak, než jste zvyklí.
Speciální cenu v soutěži za nejlepší technický nápad či technologický postup obdržel student Fakulty technologické Univerzity
T. Bati ve Zlíně Lukáš Jašek za návrh stroje
pro výrobu rýn. Ten umožní snížit čas nutný
pro výrobu až šestinásobně. Odborná porota
udělila tuto speciální cenu za výjimečnost
originálního technického řešení výroby rýn
zjednodušeným strojem, který slučuje dvě
operace do jedné a usnadní tak pohyby s materiálem a přenášení do dalšího stroje.

„Těší nás vzrůstající zájem o soutěž. Letos jsme se zabývali 57 projekty, na kterých
pracovalo celkem 87 soutěžících. Rozděleni
byli do dvou kategorií. Jedna byla určena pro
studenty středních škol, druhá pak pro vysokoškoláky a veřejnost,“ uvedla Daniela Sobieská,
ředitelka pořádajícího Technologického inovačního centra.

Polštářky, pubSELF, Happy Pet
V kategorii Středních škol porotu nejvíce
zaujal nápad Lenky Zábojníkové ze Střední
průmyslové školy Zlín. V nevyužité budově
v místě svého bydliště plánuje výrobu polštářků ve tvaru podkovy, které usnadňují
delší cestování. Druhé místo získal projekt

LocMonitor, BOZP, Futurello
V kategorii vysokých škol a veřejnosti
zvítězil projekt s názvem LocMonitor, předložený studentem Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně Janem
Habichem. „V roce 2011 mne s poptávkou digitálního řešení oslovila jedna z irem, která
potřebovala aplikaci, prostřednictvím které
by bylo možné zjišťovat polohu terénních obchodních zástupců, jejichž produktivita byla
v té době problematická. Náklady byly pro
irmu příliš vysoké, proto od realizace upustila.
Myšlenka řešení tohoto problému však zůstala,“ popsal autor impulz k vytvoření systému
pro monitoring polohy iremních mobilních
zařízení prostřednictvím vyvinuté aplikace.
Druhé místo přisoudila porota zámečnické
dílně Jakuba Vašíře. Jeho záměrem je vybudovat zámečnickou dílnu, jejíž činnost bude
zaměřena mimo jiné na zakázkovou výrobu
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

pubSELF rozpracovaný Jiřím Karpjákem a Domikem Burou z Obchodní akademie Valašské
Meziříčí. Chtějí vytvořit komplexní interaktivní platformu pro šíření elektronických knih.
Autorům nabídne nástroje pro publikaci
a marketing svých knih, čtenáři získají jednoduché a rychlé řešení nákupu elektronických
knih a přístup k dalším službám.
Bronzová příčka patří psí školce Happy Pet,
za kterou stojí Markéta Vašíčková a Zuzana
Kachtíková ze Střední odborné školy Josefa
Sousedíka Vsetín.
Tuto školu pak organizátor soutěže ocenil za příkladnou podporu podnikatelského
myšlení u svých studentů. Cena střední škole
se uděluje nejaktivnější střední škole, která
spolupracuje v rámci komunikační kampaně
soutěže či pořádání workshopů pro své studenty a nemalou zásluhu na tomto ocenění
má také úspěch studentů dané střední školy
v soutěži.
/red/

LocMonitor bude v srpnu
Jednoho z vítězů soutěže Jana Habicha
čeká bez ohledu na počasí horké léto. Již
na konci srpna chce přijít na trh s kompletně dokončeným projektem LocMonitor,
který umožňuje monitoring mobilních zařízení. „O produkt již projevilo zájem šest
irem, které se zároveň zapojily do testování
aplikace tak, aby byla perfektně odladěna.
Ještě musíme zapracovat na gra ice. Očekáváme, že na konci léta již bude produkt
připraven pro komerční využití,“ řekl Jan
Habich, čerstvý absolvent Fakulty marketingových komunikací UTB ve Zlíně.
S produktem LocMonitor má do budoucna velké plány. „S ohledem na náklady bude
produkt zaměřen na univerzální použití.
Počítáme ale s postupným vývojem modulů, které umožní jeho customizace podle potřeb konkrétního klienta. V plánu je
i lokalizace do dalších jazyků, což umožní
nabídnout produkt v dalších zemích,“ doplňuje Habich. Na aplikaci zatím pracuje jako
fyzická osoba, po dokončení ale plánuje
založení společnosti.
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Podpora výzkumu
z Norských fondů
Program CZ09 je určen k podpoře
společných projektů českých a norských
institucí v základním i aplikovaném výzkumu či experimentálním vývoji v oblastech sociálních a humanitních věd,
zdraví a životního prostředí. Zapojit se
mohou malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací i výzkumné organizace.
K vyhledání partnera je možné využít
databázi norských výzkumných institucí.
Na konci května byl proveden matchmaking pro vyhledání projektového partnera z Norska. V červnu bude vyhlášena
výzva, která bude otevřena dva měsíce
a v prosinci budou zahájeny schválené
projekty. V případě zájmu o informace
kontaktujte Technologické inovační centrum, Petra Al Azawy, alazawy@ticzlin.cz.

