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Spokojení zákazníci

čtvrtek, 8. prosince 2016

příloha HN

Firmy
a živnostníci

Speciální příloha
k soutěžím vodafone
firma roku 2016
a česká spořitelna
živnostník roku 2016

Firma roku je Hokami,
Nejlepší živnostník je Šperkař
ČeskÉ firmy i Živnostníci MajÍ za sebou dalŠÍ ÚspěŠnÝ rok. V letošní soutěži
Hospodářských novin Uspěli PodnikatelÉ, které zákazníci sami vyhledávají.
Petr Zenkner

petr.zenkner@economia.cz

V

ítěz podnikatelské
soutěže Vodafone Firma roku dokázal uspět
v oboru, kde jasně dominují čínští dodavatelé. Výrobce elektronických desek
Hokami od roku 1991 dodává elektroniku do celého světa a postupně
se prosadil jako dodavatel pro satelity nebo letadla. Liberecká firma
čeká rekordní tržby kolem jedné
miliardy korun.
Tržby vítěze soutěže Česká spořitelna Živnostník roku, jímž je
šperkař David Lomos, jsou mnohonásobně menší. Ale i on nabízí
unikátní výrobek, kvůli kterému
ho zákazníci sami vyhledávají.
Jeho šperkařská a pasířská dílna
funguje pod jménem Daloo již 16
let a vyrábí zásnubní a snubní prsteny. Kombinuje přitom nejrůznější materiály a design.
„Hokami nad ostatními firmami přece jenom trochu vyčnívala.
U Davida Lomose rozhodlo nejen
představení toho, co vyrábí, ale
i jeho samotného. Jako by do svého
podnikání vkládal celé svoje srdce,“
odůvodnil výběr firmy i živnostníka
roku předseda poroty Petr Lutonský
z pořadatelské agentury Communa.
Do letošního, 11. ročníku soutěže,
jejímž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, se přihlásilo celkem
3662 firem a přes tři tisíce živnostníků. Nejvíce firem bylo z jižní Moravy, největší zájem živnostníků
byl v Kraji Vysočina.
„Je znát, že firmy i živnostníci jsou lokální patrioté a snaží se
spolupracovat s dodavateli ze stejného regionu,“ vyzdvihl předseda
poroty Petr Lutonský jeden ze společných rysů mnoha soutěžících
podnikatelů. Ti se rovněž stále více
zaměřují na společenskou odpovědnost svých firem a práci s lidmi,
kteří u nich pracují. „Spokojení zaměstnanci jsou pro tuzemské fir-

Vodafone
Firma roku 2016
1. HOKAMI CZ
(Liberecký kraj)
2. Beznoska
(Středočeský kraj)
3. KUFI-INT
(Plzeňský kraj)

Česká spořitelna
Živnostník roku
2016
1. David Lomos
(Středočeský kraj)
2. Magdaléna Válková
(Jihomoravský kraj)
3. Lucie Ernestová
(Královéhradecký kraj)

my důležitější než kdy dřív,“ dodal
Lutonský.
Již několik let zmiňují firmy i živnostníci v soutěži HN dva problémy a výjimkou není ani současný
ročník: chybí jim kvalifikovaní lidé
a obtěžuje nestabilita podnikatelského prostředí, která zvyšuje čas,
jejž musí věnovat administrativě.
Podle Lutonského lze už často
podle oboru podnikání finalistů
předem odhadnout, odkud firmy
i živnostníci jsou. Asi nejtypičtější je to pro krajské kolo v Liberci,
kde mezi finalisty vždycky pronikne několik sklářských firem.
Úspěšné obory typické pro jednotlivé kraje jsou ale i jinde. V západních Čechách převažuje strojírenství, na jižní Moravě zase soutěžící podnikají především v IT a zemědělství. Mezi finalisty v Jihočeském kraji se vždycky objeví alespoň
jedna firma nebo živnostník, kteří
pracují se dřevem.
Třetinovému podílu průmyslu
na HDP České republiky odpovídá
i zastoupení strojírenských firem,
jako jsou například výrobce ocelových profilů Kovostroj Bohemia
či Strojína Oslavany, která dodává
tlumiče pro podvozky kolejových
vozidel. Klíčový význam automotive v české ekonomice potvrzují
v soutěži zlínská firma Lakovna
Hajdík nebo lanškrounský Fortell,
který vyrábí vstřikované plastové
a lisované kovové díly. Obě firmy
jdou naproti i trendu robotizované výroby.
Do soutěže Hospodářských novin se mohou přihlásit firmy s obratem maximálně 1,5 miliardy korun. Nejčastěji se ale hlásí firmy
menší, jejichž obraty se pohybují
v řádu stamilionů. Asi třetina přihlášených připadá na rodinné firmy, které jsou jedním ze symbolů
svobodného podnikání v Česku.
„Každý rok se snažíme nacházet
zajímavé podnikatelské příběhy,
proto rodinné firmy patří k důležitým pilířům soutěže,“ uvedl Petr
Lutonský.

