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Tel.: +420 541 152 926
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DELIKA s.r.o.
Napajedelská 1639
765 02  Otrokovice
tel./fax. 577 934 521, 
577 938 351
e-mail: delika@delika.cz, 
stolarna@delika.cz
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>  ÚVOD

EDITORIAL

OBSAH

Neuvěřitelné se stalo skutkem. Takto „po hrabalovsku“ se dají hodnotit poslední události 
kolem ceny elektrické energie. Po letech, kdy jsme si již zvykli, že zvýšení cen prakticky všeho 
je vlastně úplně normální, přichází něco nečekaného – elektřina zlevní. Zákonodárci snížili 
výši poplatku za obnovitelné zdroje, regulátor prosadil pokles poplatků za distribuci a cenová 
křivka silové energie zamířila směrem dolů. Vzhledem k tomu, že velcí prodejci energie se snaží 
zákazníky dostrkat k podpisu dlouhodobých smluv, lze očekávat pokles i v dalších letech. Uvidí-
me. Prostor pro úspory ale existuje i bez zásahů regulátora, státu či nezávisle na burze. Více se 
o tom dozvíte v hlavním tématu tohoto čísla.

Už jste někdy přemýšleli, jakou hodnotu vlastně má vaše irma? Takovou otázku si podnikatelé 
kladou nejen při zvažovaném prodeji, ale také v případě nutnosti vstupu strategického partnera 
či restrukturalizace. Odborníci doporučují držet se několika zásad: buďte trpěliví, buďte reální, 
zachovejte tajemství a prověřujte. Více v rubrice Zblízka. 

>  4–5

ZBLÍZKA

CHCETE NAKUPOVAT ELEKTŘINU A PLYN ZA LEPŠÍ CENY?

O nákup energie, výběr vhodného dodavatele a okamžiku, kdy a na jak dlouho dopředu 
je výhodné elektřinu nebo plyn nakoupit, se musí podnikatel starat. Nebo tuto starost 
svěřit specialistovi. Nejdražší bývá nedělat nic a jen platit faktury tradičnímu většinovému 
regionálnímu distributorovi.

>  6–7

ROZHOVOR

PETR VANČA:

KRIZE POMOHLA, PROTEKTORY SE STALY ŽÁDANÝMI

Hospodářská krize většinou způsobuje podnikatelům vrásky na čele. V některých od-
větvích, která nabízejí levnější alternativy, to ale může být jinak. Platí to například pro 
společnost Vraník s.r.o., která pod obchodní značkou Pneu Vraník vyrábí již od roku 1998 
protektorované pneumatiky. „Ekonomický pokles a s tím spojená nejistota měly značný 
vliv na nákupní chování. V roce 2012 jsme zaznamenali rekordní prodeje,“ říká ředitel 
společnosti Ing. Petr Vanča. 

>  10

PODPORA PODNIKÁNÍ

NOVÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Již se intenzivně pracuje na novince pro období 2014 až 2020 – Operačním programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jaké jsou jeho základní parametry, nazna-
čuje v rozhovoru ředitel odboru koordinace strukturálních fondů ministerstva průmyslu 
a obchodu JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA.

>  13

RÁDCE

PRODÁVÁME FIRMU

Délka nového budování kapitalismu v Česku se blíží čtvrtstoletí. Jednou z věcí, kterou se 
kapitalismus liší od socialismu, je existence trhu irem. Ti, kteří založili irmu hned po re-
voluci, dnes často stojí před rozhodnutím, co s ní. 

VYDAVATEL

magazínu Firemní PARTNER

HEXXA.CZ, s.r.o.

Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks.

Neprodejné.

www. iremnipartner.cz

REDAKCE

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

Věra Čadová – DTP 

Ivo Hercik – 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 iremních schránek

ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

TERMÍNY

Datum vydání 27. září 2013.

Uzávěrka příštího čísla 31. října 2013.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor
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> ZBLÍZKA

Kde ještě se dají relativně bezbolestně 
snížit náklady irmy, aby obstála v konku-
renci s jinými podnikatelskými subjekty? 
Větší irmy už to mají často vyřešeno, ale 
leckdo z drobnějších podnikatelů na to 
možná ještě nemyslel. Jde o získání co 
nejvýhodnější ceny za elektrickou energii 
nebo plyn. Dávno pryč jsou doby, kdy byly 
poplatky za energie pro všechny jednotné.

Kdo se nestará, ten zpravidla zaplatí nej-
víc. A všemu vládne všemocná ruka trhu. 
Dodavatelů energií je dnes celá řada. I když 
k vám vede jen jedno elektrické vedení a jedi-
ná plynová přípojka a i když máte jen jediný 
elektroměr nebo plynoměr, elektrická energie 
nebo zemní plyn k vám jejich prostřednictvím 
mohou proudit od různých výrobců a obchod-
níků. Za různou cenu. Můžete dokonce čekat 
na vhodný okamžik, kdy je cena podle vás 
nejnižší, a potom za ni nakoupit energii třeba 
na celý rok dopředu.

Kdo energii nakupuje, oslovuje zpravidla 
více obchodníků. Poskytuje jim svůj odběrový 
diagram a čeká na jejich nabídky. Potom si 
z nich vybere tu nejlepší.

Jak se v tom všem vyznat? Jednou z úspěš-
ných metod je spojit se do větších skupin, zís-

kat sílu velkého zákazníka a svou velikostí 
působit na snižování ceny. Drobný odběratel 
nemusí být pro obchodníka s energií nijak 
zajímavý. Prodat naráz velké množství energie 
ale stojí i za smlouvání o ceně a o její snížení 
na takovou úroveň, aby cena obstála před pří-
padnými konkurenčními nabídkami. 

Touto cestou se před několika lety vydal 
i Plastikářský klastr, který sdružuje na Zlín-
sku irmy zabývající se plastikářskou výrobou. 
Plastikářský klastr nakupuje ročně asi 100 
GWh elektrické energie a 25 GWh zemního 
plynu. Pověřil nákupem irmu Greiner pac-
kaging Slušovice, s. r. o., která je největším 
odběratelem energií klastru. Výhodné ceny 
energií jim domlouvá s obchodníky energe-
tický specialista Milan Mach. „Připravuji spo-
lečná poptávková řízení, podmínky uzavření 
kontraktů, sleduji vývoj cen, navrhuji uzavření 
kontraktu a hledám nejvhodnější chvíli, kdy 

Jak obchodovat s elektřinou 
a plynem na Energetické burze 

„Naše burza zprostředkuje ročně náku-
py energií za čtyři miliardy korun,“ uvedl 
pro Firemního partnera mluvčí Českomo-
ravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) 
Martin Soukup. Zdůraznil, že i když burzu 
s výhodou a poměrně často využívá veřejný 
sektor, který je vázán zákonem o zadává-
ní veřejných zakázek, komoditní burza je 
otevřena a je využívána i podnikatelskými 
subjekty. Přiblížíme si ve zkratce, jak ob-
chodování na ČMKBK funguje.

Energetická burza je označením pro 
burzovní trh s energetickými produkty 
organizovaný ČMKBK. Spuštěna byla 11. 
listopadu 2002 na základě oprávnění, které 
udělilo komoditní burze Ministerstvo prů-
myslu a obchodu ČR. První makléři Ener-
getické burzy byli vyškoleni v září 2002. 
Jejich prostřednictvím mohou na burze 
obchodovat jak členové burzy, tak přes 
burzovní zprostředkovatele, tj. dohodce, 
i nečlenové.

Obchodování na Energetické burze pro-
bíhá v elektronickém obchodním systému. 
Obchodními dny jsou všechny pracovní 
dny v roce, nestanoví-li burzovní komora 
jinak.

Na Energetické burze se obchoduje silo-
vá elektřina a zemní plyn, ale i ropa a ropné 
produkty, černé uhlí, hnědé uhlí, antracit.

Dohodce je člen komoditní burzy, které-
mu burzovní komora povolila zastupovat 
při obchodování na burze jiné účastníky 
a zprostředkovávat uzavírání obchodů. Zá-
jemce o obchodování na komoditní burze si 
proto nejprve zvolí dohodce a uzavře s ním 
smlouvu o zprostředkování komoditních 
burzovních obchodů. Pro obchodování 
s elektřinou existují tři dohodci: FIN-servis, 
a. s., Kladno, PROSPEKSA, a. s., Praha a MM 
TRADER CZ, a. s., Kladno.

Nezbytným krokem na cestě k obcho-
dování je registrace zájemce v registrač-
ním centru ČMKBK. Při té je již zájemce 
zastupován dohodcem, se kterým uzavřel 
smlouvu o zprostředkování.

•  Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evi-
dence účastníků obchodování a podepsa-
nou ji předá dohodci.

•  Zájemce vyplní Plnou moc k zastupování 
při uzavírání burzovních obchodů a po-
depsanou ji předá dohodci.

•  Zájemce předá dohodci výpis z obchodní-
ho rejstříku ne starší než 3 měsíce, nebo 
z jiné evidence, má-li v ní být zájemce 
zapsán podle zvláštních předpisů.

•  Zájemce předloží další relevantní dokla-
dy, vyžádá-li si to Registrační centrum 
burzy.

•   Dohodce při registraci uhradí za zájem-
ce jednorázový poplatek za registraci 
a za vstupenku a následně jej zájemci 
přefakturuje.

Okamžikem registrace se ze zájemce stá-
vá oprávněný subjekt obchodování, tedy 
účastník. /red/

Chcete nakupovat 

elektřinu a plyn 

za lepší ceny?

nakoupit určitý balík energie,“ popisuje svou 
práci Mach. Podle něj je pro běžné irmy příliš 
drahé nakupovat elektřinu přímo na energe-
tické burze PXE v Praze nebo plyn na burze 
EEX v německém Lipsku. Burzovní ceny se 
využívají pouze k cenotvorbě. Trendem je, že 
větší odběry nebo sdružení odběrů přebírají 
odpovědnost za cenu energií na sebe a tvoří 
si ji sami na základě cen produktů na burzách 
pomocí tzv. postupného nákupu. Postupný ná-
kup znamená, že je vysoutěžena pouze marže 
na burzovní produkty. Objednávka je potom 
provedena po dvou až pěti částech, kdy cena 
se počítá: burzovní cena v době objednávky + 
vysoutěžená marže a přepočet z EUR na CZK 
dle aktuálního kurzu.