Vouchery pomohou 45 projektům
Celkem 45 konkrétních forem spolupráce mezi irmami a vysokoškolskými
pracovišti bude podpořeno v letošním
ročníku projektu Inovační vouchery Zlínského kraje.
Jde například o spolupráci irmy EGO Zlín,
spol. s r.o., s Centrem polymerních systémů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na designu
doplňků do novorozeneckého boxu nebo spolupráce irmy Otrusina, s.r.o., s ústavem obrábění
a montáže na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě v Ostravě, která se týká návrhu vý-

voucherů na spolupráci s vysokými školami
v Brně či Ostravě je nižší. Letos jsme nezaznamenali poptávku po spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brně či Univerzitou Palackého
v Olomouci. Jedním z důvodů je pravděpodobně
i speci ické výzkumně-vývojové zaměření těchto
škol,“ uvedla Petra Al Azawy z Technologického
inovačního centra, s.r.o. Z pracovišť vysokých
škol, s nimiž chtějí irmy spolupracovat, jednoznačně dominují ústavy Fakulty aplikované
informatiky UTB ve Zlíně (18 irem), dále nově
budované Centrum polymerních systémů UTB
ve Zlíně (9 irem).

robního zařízení pro opracování ozubených tyčí.
Seznam všech projektů je dostupný na adrese
www.objevtesmer.cz.
Firmy chtějí spolupracovat především s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně),
na kterou směřuje téměř 85 % inančních prostředků.
„Je zřejmé, že irmy rozvíjí svou spolupráci s výzkumně-vývojovými kapacitami vysokých škol zejména na regionální úrovni. Počet

Projekty se týkají například vývoje softwarových a mobilních aplikací, tvorby ovládacích
prvků průmyslových zařízení a výrobků pomocí
dotykových LCD panelů, designu a konstrukce
obalu detektoru přítomnosti vozidla či rá ků
pro závodní kola, budou vyvíjeny technologické
postupy pro efektivní recyklaci surovin a vznikne také celá řada inovovaných produktů irem,
které přinesou lepší kvalitu pro zákazníka či
sníží negativní dopad na životní prostředí. /tic/

Místo pro rozjezd podnikání
Strategická průmyslová zóna Holešov
disponuje ucelenou nabídkou prostor
k podnikání. Díky Technologickému parku Progress je možné nabídnout irmám
nejenom pozemky pro umístění vlastní
investice, ale také nájemní prostory, laboratoře či kanceláře. Kromě toho se
podařilo vytvořit podmínky i pro začínající podnikatele, například čerstvé
absolventy vysokých škol.
Prostory v technologickém parku je
totiž možné získat v režimu zvaném
podnikatelský inkubátor. Jeho provoz
má na starosti Technologické inovační
centrum Zlín, což je společnost založená
Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše
Bati. Režim podnikatelského inkubátoru
je primárně určen pro začínající podnikatele. Lze využít především pro kancelářské a laboratorní, případně poloprovozní prostory. Pronájem je ohraničen
dobou tří let, která je určena pro adaptaci irmy na tržní prostředí. V prvním
roce inkubace je sleva z nájmu nejvyšší,
v dalších dvou klesá. Po uplynutí tří let
tento zvýhodněný režim končí.