Myslí
na okolí

Firmou roku
2016 se stala
liberecká
HOKAMI CZ,
výrobce
elektroniky, ale
také zastánce
ekologické
filozofie.
Firma se snaží
o zlepšení
nejen svého
okolí, jednatel
firmy Josef
Suska (na
snímku) říká,
že nemá
smysl stavět
další fabriky,
ale je třeba
zkrášlovat ty
stávající.
Foto:
HN – Milan Bureš
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Firmy a živnostníci

Josef Suska, vítěz soutěže Vodafone Firma roku 2016

VODAFONE FIRMA ROKU Kdo zvítězil v jednotlivých krajích

Plošné spoje z Liberce míří i do vesmíru.
Jsou i v satelitech a vozítku na Marsu
Veronika Kudrnová

veronika.kudrnova@economia.cz

M

alé české Silicon Valley se rozvíjí přímo
pod dominantou Libereckého kraje, ho‑
rou Ještěd. V liberecké průmyslové zóně
má svůj závod jeden z největších českých
výrobců elektroniky, firma HOKAMI CZ. Její desky
plošných spojů najdete ve spoustě věcí kolem nás.
Jsou centrálním mozkem domácích spotřebičů i prů‑
myslových strojů. Najdete je také v automobilech, lé‑
kařských přístrojích, letadlech, vesmírných satelitech
i ve vozech F1. Určují, jak tato zařízení budou fungo‑
vat. Společnost už devatenáctým rokem většinově
vlastní a řídí dnes třiapadesátiletý Josef Suska, muž
s pevným stiskem a odhodláním být nejlepší v oboru.
Z obchodní společnosti o třech lidech se mu podaři‑
lo vybudovat výrobní podnik, který by už příští rok
mohl dosáhnout miliardových tržeb. Svůj úspěch staví
hlavně na inovaci.
Hlavní část výroby probíhá ve dvou směnách na čty‑
řech nejmodernějších automatických linkách. Díky
rozsáhlým investicím, které se jen za posledního dva
a půl roku vyšplhaly zhruba ke 270 milionům korun,
jsou v HOKAMI schopni na základě zákazníkem doda‑
né dokumentace vyrobit jakkoli složitou elektroniku.
„Vlastníme ucelenou technologii pro střední i malé
série desek. Součástkami osazujeme prototypy i sta‑
tisícové série. Každý den na linkách vyrábíme něco

Na byznysplány
nevěřím.
Úspěšní jsme
díky investicím
do inovací.
jiného a ročně u nás vznikne na 7 milionů hotových
výrobků,“ vypráví Suska.
Hlavními zákazníky HOKAMI jsou firmy z oboru
průmyslové elektrotechniky. V terminologii elektroni‑
ky vyrábí „plošáky“ a celá zařízení například pro firmu
Bosch nebo Schneider Electric a další velké meziná‑
rodní korporátní společnosti i menší české firmy. Jen
desetina roční produkce ale končí na domácím trhu.
Vyvážejí až 90 procent výroby, hlavně do německy
mluvících zemí. Nejsilnějším exportním trhem je Švý‑
carsko, dále pak Německo, Rakousko, Itálie, Dánsko,
Francie a Velká Británie. Ve výčtu více než dvou desí‑
tek zemí nechybí ani Čína, USA a Singapur. „Plošák“
z Liberce je dokonce i na Marsu. Je totiž součástí po‑
jízdné laboratoře Curiosity, která už čtvrtým rokem
zkoumá rudou planetu.