Velkým odběratelem elektrické energie je 
ve Zlínském kraji například společnost Con-
tinental Barum, s. r. o., Otrokovice. „K nákupu 
elektřiny využíváme výběrová řízení, která vy-
cházejí z Energetické burzy s využitím různých 
nabízených modelů, které burza poskytuje,“ 
uvedla mluvčí irmy Regina Feiferlíková.

Nákup energií umožňuje také Českomorav-
ská komoditní burza Kladno (ČMKBK). Je více 
využívána veřejným sektorem, tedy subjekty, 
na které se vztahuje zákon o zadávání veřej-
ných zakázek. Nákup energií na této burze totiž 

podmínky tohoto zákona splňuje. Ale nakupují 
na ní i podnikatelé.

O výhodný nákup energií na ČMKBK pro 
organizace zřizované Zlínským krajem se 
stará Energetická agentura Zlínského kraje. 
Poradí v tomto ohledu také městům a obcím. 
„Dokázali bychom poradit i podnikatelům, ale 
v současnosti tuto službu nenabízíme, pro-
tože na tento druh poradenství už kapacitně 
nestačíme,“ řekla ředitelka EAZK Miroslava 
Knotková.

Předvídat s jistotou, jak se budou ceny ener-
gií vyvíjet do budoucna, ale nedokáže nikdo. 
Ceny elektřiny od roku 2011, kdy vzrostly 
po havárii japonské elektrárny Fukušima, spíše 
mírně klesají. 

Ceny plynu naopak dlouhodobě rostou. Je 
proto vhodné nakoupit energie za pevnou cenu 
například na tři roky dopředu, nebo vyčkávat?  
To vám dnes, bohužel, neřekne nikdo.  /vc/
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INZERCE

Na rychlosti záleží 

www.avonet.cz

S připojením od AVONETu budete nedostižně rychlí! Proplouvejte s námi bezstarostně  
internetem rychlostí, která bude plně vyhovovat potřebám Vaší firmy.

Na energetickém trhu Českomoravské 
komoditní burzy Kladno bylo v roce 2012 
uzavřeno 4 957 kontraktů s elektřinou 
a zemním plynem pro konečné odběratele 
v objemu 3,767 milionu megawatthodin 
(MWh) za 3,288 miliardy korun. Bylo to 
o cca 1,3 milionu MWh, resp. o 1,26 milionu 
korun více než v roce 2011. 

„Za takto významným růstem likvidity 
stál vedle iremního sektoru zejména zájem 
veřejných zadavatelů, kteří Energetickou 
burzu ČMKBK vyhledávají jako centrální trž-
ní místo pro nákup elektřiny a plynu,“ uvedl 
předseda burzovní komory ČMKBK Pavel 
Štorkán.

Stejně jako na ostatních středoevropských 
energetických burzách, zejména lipské burze 
European Energy Exchange (EEX) a pražské 
Power Exchange Central Europe (PXE), vy-
kázaly ceny elektřiny na ČMKBK meziroční 
pokles. Cena ročního kontraktu na dodávku 
silové elektřiny v hladině nízkého napětí, která 
se ve 2. až 4. čtvrtletí 2011 pohybovala v roz-
mezí 1 387 až 1 492 Kč/MWh, klesla začátkem 
roku 2012, zřejmě také vlivem poklesu kurzu 
koruny vůči euru, o cca 10 procent na 1 267 
Kč/MWh. Loňské obchodování se nakonec 
uzavřelo na úrovni 1 229 Kč/MWh. Z mezi-

ročního srovnání uzavíracích prosincových 
cen pak lze konstatovat pokles o 14 procent.  

U zemního plynu se ceny už více než dva 
roky pohybují u produktů v režimu maloodběr 
v rozmezí 634 až 750 Kč/MWh. Pod hranicí 
600 Kč/MWh se vyskytovaly naposledy v lis-

topadu 2010. Cena ročního kontraktu na do-
dávku v roce 2013 neklesla od 2. čtvrtletí 
do konce loňského roku pod 683 Kč/MWh. 
Na přelomu roku 2012 a 2013 už dosahovala 
717 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst 
o 6 procent. Celkem se obchodování na ener-
getickém trhu ČMKBK v roce 2012 účastnilo 

2 706 subjektů na straně kupujících. Protistra-
nu představuje 18 dodavatelů, z nichž většina 
v současné době obchoduje jak s elektřinou, 
tak se zemním plynem. 

„Dodavatelé oceňují zejména rychlost ob-
chodování v burzovním elektronickém sys-

tému, jednoduchou a rychlou administrativu 
kontraktů a celkově bezpečné, transparentní 
a kultivované prostředí. 

Od začátku obchodování v roce 2009 se pak 
na Energetické burze zaregistrovalo 3 332 
účastníků obchodování,“ uvedl mluvčí ČMKBK 
Martin Soukup. /red/

Několik čísel o obchodování s energiemi na burze za minulý rok

Šanci na nižší účet za elektřinu nebo 
plyn mají i domácnosti. Nemusí být vždy 
výhodné setrvávat léta u stejného regio-
nálního distributora energie. Po domech 
obcházejí zástupci jiných dodavatelů a na-
bízejí energie za lepší cenu. 

„Nemusí to být žádní podvodníci. Ale stojí 
za to pečlivě si prostudovat podmínky a zá-
vazky, které z nové smlouvy vyplývají,“ říká 
energetický specialista Milan Mach. Lidé si 
mohou porovnat ceny i na různých interne-
tových portálech. Rozdíly mezi jednotlivými 
dodavateli se však spíše snižují.

Například obyvatelé Zlína budou mít nově 
možnost nakupovat elektřinu a plyn pro své 

domácnosti prostřednictvím elektronických 
aukcí. V některých jiných městech už taková 
možnost fungovala dříve.

Elektronické aukce pro lidi ze Zlína orga-
nizuje společnost Admia Consult. „U elektřiny 
může touto formou nákupu jedna domácnost 
v rodinném domku uspořit řádově tisíc až dva 
tisíce korun ročně, u velkého rodinného domu 
vytápěného plynem můžou úspory dosáhnout 
výše až několik desítek tisíc korun za dva roky. 
Naproti tomu je třeba říct, že úspory v případě 
domácnosti v bytovém domě s centrálním 
vytápěním jsou zanedbatelné,“ upozornil jed-
natel společnosti Michal Šlachta.

Podrobnosti o elektronických aukcích se 
mohou zájemci dozvídat na konzultačních 

hodinách, pro které poskytuje svou místnost 
zlínský magistrát v ulici Zarámí. První elek-
tronická aukce byla plánována na 3. října. „Pro 
jednotlivé účastníky jsou náklady na elektro-
nickou aukci nulové, protože je hradí vítězný 
dodavatel,“ doplnil Michal Šlachta.

Přestože město Zlín poskytuje pro kon-
zultace týkající se elektronických aukcí své 
prostory a pomáhá je propagovat, Oldřich 
Hlaváček z odboru právního magistrátu po-
znamenal: „Upozorňujeme občany, aby při 
účasti v daných aukcích velmi pečlivě zvažova-
li veškeré nabídky a před podpisem smlouvy 
o dodávkách médií se pečlivě seznámili se 
všemi podmínkami právních vztahů, které 
jim budou nabízeny.“ /tz/

Ve Zlíně se bude dražit elektřina a plyn pro občany
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> ROZHOVOR

 Ing. Petr Vanča

> narodil se v roce 1975 ve Zlíně

> vystudoval Vysokou školu 

ekonomickou v Praze, Fakultu 

mezinárodních vztahů

> pracoval jako marketing manager 

ve společnosti Coca-Cola a brand 

manager ve společnosti Unilever

> od roku 2007 ředitel ve společnosti 

Vraník s.r.o.

Hospodářská krize většinou způsobuje podnikatelům vrásky na čele. 
V některých odvětvích, která nabízejí levnější alternativy, to ale může 

být jinak. Platí to například pro společnost Vraník s.r.o., která pod 
obchodní značkou Pneu Vraník vyrábí již od roku 1998 protektorované 
pneumatiky. „Ekonomický pokles a s tím spojená nejistota měly značný 

vliv na nákupní chování. V roce 2012 jsme zaznamenali rekordní pro-
deje,“ říká ředitel společnosti Ing. Petr Vanča.

Petr Vanča: KRIZE 
POMOHLA,  PROTEKTORY 

SE STALY ŽÁDANÝMI 

O loňském roku mluvíte jako o rekordním. 
Co to znamená v řeči čísel?

Vyrobili jsme a prodali 150 000 kusů protek-
torů pro osobní a dodávková vozidla a 15 000 
pro nákladní. Předpokládáme navíc, že letošní 
rok bude rovněž úspěšným. V případě segmen-
tu osobních pneumatik sice očekáváme spíše 
stagnaci, zde jsme prakticky dosáhli možností 
trhu. U nákladních protektorů ale očekáváme 
další navýšení ročního objemu výroby. Neustále 
zavádíme do výroby nové rozměry a dezény.

Je opravdu jediným důvodem růstu kri-
ze, respektive větší role ceny v rozhodování 
o nákupu?