vysoká škola

počet

hodnota voucherů

hodnota celkem

UTB Zlín

38

5 525 087 Kč

7 366 783 Kč

VUT Brno

5

739 949 Kč

986 599 Kč

VŠT-TU Ostrava

1

149 999 Kč

199 999 Kč

Mendelova univerzita v Brně

1

123 750 Kč

165 000 Kč

Celkem

45

6 538 785 Kč

8 718 381 Kč

Popis a technické vybavení
• sál se nachází v centru mĢsta Zlína v budovĢ
Podnikatelského inovaēního centra – 23. budova
prƽmyslového areálu, Vavreēkova 5262

NABÍDKA ŠKOLICÍHO
A PREZENTANÍHO CENTRA
Technologické inovaēní centrum si Vám dovoluje
nabídnout k pronájmu klimaƟzovaný ozvuēený sál
školicího a prezentaēního centra, který se nachází
v budovĢ Podnikatelského inovaēního centra. Prezentaēní sál je vhodný pro poƎádání konferencí,
semináƎƽ a školení, Įremních zasedání ēi valných
hromad s kapacitou až 130 míst.

nosný mikrofon, Ňipchart, LCD televize, DVD pƎehrávaē, wiĮ internetové pƎipojení.

• celková kapacita sálu je až 130 míst k sezení
pƎi divadelním uspoƎádání židlí. Sál je vybaven
lavicovými stoly, které se dají variabilnĢ sestavit
podle potƎeby
• pro menší akce je možné sál pƎedĢlit proƟhlukovou pƎepážkou na dvĢ ēásƟ, kapacita menšího
sálu je až 50 míst k sezení, kapacita vĢtšího sálu
je až 70 míst k sezení
• k dispozici je audiotechnika, dataprojektor,
notebook, velké promítací plátno, pevný i pƎe-
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Česko-italské obchodní setkání
Ve dnech 19. – 21. června proběhne
v Praze obchodní setkání 15 italských
irem a institucí se zaměřením na zpracování a opětovné využití odpadů a technologie pro obnovitelné zdroje energie
s českými podnikateli. Detaily akce a seznam účastníků z Itálie u Petry Al Azawy,
alazawy@ticzlin.cz, Technologické inovační centrum.

Matchmaking v Rusku
Navázat obchodní spolupráci s ruskými irmami nebo najít investory pro
realizaci svých projektů mohou české
irmy 17. – 18. června v Moskvě, kde se
uskuteční každoroční B2B Matchmaking
Forum „Rusko - Evropa: spolupráce bez
hranic“. Jeden účastník může absolvovat
až 12 třicetiminutových schůzek. Akce
není sektorově zaměřena a účast je zdarma. Více informací poskytne Petra Al Azawy, alazawy@ticzlin.cz, Technologické
inovační centrum.

Kooperační setkání
v Rumunsku
Během veletrhu RoEnergy Trade Fair
2013 se v Bukurešti 6. června konalo kooperační setkání zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Zaměří se zejména
na fotovoltaické a fototermické systémy,
využití biomasy, energie vody a větru,
kogeneraci a trigeneraci, palivové články
a využití vodíku, pasivní domy a izolační
materiály a obchodování s uhlíkovými
povolenkami.
Během veletrhu bude i konference
o obnovitelných zdrojích energie a energetické efektivnosti ve stavebnictví. Podrobnosti o výstupech ze setkání poskytne Petra Al Azawy, alazawy@ticzlin.cz,
Technologické inovační centrum.

Podpora mezinárodní
technologické spolupráce
V polovině dubna byla vyhlášena druhá
výzva Programu podpory mezinárodní
technologické spolupráce. Czechinvest
přijímá přihlášky do14. června. Výsledky
budou vyhlášeny 16. září.
Program má posílit spolupráci českých podniků se zahraničními mimo
EU. Společné projekty, zejména z oblasti
strojírenství, elektro, ICT, energetiky, zemědělské, potravinářské, bio či lékařské
technologie, zavedou či rozšíří technologicky vyspělé výrobky nebo procesy,
a to včetně vývoje software a aplikací.
Podrobnosti a další informace jsou k dispozici na stránkách agentury CzechInvest
www.czechinvest.org.
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Získejte svého kouče
či investora
Přemýšlíte o podnikání nebo již krátkou
dobu podnikáte? Uvažujete o získání investora? Chcete získat poradenství a služby kouče, se kterým budete moci konzultovat své podnikatelské kroky a který
vám předá vlastní zkušenosti z podnikání
a pomůže s kontakty a řízením irmy v počátcích?
Zapojte se do programu CzechEkoSystem.
Jde o program agentury CzechInvest, jehož
cílem je pomoci irmám s rozvojem podnikatelského záměru a s nalezením vhodného
investora. Žadatelé mohou získat podporu
ve formě koučování a specializovaného poradenství.
Náklady na služby kouče jsou irmám
hrazeny až do výše 100 %, maximálně však
do výše jednoho milionu korun, v případě
poradenství je poskytována podpora ve výši
až 80 % uskutečněných výdajů, maximálně
však do výše dvou milionů korun.
Role kouče spočívá v tom, že bude žadateli
předávat zkušenosti z podnikání, poskytovat
kontakty a celkově mu pomáhat s řízením
podnikání v jeho začátcích. Související po-

radenské služby pak mají za cíl úspěšnou
realizaci podnikatelského záměru žadatele.
Poradenské služby souvisí se vznikem a rozvojem inovačních irem, zdokonalením, rozvojem a realizací inovačního nápadu, s jeho
patentovou ochranou, s prověřením jeho
využitelnosti na trhu, s inančním řízením
irmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu,
včetně představení investorům poskytujícím
rizikový kapitál a podobně.
Poradenské služby poskytované externími
poradci se musí vztahovat na oblast jednoznačně vázanou na přípravu strategie vstupu
na trh s novým, inovativním řešením, produktem či službou s předpokladem využití
rizikového kapitálu. Poradenské služby jsou
poskytovány na individuální bázi pro konkrétní business plán.
Technologické inovační centrum s.r.o. spolupracuje na programu s agenturou CzechInvest, ve Zlínském kraji zajišťuje funkci „skauta“, tedy kontaktního místa, které poskytne
žadatelům relevantní informace o programu
a zdarma pomůže s přípravou žádosti.
V případě zájmu kontaktujte Technologické inovační centrum – Petr Konečný,
739 570 790, konecny@ticzlin.cz. Aktuální
výzva byla vyhlášena dne 2. 4. 2013 a končí
31. 10. 2013.
/tic/

Klub Start-up 23
Pro zájemce o podnikání i podnikatele
organizuje Technologické inovační centrum s.r.o. klub Start-up 23, který byl spuštěn v květnu roku 2012. Klub je určen pro
vzdělávání, neformální setkávání a sdílení
informací o podnikání. Jeho cílem je budování kontaktů či vazeb a rozvíjení nejen obchodních vztahů.
„Obsah setkání si vlastně vytvářejí účastníci
sami. Konzultujeme témata, která je zajímají.
Každý účastník může být pro druhého inspirací. Často vznikají zajímavé synergie a spolupráce, předávají se kontakty a zkušeností,“ řekla
ředitelka Technologického inovačního centra

Daniela Sobieská. Na podzim roku 2012 byla
pod hlavičkou klubu Start-up 23 zrealizována
série čtyř workshopů s názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost“, kterou navštívilo
téměř 350 účastníků.
V jarní sérii setkání klubu v roce 2013 se
účastníci scházeli na téma: Lean Start-up, Obchodní model Canavas, Ověření zákazníka, Jak
prezentovat, Jak organizovat práci v malém
Startupu a Motivační diskuze. Více informací o klubu a nejbližším programu na www.
startpodnikani.cz/klubstartup-23 nebo u organizátora klubu Start-up 23 Daniela Vaňka,
Technologické inovační centrum s.r.o., vanek@
ticzlin.cz,+420 734 443 879.
/tic/