Nejde o jediný důvod. Zvýšenou poptávku 
jsme registrovali již v roce 2011, kdy byla zave-
dena povinnost zimních pneumatik. Výrobci kla-
sických plášťů ji nestíhali vykrývat a stále více 
prodejců i koncových zákazníků se začalo o náš 
sortiment zajímat. Uživatelé si pak následně 
mohli ověřit, že kvalita protektorů je s novými 
pneumatikami prakticky srovnatelná. Souhra 

těchto dvou faktorů, tedy zavedení povinnosti 
zimních plášťů a změny v nákupním chování 
vlivem ekonomické recese, tak přinesla něco, co 
se dá s trochou nadsázky nazvat jako renesance 
protektorů. A to jak v případě koncových zá-
kazníků, tak i u pneuservisů, prodejců a dalších 
partnerů. V jejich případě protektory vhodně 
doplňují sortiment v nižší cenové kategorii. Dů-
ležité navíc je, že mohou pracovat s marží až 20 
procent. U zcela nových plášťů je to přitom jen 
v jednotkách procent.

O protektorech se občas hovoří jako o na-
prosto nouzové alternativě k novým pláš-
ťům. Je tato nedůvěra opodstatněná?

Než se začneme bavit o tom, zda jsou obavy 
na místě či nikoliv, je nutné se ohlédnout zpět 
a de inovat, proč tato nedůvěra vznikla. Na tu-
zemském trhu, tehdy ještě československém, 
existovaly protektory již v 70. a 80. letech. Teh-
dejší produkty byly s těmi současnými kvalita-
tivně i vzhledově nesrovnatelné, procento re-
klamací pak vysoké. V současnosti je ale situace 
naprosto odlišná. Výrobci protektorů v České 
republice musí absolvovat každoročně náročný 
audit výroby. Mají navíc zavedenu několikastup-
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ňovou kontrolu polotovarů i hotových produktů 
tak, aby se protektor stal skutečně obnovenou 
pneumatikou s plnohodnotnými užitnými vlast-
nostmi nové s tím, že jde navíc o formu příspěv-
ku k ochraně životního prostředí. 

Jak vlastně vypadá výroba protektoru 
s obchodní značkou Pneu Vraník?

Základem je výběr vhodné ojeté pneumatiky. 
Ty nám většinou poskytují smluvní servisy, které 
také provádějí první selekci. Pro protektorování 
pneumatik zákon stanovuje konkrétní přísné 
požadavky na stav a kvalitu ojetých plášťů. Dů-
kladnou kontrolu provádíme my před vstupem 
do výroby, další následuje po odrásání – tedy 
po odstranění starého dezénu a bočních nápi-
sů. Následuje konfekce - tedy nanesení nového 
kaučukového materiálu - a vulkanizování. Zde 
se výrobní postupy odlišují podle toho, zda jde 
o studený či teplý proces. Následuje dokončení, 
začištění a výstupní kontrola zahrnující i přetla-
kovou zkoušku. I díky tomu se nám daří držet 
míru reklamací do jednoho procenta. 

Zmínil jste studené a teplé protektorová-
ní. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Hlavním rozdílem je to, že v případě teplého 
protektorování se nanáší nový materiál na celou 
pneumatiku od patky k patce, u studeného jen 
na běhoun. V segmentu osobních a dodávkových 
plášťů jasně převládá teplé, tedy celopatkové 
protektorování, u nákladních je stále rozšířeno 
hlavně studené protektorování. I zde se ale po-
stupně přesouvá zájem ke komplexnějšímu pro-
tektorování za tepla. Důvod je jednoduchý a pro 
uživatele výhodný – legislativa vyžaduje, aby 
na jedné nápravě byly pláště nejenom stejného 
rozměru, ale zároveň pocházely od jednoho vý-
robce. V případě technologie za studena je tedy 
nutné zajistit párování stejných pneu na jedné 
ose, což při množství existujících značek nemu-
sí být vždy jednoduché. U teplých protektorů 
s obnovenou bočnicí tento problém odpadá, 
za výrobce jsme považováni my.

V nabídce máte i speciality v podobě pláš-
ťů pro sportovní použití či protektory obsa-
hující speciální granule. Jak významné jsou 
jejich podíly na celkových prodejích?

V případě granulí karbidu křemíku jde 
o naši významnou konkurenční výhodu. U vy-

braných rozměrů a dezénů zimních pneumatik 
přidáváme do směsi tyto malé granule, kte-
ré podstatným způsobem zvyšují přilnavost 
pneumatiky na sněhu či ledu; povrch takové 
pneumatiky si můžete představit, jako když 
se dotýkáte smirkového papíru. Můžu říct, že 
zákazníci, kteří tyto pneumatiky vyzkoušeli, 
patří mezi naše nejspokojenější a nejloajálněj-
ší.  Tuto technologii, rozšířenou hlavně v se-
verských zemích, nikdo jiný v České republice 
ani na Slovensku nabídnout neumí. Pokud 
jde o sportovní pláště, pak jde opravdu jen 
o doplňkovou činnost, tyto pneumatiky jsou 
určené především pro autokrosové závodění.

Protektory v novém
Letošní rok lze zřejmě označit za zlo-

mový v dosavadní historii irmy. Na zelené 
louce jste postavili moderní výrobní pro-
voz a přesunuli celou výrobu. Co tomuto 
rozhodnutí předcházelo?

O přesunutí výroby z Nových Dvorů jsme 
uvažovali již od roku 2008. Kapacitně pře-
staly dostačovat výrobní prostory, měli jsme 
značně roztříštěnou expedici a sklady, nebylo 
možné dál rozvíjet služby pneuservisu. Důvo-
dů ke stěhování tak byla celá řada. Nakonec 
padla volba na pozemek o rozloze 10 000 
čtverečních metrů na příjezdu do Slušovic. 
Vzhledem k tomu, že jsme nedosáhli na dota-
ce, jsme vše hradili ze zdrojů irmy a přijatého 
úvěru. Celá stavba vyšla na zhruba 75 milionů 
korun. Už teď se nám ale investice postup-
ně vrací formou úspor za provoz. Takovou 
třešničkou na dortu je pak pro nás ocenění 
v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, v níž 
jsme získali Cenu hejtmana, tedy v podstatě 
nejvyšší ohodnocení.

Jaké další služby hodláte v nových pro-
storách rozvíjet?

Jde o exponované místo u hlavního příjezdu 
do Slušovic, navíc poblíž budoucí rychlostní 
komunikace R49. Chceme se proto více věno-
vat koncovým zákazníkům v tomto regionu 
a nabídnout jim moderní a komplexní služby 
v oblasti pneuservisu a souvisejících služeb. 
Mimo to se i nadále budeme orientovat na síť 
našich B2B partnerů, kterých máme po celé 
republice kolem tisícovky. 

> NÁZEV

–  Vraník s.r.o.

> ZALOŽENÍ

–  V roce 1998 byla postavena ve Slušovicích – 

Nových Dvorech irma na protektorování pneu.

> OBLAST ČINNOSTI

–  Původním sortimentem byly protektory 

na osobní, dodávková a offroad vozidla. 

Vzhledem k vývoji na trhu irma neustále 

rozšiřuje svoje služby a sortiment nabízených 

rozměrů včetně nabídky moderních dezénů. 

Nyní nabízí i protektory pro nákladní vozidla, 

protektory pro sport i široký sortiment nových 

(neprotektorovaných) pneumatik.

> POPIS FIRMY

–  Produkty irmy nesou obchodní označení 

PNEU VRANÍK.

–  V současné době je irma největším výrobcem 

a prodejcem protektorovaných pneu v ČR 

a jediným držitelem licence (v ČR a SR) pro 

výrobu speciálních zimních dezénů technologií 

GREEN DIAMOND.

–  Výrobky byly v červnu 2003 homologovány 

a vyhovují požadavkům legislativy EU.

–  Od roku 2013 sídlí v nových prostorách 

ve Slušovicích.

–  Zaměstnává přes 40 lidí.

> KONTAKTY

–  Vraník s.r.o.

Pod Veselou 688, Slušovice 763 15

– www.pneuvranik.cz

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Brownfieldy se dočkají 
revitalizace

Celkem sedm projektů spočívajících 
v předprojektové přípravě regenerace 
brown ields bylo úspěšně uskutečněno 
na základě dotace Zlínského kraje. Celková 
čerpaná výše dotací činila 1,685 milionu 
korun.  O podporu předprojektové přípra-
vy si mohly zažádat jak obce, tak i fyzické 
a právnické osoby, které jsou vlastníky či 
dlouhodobými nájemci lokality o velikosti 
nejméně 0,5 hektaru. Dotací byly podpo-
řeny projekty například na revitalizaci 
objektu kravína Zemědělského družstva 
Buchlovice na moderní stolářskou výrobu 
či příprava revitalizace části území průmy-
slového areálu ve Slavičíně.

Zbrojovka čeká vyšší tržby

Česká zbrojovka a.s. z Uherského Brodu 
předpokládá, že letos vyrobí přes 230 000 
zbraní a utrží až 2,5 miliardy korun. V loň-
ském roce činily tržby 2,1 miliardy korun.   
Firma letos navíc založila nový výrobní 
a montážní závod v Brazílii, který bude vy-
rábět pro tamní ozbrojené složky. Společný 
projekt s brazilskou společností ponese 
název CZ-Brasil. Česká zbrojovka patří 
k největším zaměstnavatelům v regionu. 
Momentálně dává práci asi 1 600 lidem, 
přičemž v posledních letech každý rok 
přijímá několik desítek zaměstnanců.

Méně lidí, stejné peníze

Z předběžných výsledků za 1. pololetí 
2013 je patrné pokračující snižování za-
městnanosti a stagnace výše mezd. Tak 
vidí statistici první pololetí roku. V pod-
nicích ve Zlínském kraji bylo v průměru 
ve sledovaném období zaměstnáno celkem 
186,4 tisíc osob (v přepočtu na plně za-
městnané osoby), což je meziročně o 3,3 
tisíce méně. Procentuální pokles v kraji 
činil 1,7 % a byl tak o 0,8 bodu vyšší než 
průměr za celou Českou republiku. 

Průměrná měsíční hrubá mzda v podni-
cích ve Zlínském kraji za 1. pololetí činila 
21 333 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané 
osoby). Ve srovnání se stejným obdobím 
loňska se tak snížila o 52 Kč. Z celorepub-
likového hlediska bylo jedenáct krajů, 
u kterých byl zjištěn meziroční růst. Nižší 
výdělky měli opět jen zaměstnanci podni-
ků v Karlovarském kraji. Rozdíl mezi nej-
vyšší mzdou, která byla v Praze, a mzdou 
ve Zlínském kraji činil 11 012 Kč.

Společnost MITAS a.s. již vyrábí v nových 
prostorách v Otrokovicích. Jako první byla 
vyrobena radiální traktorová pneumatika. 
Společnost začala výstavbu nového závodu 
vloni v srpnu. Po otevření závodu v americké 
Iowě v dubnu 2012 se jedná o druhý moderní 
výrobní závod společnosti MITAS. 

„První pneumatika je stejně jako maturi-
ta významný krok do života nové továrny,“ 
uvedl Josef Křemeček, ředitel otrokovického 
závodu MITAS. 

Stěhování výrobního zařízení z haly umístě-
né v areálu Barum Continental začalo v červnu, 
ukončeno bude do prosince, kdy se také očekává 
spuštění plného provozu. V hale se budou vy-
rábět radiální zemědělské pneumatiky, které 
mohou vážit až 400 kg. Společnost vyváží 86 
procent své produkce do zahraničí a dodává 
zemědělské pneumatiky například společnos-
tem John Deere, CLAAS a AGCO. 

MITAS z koncernu ČGS HOLDING a.s. je jed-
ním z předních evropských výrobců zeměděl-
ských pneumatik, které jsou vyráběny a pro-

V Polešovicích na Uherskohradišťsku se 
uskutečnil šestý ročník soutěže Top Víno Slo-
vácka. „Deseti nejvýše hodnoceným vínům 
byl předán certi ikát a medaile TOP Víno Slo-
vácka 2013, která je zárukou vysoké kvality 
a kterou mohou být oceněná vína označena 
na obalech,“ uvedla garantka soutěže Karla 
Malinová, ředitelka Okresní agrární komory 
v Uherském Hradišti. Z těchto deseti vín jich 
přitom devět pochází právě z Polešovic. 

Podle Karly Malinové je deset oceněných 
vín na stejné úrovni, avšak jedno z nich – to 
s nejvyšším bodovým hodnocením – je v limi-
tovaném odběru využíváno k reprezentačním 
účelům Zlínského kraje. Hejtman letos tuto cenu 
předal Zdeňku Habrovanskému, sklepmistru 
a vinohradníkovi Šlechtitelské stanice vinař-

dávány po celém světě pod třemi obchodními 
značkami. Vlastními obchodními značkami 
společnosti jsou Mitas a Cultor; značka pne-
umatik Continental pro zemědělský segment 
je licencovaná. MITAS dále vyrábí a distribuu-
je průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro 
motocykly pod značkou Mitas. MITAS vlastní 
tři výrobní závody v České republice, jeden 
v Srbsku a jeden v USA a má vlastní globální 
prodejní a distribuční síť. 

V loňském roce společnost MITAS utržila 
celkem 11,29 miliardy korun. Na Zlínsku irma 
zaměstnává 1 520 osob.  /tz/

ské v Polešovicích. Značkou TOP Víno Slovácka 
chtějí organizátoři upozornit na vysokou jakost 
vín vyrobených na Slovácku a obecně propago-
vat moravská vína. Akce, kterou významně pod-
poruje Zlínský kraj, se zařadila mezi prestižní 
vinařské soutěže v České republice.

Zúčastnit se mohli vinaři ze Zlínského kraje 
a přilehlých obcí Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem a Blatnička. Vína musela být vyrobe-
na z hroznů odrůd vinné révy majících původ 
na území České republiky. Do letošního ročníku 
se přihlásilo 22 vinařů a vinařských podniků.

Hodnocení celkem 98 vzorků vín se ujala 
komise složená z odborníků, držitelů platného 
osvědčení o degustační zkoušce. Posuzovala se 
vína ze sklizně roku 2012, a to ve čtyřech kate-
goriích podle obsahu zbytkového cukru – tedy 
suchá, polosuchá, polosladká a sladká.  /tz/

Hamé se daří i v zahraničí

Tržby společnosti Hamé za vlastní a im-
portované výrobky pod vlastní značkou do-
sáhly v prvním pololetí roku 2013 celkem 
2,411 miliardy korun. Ve srovnání s prvním 
pololetím roku 2012 se tak zvýšily o jedno 
procento. Zahraniční trhy se na celkových 
tržbách Hamé podílely 47 %.

„Hamé se v letošním prvním pololetí dařilo 
na zahraničních trzích, které tak pomáhaly vy-
rovnávat pro spotřebitele složitou ekonomickou 
situaci v Česku. Například v Rusku, které má 
pro nás stále větší význam, jsme zvýšili tržby 
o 23 % a připravujeme také modernizaci našeho 
tamního závodu a další expanzi výroby. Výraz-

ně jsme rostli i v Maďarsku nebo na Ukrajině. 
Stále více se nám navíc daří vyvážet zboží také 
do nových teritorií, ať již na východě – jako je 
Kazachstán či Mongolsko, nebo do zemí na zá-
padě – třeba do Rakouska, Španělska či Izraele. 
Například v Německu jsme meziročně narostli 
o 9 procent,“ vysvětluje generální ředitel Hamé 
Martin Štrupl.  Vedle nových produktů podpoří 
další rozvoj společnosti také investice do vý-
roby a akvizice. „V letošním roce plánujeme 
investovat více než 190 milionů korun do na-
šich výrobních závodů v Kunovicích, Podivíně 
a Babicích. Díky těmto investicím zmodernizu-
jeme náš provoz a zařízení, zefektivníme výrobu 
a zvýšíme kapacity,“ řekl Martin Štrupl.  /tz/

První pneumatika 

v nových Otrokovicích

Nejlepší vína z Polešovic
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Zakladateli WriteSquare.com jsou Libor 
Minařík a Robert Pohuba. Mladí podnika-
telé, kteří prošli během studia na univer-
zitě kurzem Základy podnikání, a násled-
ně uspěli v soutěži Nejlepší podnikatelský 
záměr, zaujali Jiřího Šviráka. Zakladatel 
portálu Slevíci.cz je podpořil v začátku pod-
nikání a nyní stojí před zásadním mezníkem 
– otevřením portálu WriteSquare.com. 

Kdy jste začali přemýšlet o vlastním 
podnikání? Byly tím impulzem Základy 
podnikání?

Základy podnikání, které pořádá Techno-
logické inovační centrum, jsou jedním z vo-
litelných kurzů na Univerzitě Tomáše Bati. 
Ano, určitě to byl ten pravý impulz. Dříve jsme 
o podnikání uvažovali pouze okrajově. V rámci 
předmětu „Základy podnikání“ jsme zpraco-
vali podnikatelský záměr, který byl podmín-
kou pro absolvování předmětu. Náš nápad 
však zaujal představitele Technologického 
inovačního centra a doporučili nám se přihlá-
sit do soutěže nejlepší podnikatelský záměr, 
což pro nás znamenalo potřebnou podporu 
v rozhodování, zda máme opravdu realizovat 
náš nápad.

Pak následovala soutěž „Nejlepší podni-
katelský záměr“...

V roce 2013 jsme uspěli v 6. ročníku sou-
těže s podnikatelským záměrem mobilní 
aplikace pro studenty, který byl základem 
našeho současného projektu. Nejdůležitější 
však bylo, že se nám po prezentaci projektu 
ozval jeden z porotců soutěže Jiří Švirák, který 
nám na společné schůzce nabídl mentoring 
a spolupráci se společností BLUE 88, a. s.

Jak se soutěžní záměr rozvíjel dál?
Původní myšlenku studijní aplikace jsme 

za pomoci marketingového výzkumu trans-
formovali na webový portál zaměřující se 
na iremní sféru a zejména oblast textových 
zakázek.  

Nově vznikající projekt WriteSquare.com 
je moderní marketplace pro zákazníky, kteří 
hledají služby od copywriterů, překladatelů, 
advokátů a dalších odborníků v oboru. 

Na základě toho, že jste zaujali porotu 
v soutěži, vám bylo nabídnuto zasídlení 
v podnikatelském inkubátoru ve 23. bu-
dově. Co vás vedlo k tomu, že jste nabídku 
přijali?

Zejména to, že bylo velmi lákavé mít vlastní 
kancelář ještě před dokončením studia.  TIC je 
to ideální místo, kancelář přímo tady pro nás 
znamená dobrou výchozí pozici pro podnikání 
v technologické branži. 

V jaké fázi se projekt nachází?
V září 2013 jsme spustili první veřejnou 

beta verzi WriteSquare.com. Momentálně za-
znamenáváme rapidní nárůst registrací a zá-
jmu ze strany překladatelů a advokátů, kteří 
nám přibývají denně po desítkách. Bezplatnou 
registrací získávají přístup mezi poptávané 
zakázky a možnost výběru mezi nimi. Růst 
počtu odborníků, nám umožňuje zkvalitňovat 
a rozšiřovat naše služby pro zákazníky. 

Kdo je typický návštěvník či zákazník 
vašeho webu a v  čem pro něj bude váš 
produkt přínosný?

 Návštěvníkem portálu jsou na jedné stra-
ně zákazníci, ať už jednotlivci nebo irmy, 
a na straně druhé odborníci, v našem případě 
například advokáti, překladatelé, copywriteři, 
korektoři či lektoři. Zákazníky našeho portálu 
jsou všichni, kteří potřebují pomoci s vypra-
cováním textových zakázek. Zákazníci mají 
možnost srovnání odborníků a mohou si vy-
brat dle termínu vyhotovení, ceny za zakázku 
nebo například referencí odborníka. 

Čeho byste rádi dosáhli v letošním roce? 
A v horizontu tří let. A pěti?