Co říká zákon?
Základní právní rámec odčitatelné položky na výzkum a vývoj určují zákony
o daních z příjmu a o podpoře výzkumu
a vývoje ve svých aktuálních zněních. Vzhledem k tomu, že největším problémem bývá
určit hranice výzkumu a vývoje a odlišit je
od ostatních příbuzných činností, vydalo
ministerstvo inancí k celé problematice
pokyn D-288. Ten mimo jiné obsahuje výčet a popis činností, na které lze odpočet
uplatnit, a na které to naopak možné není.
Přestože nejde o zákonný právní předpis,
jeho prostudování lze vřele doporučit.
Představuje totiž závazný metodický pokyn
pro inanční úřady – tedy pro ty, kteří o vašem daňovém přiznání rozhodují. „Finanční
úřady doporučují společnostem, které mají
pochybnosti ohledně svých VaV projektů,
nechat si zpracovat posudek uplatnitelnosti
od technických odborníků. Vyhnete se tak
doměření daní, penále a úroku,“ poznamenává Miroslav Palička ze společnosti SmarTech Solutions. Charakteristika činností,
které lze využít pro účely odpočtu od základu daně z příjmů, je v pokynu stanovena
velmi široce. Srozumitelnější tak bude spíše
pohled do té části dokumentu, která uvádí
příklady neuznatelných činností.
Jde v prvé řadě o vzdělávání pracovníků na univerzitách a institucích pro vyšší
a pomaturitní vzdělávání a pro příbuzné
vědeckotechnické činnosti, jako je analyzování, sběr údajů a jejich vyhodnocování
či udržování národních standardů. Rovněž
jsou vyloučeny studie proveditelnosti, administrativní a právní úkony spojené s patentovou a licenční činností a standardní
vývoj softwaru. Uznat nelze ani činnosti,
které sice mají inovační charakter, ale nezahrnují ocenitelný prvek novosti. Typicky
jde o výzkum trhu, nastartování výroby
využitelné pro všechny průmyslové situace,
vybavení nástroji, úprava návrhu pro výrobní proces, získání technologie, provozní
inženýrství, marketing nových nebo zdokonalených výrobků, výroba ukázkových
modelů, provádění zkoušek pro uživatele,
průmyslová výroba, předvýrobní příprava,
distribuce zboží a služeb a podobně.

Vyvíjíte a zkoumáte?
Ušetříte na daních
Vysoká přidaná hodnota produktů a služeb, znalostní společnost, inovačně zaměřené
podnikatelské prostředí. Tyto pojmy jsou často uváděny mezi podmínkami pro vytvoření
a udržení konkurenceschopné ekonomiky.
Stát se proto snaží podnikatele stimulovat tím,
že podporuje výzkum a vývoj. Pokud by tak
podle odborníků nečinil, došlo by v oblasti výzkumu a vývoje k pod inancování, neboť irmy
nemají zajištěn očekávaný výnos z investice.
Primárním nástrojem pro podporu výzkumu
a vývoje jsou dotace, které jsou poskytovány
v rámci jednotlivých programů. Jde o přímou
podporu. Kromě toho ale existují i nástroje
nepřímé podpory, například možnost odpočtu
nákladů na výzkum a vývoj od základu pro výpočet daně z příjmu. „Podnikatel si tak může
tyto náklady uplatnit dvakrát – jednou jako součást celkových nákladů a následně ještě jednou
v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj,“
říká Miroslav Palička ze společnosti SmarTech
Solutions, která se touto problematikou zabývá.