Do konce letošního roku plánujeme dokon-
čit anglickou jazykovou mutaci a postupně 
začít propagovat náš projekt na zahraničních 
trzích. V horizontu pár let chceme zkvalit-
ňovat aktuální služby, ale také se zaměřovat 
na nové neobsloužené kategorie.  /tic/

Propad absolventů. 
A může být hůř

Absolventů technických oborů ubývá, 
v příštích pěti až deseti letech se situace po-
dle Hospodářské komory České republiky 
ještě zhorší. Již nyní podle ní některé irmy 
odříkají zakázky z důvodu nedostatku kva-
li ikovaných pracovních sil. Hospodářská 
komora navrhla v rámci modelu spolupráce 
škol a irem osm opatření na zlepšení situ-
ace v odborném školství. 

Jedním z nich je například daňové zvý-
hodnění pro irmy. „Podniky by si mohly 
odečíst od základu daně náklady na jedno-
ho žáka konajícího praxi ve irmě. Dále jde 
o zvýšení limitu daňově uznatelných výdajů 
stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků 
a zavedení podpory iremní investice do vy-
bavení určeného pro vzdělávání,“ vysvětluje 
viceprezident komory Zdeněk Somr.

Dalším z opatření je zavedení stáží pe-
dagogických pracovníků ve irmách s cílem 
zajistit průběžný kontakt učitelů s iremní 
sférou. „Máme připraven projekt, o jehož 
podpoře z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost již delší 
dobu jednáme s ministerstvem školství. 
Projekt je plně v souladu s doporučeními 
Evropské komise na provázání vzdělávání 
s trhem práce a zároveň by mohl přispět 
k efektivnímu dočerpání zbylých prostřed-
ků EU určených na vzdělávání. Díky naší 
regionální síti jsme navíc připraveni začít 
projekt realizovat okamžitě,“ dodává vice-
prezident Somr.

Hospodářská komora mapuje proble-
matiku odborného školství i v dalších ze-
mích Evropy, které mohou být v mnoha 
ohledech českému vzdělávacímu systému 
inspirací. Dle aktuálních statistických dat 
je zřejmé, že Německo či Rakousko si ve-
dou v oblasti uplatnění absolventů více 
než dobře, a právě proto HK ČR navázala 
úzkou spolupráci s hospodářskými komo-
rami v obou zmíněných zemích. „Vzájemná 
výměna zkušeností a jejich implementace 
do českého prostředí jsou a budou i nadále 
cílem spolupráce s našimi přeshraničními 
partnery, kteří jsou ochotni nám své zku-
šenosti předat,“ uzavírá Somr.  /tz/

WriteSquare: Tržiště pro textové zakázky
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> PODPORA PODNIKÁNÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu tradič-
ně řídí operační program, který má za úkol 
realizovat politiku hospodářské a sociální 
soudržnosti v sektoru průmyslu a napomáhat 
rozvíjet malé a střední podnikání. V letech 
2004 až 2006 šlo o Operační program Prů-
mysl a podnikání (OPPP), nyní „dosluhuje“ 
jeho nástupce nazvaný Operační program 
Podnikání a inovace (OPPI). Již se ale inten-
zivně pracuje na novince pro období 2014 
až 2020 – Operačním programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 
Jaké jsou jeho základní parametry, nazna-
čuje v rozhovoru ředitel odboru koordinace 
strukturálních fondů ministerstva průmyslu 
a obchodu JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA.

Vláda již rozhodla, že od roku 2014 bude 
jen osm operačních programů. Ten, který 
bude i nadále spravovat Ministerstvo prů-
myslu a obchodu, ponese název Operační 
program Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost. Jaké jsou jeho hlavní cíle? Čím 
se bude lišit od svých předchůdců?

Současný návrh OP PIK je tedy stále ještě 
pouhým návrhem české strany a může být ještě 
významně upraven v průběhu jednání s Evrop-
skou komisí. Ze strany Komise je prosazován 
princip tematické koncentrace na rozhodující 
faktory růstu konkurenceschopnosti, tedy nový 
operační program nemůže být pouhým vylep-
šeným pokračováním stávajícího OPPI a záro-
veň musí ještě více koncentrovat své zaměření 
na menší počet cílů.

Návrh OP PIK počítá se čtyřmi prioritními 
osami, které se budou rozpadat do několika 
dílčích speci ických cílů.

První plánovaná prioritní osa bude podpo-
rovat rozvoj podnikání založený na podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací. Vedle již osvědčených 
aktivit v oblasti podpory zakládání a rozvoje 
podnikových výzkumných a vývojových cen-
ter, zavádění inovací výrobků a služeb včetně 
podpory procesních a marketingových inova-
cí, podpory spolupráce mezi podnikatelským 
sektorem a veřejnými vzdělávacími a vědecko-
-výzkumnými institucemi, které však budou mít 
upravené podmínky znamenající kvalitativní 
posun v intervencích tohoto druhu, se nově bu-
dou z evropských fondů podporovat i projekty 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vý-
voje v podnikovém sektoru, dosud podporované 
jen z omezených národních zdrojů. Novinkou 
bude také nezbytné promítnutí nových pravidel 
územní dimenze a napojení podpor na připravo-
vané regionální strategie inteligentní specializa-
ce v oblasti inovačního podnikání, což ve svém 
důsledku bude znamenat, a to nejen v této prio-
ritní ose, ale i v osách ostatních, že vedle dosud 
známých podpor individuálních projektů budou 
v určité míře vyhlašovány i speci ické výzvy 
umožňující podporu integrovaných projektů 
napříč několika operačními programy, což vý-
znamně změní celý implementační systém.

Druhá plánovaná prioritní osa bude soustře-
děna na podporu malého a středního podnikání 
a služeb ve znalostní ekonomice a internaciona-
lizace. Reaguje na požadavek Evropské komise 
vyjádřený i v jejím tzv. Pozičním dokumentu, 
podporovat především malé a střední podnikání, 
protože tyto jsou hlavním zdrojem při vytváření 
pracovních míst a růstu v České republice a prio-
ritou je jejich zkvalitnění a posílení konkurence-
schopnosti a udržitelnosti. Podstatnou změnou 
v této oblasti bude výraznější odklon od dotační 
formy podpor ve prospěch návratných inanč-
ních nástrojů typu úvěrů a záruk a systémové 
využití nástrojů rizikového kapitálu, zejména 
seed fondu pro začínající inovativní irmy. Z hle-
diska implementace budou prosazovány i formy 
komunitně vedeného rozvoje prostřednictvím 
tzv. Místních akčních skupin, které se osvědčily 
v současném programu na podporu rozvoje 
venkova, realizovaném Ministerstvem zeměděl-
ství, resp. Státním zemědělským  intervenčním 
fondem. Vedle typických investičních podpor 
budou v rámci možností nabízeny i specializova-
né poradenské služby typu mentoring, koučing, 
technologický scouting, market intelligence aj. 
Velká pozornost bude věnována i zvyšování 
úrovně kvali ikace našich malých a středních 
podnikatelů uplatnit se na mezinárodních tr-
zích a zvýšit tak svou konkurenceschopnost 
i v mezinárodním měřítku. Část podpor bude 
směřovat i do osvědčených intervencí ve pro-
spěch zlepšení podnikatelské infrastruktury 
a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských 
zdrojů v podnikatelském sektoru, s důrazem 
na vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj 
technického odborného vzdělávání ve irmách.

Třetí plánovaná prioritní osa se zaměří 
na podporu udržitelného hospodaření s energií 
a na podporu vhodných obnovitelných zdrojů 
v ČR. Vedle dotací na další výstavbu a rekon-
strukce především malých vodních elektráren, 
na projekty řešící spalování biomasy a využití 
tepla z obnovitelných zdrojů bude značná po-
zornost věnována oblasti snižování energetické 
náročnosti v podnikatelském sektoru formou 
modernizace stávajících zařízení na výrobu 
energie, zaváděním a modernizací systémů 
měření a regulace, snižování ztrát v rozvodech 
elektřiny a tepla, na využití odpadní energie 
ve výrobních procesech a na rozvíjení nových 
služeb v energetice. Podpory se dočká i zavádění 

Otevřené inovace otevírají 
bránu ke spolupráci firem 
a akademické sféry

Otevřené inovace fungují na principu 
zadání výzvy k řešení úkolu, včetně její-
ho inančního ohodnocení, do webové-
ho rozhraní. K řešení se mohou přihlásit 
různé subjekty, fyzické i právnické osoby. 
Jde o propojení průmyslu s akademickou 
sférou a výzkumem. Podobné modely již 
fungují v zahraničí a Technologické ino-

vační centrum nyní tento systém aplikuje 
i v ČR a iguruje jako operátor celé plat-
formy. Vyhledává zadavatele inovačních 
výzev i jejich řešitele a zprostředkovává 
jejich komunikaci. Do procesu se mohou 
zapojit i tzv. bene icienti. Jsou to irmy, kte-
ré se aktivně zapojí do vyhlášené výzvy 
inančně nebo poskytnou své lidské zdroje. 

Bene icient může vstoupit do výzvy pouze 
se souhlasem zadavatele. V minulém roce 
proběhla pilotní etapa aplikačního modelu 
otevřených inovací, do kterého se zapoji-
lo 13 společností: 5M, Austin Detonator, 
Continental Barum, Brano Group, EGP In-
vest, Indet Safety Systems, KOMA Modular 
Construction, Kovárna VIVA, Liss Rožnov, 
MITAS a.s./CGS Tyres , Remak, Tajmac-ZPS 
a TES Vsetín. Uskutečnilo se několik setkání 
a seminářů a diskutovalo se o společných 
problémech irem. Realizovalo se několik 
mezioborových spoluprací. Nyní je před 
dokončením web www.otevreneinovace.
cz. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost 
rozhraní z hlediska ochrany know-how 
zadavatelů i řešitelů. Jednotlivé subjekty 
budou anonymní, aby se zamezilo spekulaci 
a případné průmyslové špionáži. Technolo-
gické inovačního centrum poskytuje kom-
pletní smluvní servis ve smyslu ochrany 
duševního vlastnictví i dalšího právního 
poradenství. Podrobnosti Jaroslav Kamen-
čák, kontakt: kamencak@ticzlin.cz.

Další etapa voucherů

Další výzva na inovační vouchery bude 
vyhlášena v lednu 2014. Naváže na velký 
zájem v minulých letech, kdy bylo schvále-
no poskytnutí 77 voucherů podnikatelům. 
Ti budou moci žádat o podporu na novou 
spolupráci s těmito vysokými školami: 
UTB ve Zlíně, VUT v Brně, VŠB – technická 
univerzita Ostrava, Mendelova univerzita 
v Brně, Masarykova univerzita a Univerzita 
Palackého v Olomouci. Podmínky budou 
podobné jako v minulých letech. Aktuální 
informace jsou uveřejňovány na portálu 
www.objevtesmer.cz. /tic/

Podpora podnikání 

a inovací v novém
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Kolik peněz již směřovalo 
k podnikatelům?

Operační program Průmysl a podniká-
ní měl na zkrácené programovací období 
v ČR 2004 – 2006 stanovenou celkovou 
alokaci 347,8 milionu eur (z toho 75 pro-
cent tvořily evropské zdroje). Celkem 
bylo vyčerpáno 9,25 miliardy korun, tedy 
přes 99 procent celkové alokace pro-
gramu. Přímo na účty podnikatelů bylo 
převedeno 8,8 miliardy korun. Celkem 
v rámci tohoto operačního programu 
bylo podpořeno 2 799 podnikatelských 
projektů z 2 510 irem. Díky OPPP bylo 
v České republice vytvořeno téměř 
9 300 nových pracovních míst, vzniklo 
více než 3 000 nových míst ve školících 
zařízeních. „Vybudováno bylo 45 no-
vých inkubátorů, vědeckotechnických 
parků a center pro transfer technologií, 
založeno bylo 29 nových klastrových 
iniciativ, vytvořeno bylo 580 nových 
nebo inovovaných technologií, výrobků 
a služeb. Podpora byla převážně zamě-
řena na malé a střední podniky,“ uvedl 
Břetislav Grégr z ministerstva průmyslu 
a obchodu. 

Operační program Podnikání a ino-
vace má stanovenou celkovou alokaci 
téměř 3,7 miliardy eur, přičemž podíl 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
se v tomto programovacím období zvýšil 
na 85 procent. „Na první pohled je tedy 
zřejmé, že na zhruba dvou a půlnásob-
nou délku současného programovacího 
období ministerstvo průmyslu a ob-
chodu získalo více než desetinásobek 
inančních zdrojů. Prozatím bylo z této 

alokace vyčerpáno 48,4 miliardy korun,“ 
poznamenal Břetislav Grégr. Realizované 
platby se týkaly více než 9 000 subjektů, 
přičemž čerpání z tohoto operačního 
programu bude pokračovat i letos a v ná-
sledujících dvou letech, kdy budou do-
končovány projekty schválené do konce 
letošního roku.

Dotace do konce roku?
Ministerstvo průmyslu a obchodu již 

s dalšími novými výzvami OPPI moc ne-
počítalo. Nicméně s ohledem na avizova-
né prodloužení stávajících pravidel pro 
veřejnou podporu až do konce června 
příštího roku, přislíbené zjednodušení 
v převodu zbytků prostředků mezi pri-
oritními osami, ale i vývoj kurzu koru-
ny a množství odstoupených projektů 
z důvodů dopadů nepříznivé ekonomic-
ké situace se ukazuje reálná možnost 
vyhlášení několika málo výzev v pro-
gramech, které mají potenciál poskyt-
nout českým podnikatelům prostředky 
k jejich rychlému a efektivnímu využití. 
„Půjde ale o menší, časově omezené výzvy 
s očekávanými rychlými platbami, zřej-
mě v programech Rozvoj či Ekoenergie. 
Předpokládáme, že výzvy by bylo možno 
očekávat ještě v podzimních měsících,“ 
uzavřel Břetislav Grégr.  /red/

kombinované výroby elektřiny a tepla a projek-
ty na zavádění inovativní nízkouhlíkaté tech-
nologie na získávání a zpracování druhotných 
surovin.
Čtvrtá plánovaná prioritní osa se vedle po-

kračování v podpoře so istikovaných sdílených 
služeb v oblasti ICT zaměří i na zcela novou 
oblast – zřizování nových sítí pro vysokorych-
lostní přístup k internetu pro všechny obyva-
tele i v těch nejvzdálenějších oblastech České 

republiky, a to ve vazbě na nově přijatou vládní 
strategii Digitální Česko 2. Zřizování nových sítí 
pro vysokorychlostní internet napomůže i drob-
ným a malým podnikatelům ve venkovských ob-
lastech s dosud nedostatečnou infrastrukturou 
pro rozvoj podnikání být v neustálém kontaktu 
se svými potenciálními obchodními partnery, 
a to i v zahraničí, resp. plně využívat rozvíjejí-
cích se celostátních registrů a jejich propojení. 
Takto koncipovaný operační program by měl 
výrazně přispět k tomu, aby se Česká repub-
lika mohla v krátké době zařadit mezi světová 
centra vyspělé průmyslové výroby a podnikání 
i v technologicky náročných oborech. Chceme 
napomoci zvýšení atraktivity podnikatelského 
prostředí umožňujícího vznik a další rozvoj dy-
namicky se rozvíjejících irem, které by měly mít 
ambici postupně se dostat mezi technologické 
lídry v rámci svých produktových trhů, anebo se 
jimi přímo stát. Skutečností je, že řada českých 
podniků již dnes prokazuje tyto své schopnosti 
a Česká republika se prostřednictvím těchto 
vysoce inovativních irem dostává do evrop-
ského i světového povědomí např. v oblastech 
nanotechnologií, biotechnologií, vývoje a výroby 
specializovaných optických zařízení a v dalších 
oblastech, čemuž částečně napomohlo i efek-
tivní využívání stávajících možností čerpání 
evropských strukturálních fondů v rámci OPPI.

Je už alespoň rámcově známa alokace? Ko-
lik peněz budou mít podnikatelé k dispozici? 
Jaké aktivity budou dotovány? 

Finanční alokace jsou další z oblastí, kde 
inální rozhodnutí evropských institucí se rov-

něž dostalo do časového zdržení. Je zřejmé, že 
Česká republika pro nové programovací období 
2014 – 2020 nezíská tolik prostředků, jaké má 
k dispozici pro současné programovací období, 
nicméně snížení inančních zdrojů by mělo být 
zhruba třetinové a možná i méně. Na celkové 
alokaci zdrojů pro ČR bude také záviset vnitřní 
přerozdělení disponibilních prostředků mezi 
zmíněných osm operačních programů. V tom-

to ohledu i z důvodu deklarovaných principů 
rozdělení prostředků v připravované evropské 
legislativě, která klade velký důraz na oblast 
výzkumu, vývoje a inovací, na oblast podpo-
ry malých a středních podniků, podporu níz-
kouhlíkové ekonomiky a rozvoj informačních 
a komunikačních technologií, lze počítat s tím, 
že podíl OP PIK na celkových zdrojích pro ČR 
bude vyšší, než tomu bylo v současném progra-
movacím období. 

Takže možná se dočkáme toho, že v nominál-
ní hodnotě zdrojů pro OP PIK se hodně přiblíží-
me alokaci současného OPPI. 

Lze předběžně odhadnout, kdy by mohly 
být spuštěny první výzvy?

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude usi-
lovat o co nejrychlejší spuštění implementace 
svého operačního programu. Nakonec takto 
se chovalo i v roce 2007, kdy – byť s určitým 
rizikem – vyhlásilo první výzvy u vybraných 
programů podpory ještě před schválením OPPI 
Evropskou komisí.

V současnosti však nelze odhadnout, zda si 
budeme moci dovolit stejný postup, protože 
to do značné míry závisí na přípravě evropské 
legislativy pro oblast veřejné podpory, která 
je ještě ve větším časovém skluzu než přípra-
va obecné legislativy pro využití jednotlivých 
evropských fondů. To souvisí i s uvedeným 
pravděpodobným prodloužením stávající re-
gionální mapy podpory a současných pravidel 
pro uplatňování veřejné podpory až do poloviny 
příštího roku. Přitom nově připravovaná pravi-
dla, jejichž účinnost lze očekávat od 1. července 
příštího roku, nemají ještě jasno v otázkách pro-
kazování tzv. motivačního efektu, tj. nezbytného 
prokazování, že stejného cíle by se bez použití 
evropských fondů v daném čase a v dané míře 
nepodařilo dosáhnout, a navíc se uvažuje o tom, 
že od toho odvozená způsobilost výdajů by se 
nevázala na podání žádosti o podporu, jak je 
tomu dosud, ale až na formální přiznání podpory 
příslušným právním aktem, v českém prostředí 
rozhodnutím o poskytnutí dotace, jehož vydání 
je zase vázáno na schválení celého operačního 
programu Evropskou komisí. 

Takže v této otázce nezbývá než čekat na i-
nální podobu pravidel pro veřejnou podporu 
a teprve po uzavření diskusí o těchto evrop-
ských právních normách bude moci být uva-
žováno o nejvhodnějším možném načasování 
vyhlášení prvních výzev z nového operačního 
programu.  /red/
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> PODPORA PODNIKÁNÍ

Zásadní otázkou mnohých zaměstna-
vatelů je, jak dlouhodobě zajistit vysoký 
výkon své organizace a vnitřní motivaci 
zaměstnanců. Tajemství vysoké výkonnosti, 
motivace a loajality nestojí jen na principu 
odměn a trestů, ale také, a to především, 
na vnitřní touze dělat něco smysluplného, 
dělat něco, na čem záleží a dělat to v pro-
středí sdílených hodnot.