Jde o miliardy
O jak rozsáhlou pomoc se jedná, lze vyčíst
z informací Českého statistického úřadu. Větší
díl si logicky připisuje přímá podpora, která se
v posledních letech pohybuje mezi čtyřmi až
pěti miliardami korun. Nezanedbatelná však
není ani podpora nepřímá, která je v České
republice uplatňována od roku 2005. Podle
posledních dostupných statistik činila její výše
v roce 2011 více než 1,8 miliardy korun, přičemž si ji úspěšně nárokovalo bezmála 900
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irem. V meziročním srovnání to představuje
skok o více než půl miliardy korun. Růst objemu nepřímé podpory při současné stagnaci
podpory přímé je do jisté míry logický – odpočet z daně je totiž možné využít plošně a je
přístupný irmám všech velikostí z mnoha oborů. Odpočty sice uplatňují především podniky
z automobilového průmyslu, strojírenství, informačních technologií či farmacie, ve statistikách
se ale objevují i irmy zabývající se obchodem,
ubytováním či stravováním. Navíc je odpočet
administrativně méně náročný než například
předložení žádosti o dotaci a splnění všech
podmínek programu. „Nepřímá podpora navíc
tím, že je zcela plošná, nenarušuje konkurenční
prostředí,“ říká Miroslav Palička.
Kdy je možné odpočítat
Firma, která chce nepřímé podpory využít,
musí splnit několik podmínek. „Předně musí jít
opravdu o náklady na projekt, který obsahuje
ocenitelný prvek novosti a zároveň dochází
k vyjasňování výzkumné nebo technické nejistoty. Dále se musí jednat o systematickou
tvůrčí práci, konanou za účelem získání nových znalostí. Právě určení toho, co je výzkum
a vývoj, a co příbuzné činnosti, je na celé věci
to nejtěžší. Proto je dobré vše konzultovat se
specializovanými irmami,“ poznamenává Miroslav Palička. Mít ve všem jasno od začátku
je důležité i proto, že výdaje k odečtu musí být
evidovány odděleně.
„Z dalších podmínek je dobré zmínit to, že
nelze kombinovat přímou a nepřímou podporu.
Pokud tak byl projekt podpořen dotací, byť
i jen z části, pak odpočet nelze uplatnit. Stejně
tak si nelze nárokovat odpočet za produkty
výzkumu a vývoje, které byly pořízenx od jiného
subjektu,“ vysvětluje Miroslav Palička. Pokud
podmínky splňujete a máte vše konzultováno
se správcem daně či odborníky ze specializovaných irem, pak uplatnění odpočtu již tak
náročné není. „V daňovém přiznání je položce
věnována tabulka, do níž se uvedou celkové náklady na výzkum a vývoj za iskální rok,“ uzavírá
Miroslav Palička ze SmartTech Solution. /jjn/

INZERCE

Autoservis Baēík s.r.o.
K pasekám 5460
760 01 Zlín
tel.: +420 577 240 188
mob.: +420 608 379 929

www.autoservisbacik.cz

PƎehled nabízených služeb
opravy nových i starších vozidel všech znaēek
pravidelné servisní prohlídky nových vozidel v záruce
kompletní diagnosƟka motoru, diagnosƟka a servis
Ǝídicích jednotek a elektronických systémƽ

komplexní autoservisní a autoopravárenské služby
pneuservisní služby - pƎezouvání a vyvažování
pneumaƟk
prodej náhradních dílƽ, pƎíslušenství a pneumaƟk
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ROP Střední Morava dostane
navíc 600 milionů korun
ROP Střední Morava posílí o 600 milionů korun. Další peníze budou určeny
na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice. Realokaci mezi operačními programy schválila
na svém jednání dne 22. května 2013 Vláda
České republiky. Vyplývá to z květnového
rozhodnutí vlády, které řeší realokaci mezi
operačními programy. Mezi šest regionálních operačních programů byly rozděleny
peníze, které nevyčerpá ROP Severozápad
a operační program Technická pomoc. Vláda jednala celkem o 3,6 miliardách korun.
Přidělené peníze mají být do konce roku
2013 zapojeny do programu a využity
na vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, sociální integraci,
silnice a ekologickou městskou dopravu.
Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v ROP Střední Morava v letech 2007
až 2013 původně vyčleněno celkem 17,5
miliardy korun. Z toho jsou již schváleny
projekty za 16,2 miliardy a zbývajících 1,3
miliardy jsou projekty v administraci nebo
na ně byla vyhlášena výzva.

Česko je k investorům vstřícné
Česká republika uspěla v hodnocení destinací atraktivních pro investory. Mezi
východoevropskými zeměmi obsadila
druhé místo.
Vyplývá to z hodnocení investorsky zajímavých zemí a metropolí, které každoročně provádí americký časopis Site Selection.
Ve východoevropském regionu se před
Českou republiku vyhouplo jen Slovensko.
V závěsu se pak drží Rumunsko, Maďarsko
a Polsko, které překvapivě obsadilo až páté
místo. Do hodnocení byly zařazeny země,
které byly v lákání a podpoře investorů
loni mimořádně úspěšné. Na základě údajů
registrovaných v databázích společností
Conway Data a IBM se posuzoval počet
nových zařízení, výše kapitálových investic
i počet vytvořených pracovních míst. Důležitým kritériem byl také index přidělený
lokalitě v databázi LocationSelector.com.