Mít vnitřně motivované a loajální zaměst-
nance, kteří jsou kompetentní ke své práci, je 
snem i cílem každého zaměstnavatele. Projekt 
„Silné pracoviště“ může být nápomocen tento 
cíl splnit. Základní ilozo ií Silného pracoviště 
je, že zaměstnanci umí, mohou a chtějí podá-
vat své nejlepší pracovní výkony. Konkurence-
schopnost postavená na silné kultuře a sdíle-
ných hodnotách platných pro všechny, vytváří 
v organizaci kreativní prostředí, které se odrazí 
na jejích výsledcích. Silné pracoviště buduje 
konkurenční výhodu, která se jen těžko napodo-
buje. Manažeři i zaměstnanci tu dobře chápou 
a využívají 5 hybných sil úspěchu. Každá hybná 
síla má své rozvojové programy, které pomohou 
zvyšovat sílu pracoviště. 

Síla pracoviště závisí na lidech a využití jejich 
potenciálu. Proto je možné pracoviště posi-
lovat, ale tak jako ve sportu je nutné nejprve 

rozpoznat jeho přednosti a slabiny. Zjistit více 
informací o tomto projektu můžete ze stránek 
www.silnepracoviste.cz, kde mimo jiné najdete 
on-line nástroj, který vám umožní změřit sou-
časnou sílu vašeho pracoviště. Audit silného 
pracoviště se uskutečnil již v desítkách irem 
a v řadě dalších v současnosti probíhá.

Garantem projektu je zlínská společnost 
TREXIMA, spol. s r.o., která se více než 20 let 
věnuje problematice rozvoje a řízení lidského 
potenciálu. Cílem projektu je vyhledávat, spojo-
vat, rozvíjet a propagovat partnery se sdílenými 
hodnotami, z nichž na prvním místě je sluš-
nost čili etické podnikání a chování ke klien-
tům, partnerům i dodavatelům, ale především 
k vlastním zaměstnancům.  /tic/

Sdílejte kancelář

Připravuje se spuštění coworkingové-
ho centra ve Zlíně, jehož provozovatelem 
bude Technologické inovační centrum. 
Jedná se o kancelář sdílenou více uži-
vateli, kteří zde získají pracovní prostor 
spojený s možností využití řady služeb 
a podporou pro akceleraci podnikatel-
ských aktivit. „Tento prostor s kreativní 
atmosférou bude zajímavým místem pro 
realizaci nápadů inovátory, freelancery 
i projektovými týmy. Jednotliví nájemní-
ci se zde mohou vzájemně inspirovat či 
realizovat společné projekty,“ uvedla ředi-
telka Technologického inovačního centra 
Daniela Sobieská. Spuštění coworkingo-
vého centra je naplánováno na přelom 
září a října. Pro zájemce budou k dispozici 
tři členské balíčky, které se od sebe liší 
počtem hodin užívání daného prostoru 
a rozsahem služeb. Zájemci, kontak-
tujte Daniela Vaňka (vanek@ticzlin.cz, 
734 443 879).

Semináře pro příjemce dotací

„Výběr dodavatele v Operačním pro-
gramu podnikání a inovace“ bude 17.      
10. Žadatelé se seznámí s postupem a nej-
častějšími chybami spojenými s výběrem 
dodavatelů. „Jak na monitoring projektu 
a žádost o platbu v Operačním programu 
podnikání a inovace“ proběhne 22. 10. 
Účastníci školení budou provedení jed-
notlivými záložkami aplikace eAccount 
s praktickou ukázkou vyplnění a upozor-
nění na nejčastější chyby. Oba semináře 
se uskuteční v Podnikatelském inovačním 
centru ve 23. budově.

Prezident a mladí podnikatelé

Začátkem září se uskutečnila první 
o iciální návštěva prezidenta Miloše Ze-
mana ve Zlínském kraji. V rámci aktivit 
Technologického inovačního centra s.r.o. 
proběhlo setkání prezidenta se začína-
jícími mladými podnikateli a účastníky 

soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. 
Diskutovalo se o podmínkách pro start 
podnikání, možnostech podpory podni-
kání a o možnostech globalizace u začí-
najících irem.  /foto: Josef Omelka/ 

Máš podnikatelského ducha, zajímavý 
nápad a chuť dále jej rozvíjet? Přihlas se 
do soutěže Nejlepší podnikatelský záměr! 
Podpoříme tě při rozjezdu projektu, zís-
káš zajímavé kontakty a zpětnou vazbu 
od odborných konzultantů i podnikatelů. 
Aktuální ročník soutěže bude vyhlášen dne 
1. října 2013. 

Soutěž pro studenty středních i vysokých 
škol a veřejnost ve Zlínském kraji vyhlašuje 
Technologické inovační centrum s.r.o. ve spo-
lupráci se Zlínským krajem a partnery. Soutěžit 
se bude ve dvou kategoriích: 1) střední školy 

a 2) vysoká škola a veřejnost. Uzávěrka soutěže 
je stanovena na 31. ledna 2014. „Připravuje-
me doprovodné akce a workshopy zaměřené 
na prezentaci podnikatelských příběhů zajíma-
vých osobností, networking a podnikatelské 
vzdělávání,“ uvedla Daniela Sobieská, ředitelka 
Technologického inovačního centra s.r.o. Více 
na www.mujprvnimilion.cz.  /tic/

Startuje soutěž o nejlepší záměr

Silné pracoviště aneb 

Slušnost se vyplácí!
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> RÁDCE

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Průvodce prodejem fi rmy, aneb 

co Vás čeká, chcete-li koupit či prodat společnost“. Seminář je určen 

pro majitele společností i potenciální zájemce o koupi a cílem semináře 

je přehledným způsobem seznámit účastníky s procesem prodeje spo-

lečnosti nebo podniku.

Bližší informace na: www.hvhlegal.cz, recepcebrno@hvhlegal.cz, tel. 542 212 183 

a www.prodavame-fi rmy.cz, majetek@prodavame-fi rmy.cz, tel. 608 332 290.

PRŮVODCE PRODEJEM FIRMY
aneb

co vás čeká, chcete-li prodat nebo koupit úspěšnou fi rmu

čtvrtek 17. října 2013, 9.00 až 13.00 hodin

Zámek Napajedla, Napajedla

INZERCE

Délka nového budování kapitalismu 
v Česku se blíží čtvrtstoletí. Jednou z věcí, 
kterou se kapitalismus liší od socialismu, je 
existence trhu irem. Nemluvím teď o trhu 
s akciemi, ale o reálném prodeji podniků, 
ať již mají jakoukoliv právní formu. Ti, kteří 
založili irmu hned po revoluci, dnes často 
stojí před rozhodnutím, co s ní. Pokud není 
zájem v rodině, potom je jedinou šancí její 
prodej. Ale jak být úspěšný?

Dokud se irma buduje a usiluji o prosazení 
na trhu, obvykle se moc nepřemýšlí nad tím, že 
jednoho dne může přijít okamžik, kdy ji budu 
chtít prodat. A zda se to podaří, je otázka. Ono 
totiž 70 % irem skončí již v první generaci ma-
jitelů a 70 % akvizic (nákup či prodeje) podniků 
nesplní očekávání stran. Takže se nabízí druhá 
otázka – Jak být v té lepší třetině?
Podívejme se nejdříve na to, proč se irmy vlast-
ně prodávají či kupují. Na straně prodávající-
ho je obvykle důvodů několik – od generační 

výměny, únavy z podnikání, restrukturalizace 
podniku či potřeby strategického partnera pro 
další rozvoj. Tedy od úplného exitu z podnikání 
po jeho další rozvoj. Naproti tomu motivace ku-
pujícího je jednoduchá, očekává totiž příležitost. 
Ať již k posílení hodnoty jeho irmy nějakou 
synergií, vstup na nový segment trhu, rozšíření 
produktové řady a podobně. Vždy však něco, 
co lze vyjádřit nějakými inancemi.  Ještě než 
se dostanu k radám, jak skončit v úspěšněj-
ší třetině z pohledu prodávajícího, je třeba se 
zastavit u možností typu transakce. Zdaleka 
nejběžnějším způsobem je prodej společnosti – 
podílů či majetkových akcií. Zde však možnosti 
nekončí – mohou prodat třeba jen část podniku, 

nebo soubory majetku, nebo dokonce je možné 
provést transakci přeměnou, kdy část podniku 
se oddělí a fúzí se včlení do jiného podniku. 
Jako případ lze uvést podnikatele, který v rámci 
vlastní stavební irmy měl i penzion s restaurací. 
Samostatně prodal stavební část a penzion si 
nechal „na hraní na důchod“. Rada první zní 
„Buďte trpěliví“. Podnik není rohlík na pultu, 
ale musí se pro prodej připravit. Je nutné vy-
házet všechny kostlivce ze skříní, nachystat 
due diligence materiál, pečlivě oslovit případné 
zájemce, připravit dohody k transakci, smluvní 
dokumentaci a spousty dalších věcí. Jen na pří-
pravnou fázi počítejte s půl rokem a na vlastní 
prodej potom minimálně čtvrt. Když celou akci 
provedete do roka, jste mezi těmi úspěšnějšími.
„Buďte reální.“ Stát pevně na zemi, pokud jde 
o inanční požadavky, je rada druhá. Mnohdy 
obchod zhatí nerealistické představy prodáva-
jícího o ceně formované jeho vztahem k „jeho“ 
podniku. Kupujícího však tato láska nezajímá. 
Bankovky v budoucím čase jsou to, co rozhodne.
Za třetí „Zachovejte tajemství“. Obvykle se ir-
mou rozšíří panika, jakmile se prosákne, že 
podnik je na prodej. Pavlačové řeči převálcu-
jí realitu, sníží výkonnost irmy, demoralizují 
mužstvo. O připravované transakci má vědět 
skutečně úzký okruh lidí a případná činnost 
poradců se musí kamu lovat jinými aktivitami. 
To uvnitř. Ven je situace podobná. Co se děje? 
Proč se prodává? Budeme ještě dodávat? Nemá-
me hledat nového dodavatele? Čím důvěrnější 
a rychlejší je prodej, tím lépe všemi směry.
„Prověřujte“ znamená, že i o kupujícím byste 
něco měli vědět. Zejména to, jak chce koupi 
inancovat a jak je to reálné. A dále: „Počítejte 

s vaší další angažovaností“. Zejména u menších 
irem, bez so istikované řídicí struktury, se dá 

předpokládat, že si kupující bude chtít „koupit“ 
na chvíli i vás. A na závěr „Uvažujte o poradci“. 
Neříkám tím, najměte si jej, ale podnik je roz-
hodně komodita speci ická a lepší mít po ruce 
někoho, kdo má více zkušeností. Ušetří vám to 
mnoho nervů, času a nakonec i peněz. 