Nový nástroj podpory
rozvoje firem
Seed fond představuje jednu z forem
rizikového kapitálu. Je určen pro malé
a střední podniky, které hledají inanční
prostředky pro svůj rozjezd nebo další
rozvoj a jsou ochotné akceptovat vstup cizího
investora. Zakladatelem seed fondu (Českého
rozvojového, uzavřeného investičního fondu)
je ministerstvo průmyslu a obchodu.
V režimu SEED je tento nástroj určen především začínajícím irmám, bude poskytován
zárodečný nebo startovací kapitál a ve většině
případů se bude jednat o irmy mladší pěti let,
na tento režim je alokováno přibližně 31 milionů euro a maximální výše investice je omezena
částkou 1,5 milionu euro.
V režimu VENTURE budou poskytovány vyšší
investice irmám požadujícím tzv. rozvojový
kapitál, v tomto případě se bude jednat o již
zralé irmy, zpravidla starší pěti let, alokováno
je asi 21 milionů euro a maximální výše investice činí 2,5 milionu euro.
V případě seed fondu se nejedná o dotaci, ale
o kapitálový vstup. Ten je realizován formou
vkladu inančních prostředků do vlastního jmění irmy, jako protihodnotu obdrží investor
obchodní podíl ve irmě a samozřejmě podíl
na hlasovacích právech. Po určité době je re-
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alizován prodej podílu vlastněného fondem.
Tyto prostředky se zpět vrací do fondu a mohou být využity pro další investice. Fond je
inancován z prostředků Operačního programu
Podnikání a inovace, do každé investice do cílové společnosti však bude nutno zapojit také
soukromého koinvestora (zpravidla podnikatelský anděl nebo soukromé fondy rizikového
kapitálu). V režimu SEED je minimální podíl
soukromého kapitálu na celkové investici 30 %,
v režimu VENTURE činí tento podíl minimálně
50 %. Investice menšího rozsahu do přibližně
5 milionů korun mohou být realizovány přímo
fondem v plné výši bez nutnosti soukromého
koinvestora. Investice mohou být realizovány
pouze do malých a středních podniků. Aktivity,
které mají být investicí seed fondu podpořeny,
musí být realizovány mimo Prahu.
Cílové společnosti musí mít takovou právní
formu, která tyto investice umožňuje, tedy
formu obchodní společnosti, nelze investovat
do osoby samostatně výdělečně činné. Sektorové zaměření není omezeno, vyjma oborů,
které jsou standardně vyloučeny z podpory
v rámci evropských pravidel. Pro více informací
kontaktujte Technologické inovační centrum
Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@
ticzlin.cz.
/red/

Průmysl rostl, stavebnictví se mírně propadlo
Růst průmyslové výroby, mírný propad stavebnictví, či mírné zvýšení průměrné mzdy.
I takový byl rok 2013 ve Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu shromážděných ve statistickém bulletinu
komplexně hodnotícím minulý rok.
Loni se dařilo hlavně velkým průmyslovým
irmám v kraji, kterých je podle statistiků 170.
Součet jejich tržeb za vlastní výrobky a služby
se zastavil na hodnotě 151 miliard korun, což
je v meziročním srovnání růst o 5,5 procenta.
Jde o druhý nejlepší výsledek v zemi. Naopak
stavbaři zaznamenali zcela podle očekávání

propad. Objem základní stavební výroby irem
s více než 50 zaměstnanci lehce přesáhl sedm
miliard korun. Jde sice o mírně nižší hodnotu
než v roce 2012, nicméně pokles ve Zlínském
kraji byl daleko méně výrazný než v celé České
republice. O ne právě dobré situaci stavbařů
tak spíše vypovídá počet registrovaných stavebních ohlášení a povolení. V roce 2012 jich
bylo o desetinu méně.
Hodnota průměrné mzdy činila loni 22 173
korun, tedy o zhruba tři procenta více. V posledním čtvrtletí loňského roku se její úroveň
lehce přehoupla přes 24 000 korun.
/jjn/
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Objednávkový kupon
magazínu Firemní PARTNER
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www.patrick-zlin.cz

Křovinořezy a další stroje
se slevami až 2.600,- Kč
Akce probíhá do 30. 6. 2013
PATRICK, s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Tel.: 577 211 206, 724 553 772