 /Ing. Petr Peštuka, www.znalecky.cz/

Kolik stojí můj podnik?

Můj dům můj hrad, můj podnik mé 
království. Představu o ceně království 
má obvykle král značně nadhodnocenou. 
Dohoda o kupní ceně je přitom základem 
pro uzavření obchodu. Z praxe víme, že 
kupující má poměrně jasnou představu 
o ceně, kterou je ochoten investovat. 
Oproti tomu prodávající se obvykle po-
hybují ve dvou extrémech – buď si nevěří 
a podnik značně podceňují, anebo je je-
jich zamilovanost zaslepuje a neví, kde je 
rozumná míra.

Nelze doporučit jinak než pohled ne-
závislé strany. Oceňovatel může pro pro-
dávajícího zpracovat velmi užitečné dílo, 
které mu dá vodítko k vyjednávání. Po-
kud je zkušený, dokáže použít i pohledu 
investora a dát prodávajícímu potřebná 
doporučení k vyjednávání. Znalci vás ur-
čitě zahrnou řadou vědeckých metod jak 
dojít k výsledku, ale obecný princip určení 
ceny však neexistuje. 

Výchozí orientační hodnoty jsou dvě. 
První v majetkové rovině vychází z vlast-
ního jmění, které je ovšem dobré upravit 
na obvyklou hodnotu pomocí přeceně-
ní aktiv. Po přecenění může být rozdíl 
diametrální, když je například „vhod-
ně“ investováno do moderních staveb 
v nevhodné lokalitě nebo do nevyužité 
výrobní linky. Navíc je třeba vědět, zda 
investora vůbec majetek zajímá. Většinou 
se totiž zajímá o zákazníky, trhy a prodej 
výrobků a konkurenční postavení.

Zde pomůže jiné orientační měřítko – 
hodnota EBITDA (zisk bez daní, úroků, 
odpisů a amortizace nebo provozní zisk 
před odpisy) krát 3 až 9. Násobitel se 
mění podle segmentu a náročnosti trhu, 
jeho současného stavu, lokality působení, 
kvality personálu a podobně. 

Čím více rizikových faktorů, tím je po-
chopitelně nižší. Čím menší růst irmy, 
menší stabilita výkazů, zase nižší. Čím 
více rostoucí trh, tím vyšší. Čím menší 
irma…a tak dále. Navíc nesmíte zapome-

nout odečíst dlouhodobé dluhy a přičíst 
nepotřebný majetek v obvyklé ceně. No, 
raději se poraďte.  /peš/

Prodáváme firmu
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Za první půlrok 2013 zprostředkovala 
agentura CzechInvest přímé zahraniční 
a tuzemské investice za téměř 19,5 miliardy 
korun. Díky nim vznikne v České republice 
přes 5 000 nových pracovních míst. Převáž-
ně se jedná o expanze u nás již zavedených 
irem. 

 „Pro Českou republiku je nesmírně důležité 
a přínosné, že jí zahraniční irmy, které sem 
přišly v minulých letech, důvěřují a rozšiřují 
zde své projekty. Ve srovnání se západními 
sousedy je u nás mimo jiné drží kvali ikovaná 
pracovní síla v kombinaci s nižšími náklady,“ 
říká ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří 
Cienciala. „Je to zároveň dobrý signál pro za-
hraniční investory s projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, kteří teprve zvažují, kam svůj pro-
jekt umístí,“ doplňuje.
Ze 44 přímých investic zprostředkovaných 
agenturou během letošního prvního pololetí 
se v 36 případech jedná právě o expanze. Čes-
kou republiku si jako novou destinaci pro své 
investice vybralo osm irem. Nejvíce projektů 
pochází od německých, významná část také 
od českých, švýcarských a japonských irem. 
Mezi sektory dominuje výroba dopravních 
prostředků, gumárenský a plastikářský prů-
mysl.

Barum expanduje
Nejvyšší částku, bezmála 2,5 miliardy korun, 
chce investovat společnost Continental Barum 
s.r.o. V Otrokovicích na Zlínsku vytvoří kvůli 
rozšíření výroby nákladních pneumatik přes 
290 nových pracovních míst. S investicí za 1,2 
miliardy korun ji následuje irma KAMAX s.r.o., 
která v Turnově a Daliměřicích na Semilsku 
rovněž rozšiřuje výrobu. Zaměstnat zde plánuje 
dalších 120 lidí. A i třetí nejvýznamnější inves-
tice je expanzí. Firma CPI Moravia Books s.r.o. 
investuje do rozšíření výroby knih a tiskovin 
skoro 830 milionů korun a přijme až 74 nových 
pracovníků.
Do statistik promluvila loňská novelizace záko-
na o investičních pobídkách, na kterou čekala 
řada projektů. Investor z oblasti zpracovatel-
ského průmyslu, strategických služeb a tech-
nologických center, nově příchozí i stávající, 
nyní může získat slevu na dani z příjmů oproti 
dřívějším 5 na dobu 10 let. Během prvního 
pololetí 2013 této možnosti využilo 36 projektů 
za více než 18 miliard korun, díky kterým vznik-
ne až 4 371 nových pracovních míst. Novela 
rovněž zavedla strategickou investiční akci, tedy 
takovou, jejíž hodnota dosáhne minimálně 500 
milionů korun a která zároveň vytvoří alespoň 
500 nových pracovních míst. První půlrok při-
nesl hned dvě investice tohoto typu.  /tz/

Investice na střední Moravě: 
640 milionů, většinou do silnic

Celkem 51 kilometrů bude nově v Olo-
mouckém a Zlínském kraji zrekonstruová-
no díky dotacím z Regionálního operač-
ního programu Střední Morava. 

Rozhodl o tom Výbor Regionální rady, 
který zároveň schválil projekty pro města 
Olomouc a Zlín. Cestovní ruch byl pod-
pořen v obci Bouzov a Velehrad. Celkem 
byly schváleny projekty za 640 milionů, 
z toho dotace na silnice představují 515 
milionů korun.

Konkrétně ve Zlínském kraji bude 
rekonstruováno 33,5 kilometrů za 292 
miliony korun. Největší investicí je rekon-
strukce silnice z Velkých Karlovic, která 
vede ke státním hranicím se Slovenskem. 
Na více než sedmi kilometrech bude 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava investováno 67 milionů 
korun. Kromě toho zde budou opraveny 
tři mosty. 

Dotace pomohou i s opravami cest 
mezi Nivnicí a Dolním Němčím (44 milio-
nů korun) nebo mezi Zádveřicemi a Horní 
Lhotou (43 milionů korun).

 Na rekonstrukci silnic bylo doposud 
Výborem Regionální rady schváleno 4,1 
miliardy korun z ROP Střední Morava 
(Olomoucký kraj 2,2 miliardy, Zlínský 
kraj 1,9 miliardy korun). 

V Olomouckém a Zlínském kraji je už 
dnes více než sto kilometrů nově zrekon-
struovaných silnic II. a III. třídy. Dalších 
zhruba 80 kilometrů představují místní 
komunikace ve městech a v obcích nad 
500 obyvatel.  /tz/

Doba přílivu velkých 

zahraničních investic 

skončila

CzechInvest má nového generálního ředitele

INZERCE

Generálním ředitelem agentury CzechIn-
vest se stal Marian Piecha, který dosud působil 
na ministerstvu průmyslu a obchodu ve funkci 
ředitele odboru inovačního podnikání a in-
vestic.

„V osobě Mariana Piechy coby velmi zku-
šeného odborníka, který své kvality prokazo-
val svou několikaletou prací na ministerstvu, 
získává agentura CzechInvest do svého čela 
člověka, který bude zárukou rozvíjejících se 
aktivit agentury a jejího stále výraznějšího 
zapojení do podpory podnikání,“ konstato-

val ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienci-
ala. Nový generální ředitel bude mít za úkol 
především efektivní čerpání strukturálních 
fondů, dokončení stávajícího programovacího 
období a přípravu období nového ve spolu-
práci s ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Dále dokončení sloučení agentur CzechInvest 
a CzechTrade a s tím související zkvalitnění 
servisu pro podnikatele, hledání provázanos-
tí mezi obchodem a investicemi, stejně jako 
zlepšení prostředí pro domácí i zahraniční 
investory.  /tz/
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CITROËN 
P ESN  
NA MÍRU

Firma JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. se st huje 
do nových prostor v Pr myslové zón  Lukov

NOVÉ MOŽNOSTI:
  200 m2 showroom s kompresory, suši kami 
a technikou stla eného vzduchu
  velké sklady náhradních díl
  rychlejší reakce na servisní požadavek
  15 kompresor  k záp j ení v p ípad  havárie

ROZŠÍ ENÝ SORTIMENT PRODUKT  A SLUŽEB:
  pístové kompresory
  šroubové kompresory
  suši ky a iltrace vzduchu
  generátory dusíku
  vysokotlaké kompresory do 350 bar
  p j ovna kompresor  a suši ek
  m ení a analýza stla eného vzduchu
  rozvody tlakového vzduchu
  medicinální stanice a rozvody

nové umíst ní provozovny:  

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., Tel: 577 911 263, mobil: 733 122 007, e-mail: info@kompres.cz www.kompres.cz
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