Zákazníci si nás najdou sami
„Zákazníky získáváme ‚tichou poštou‘ – tedy tak, že ti
stávající o nás dobře mluví. Nemáme jediného obchod‑

ního zástupce. Moje zkušenost je taková, že kdykoli
jsme někoho sami aktivně oslovili, práci nám stejně
nikdy nedal. Zákazníci si nás nacházejí sami. Řeknou
si mezi sebou, jací jsme, co umíme, neumíme a hlavně
jak jednáme například při reklamaci,“ popisuje Suska
obchodní politiku firmy.
Ačkoliv působí v oboru, kde je i na českém trhu velmi
silná konkurence, prakticky se s ní míjí. „Vzájemně si
nelezeme do zelí. Práce ze Západu přichází tolik, že se
vůbec nestřetáváme. Přetahování o zákazníka by stej‑
ně bylo kontraproduktivní. Vedlo by jen k nižší ceně
za zakázku. Naši hlavní vyzyvatelé jsou z Indie, Číny,
Turecka i Rumunska. Nicméně třeba právě švýcarské
firmy nechtějí vyrábět elektroniku v Číně. Bojí se je‑
jího kopírovacího potenciálu a raději volí evropské
výrobce,“ vysvětluje Suska.
O zakázky v HOKAMI rozhodně nemají nouzi. Vy‑
jma krizového roku 2008, kdy se jim propadla výroba
o pětinu, zažili už jen mírný pokles po velmi úspěšném
roce 2010, kdy jejich produkce vzrostla na dvojnáso‑
bek. Letos tržby převýší hranici 650 milionů korun
a příští rok by podle odhadu majitele mohly pokořit
dokonce miliardu. „Jen tento týden přišly objednáv‑
ky na příští rok za 9 milionů eur a začínáme se obávat
toho, že budeme muset začít zakázky odmítat,“ po‑
dotýká Suska, který ale není příznivcem velkého plá‑
nování. „Znám firmy, které dělají byznysplány na rok,
pět i deset let, ale to k ničemu nevede. Stejně je každá
menší i střední česká firma ve vleku událostí, které ne‑
může ovlivnit. Můžete si plánovat nárůsty, jaké chcete,
ale realita bude jiná,“ dodává.

Když rozvoj brzdí nedostatečný prostor
Netlačí ho ani tak výrobní kapacita linek jako nedo‑
statek skladovacích prostor. Vedle libereckého závo‑
du se 180 zaměstnanci má ještě jednu montážní dílnu
v Polsku, v 40 kilometrů vzdálené obci Zawidów, kde
pracuje další téměř stovka lidí. Celkem tak vyrábí
na ploše 7500 m2, což je více než jedno a půl fotbalo‑
vého hřiště. Na obou stranách hranice navíc plánuje
rozšíření. V Polsku už vydražil pozemek o rozloze 25
tisíc m2, na kterém bude stát další výrobna. „Halu
bychom potřebovali hned, včera už bylo pozdě. Vy‑
řízení formalit kolem stavby je ale zdlouhavé – v pří‑
padě českých úřadů jsou to klidně tři roky – a neslu‑
čitelné s tím, co firma potřebuje. Nerozumím třeba
tomu, že když chcete stavět na parcelách průmyslové
zóny, musíte opakovaně procházet procesem posou‑
zení vlivu stavby na životní prostředí. V Polsku je to
jiné. Zákony tam jsou k podnikatelům, kteří chtějí
zaměstnat místní, vstřícné. Starosta se klidně osob‑
ně angažuje při vyřízení stavebního povolení, zařídí
zavedení inženýrských sítí nebo nechá na náklady
obce vybudovat cestu,“ říká Suska, který nevylučuje
ani rozšíření výroby na Ukrajinu nebo akvizici italské
firmy z oboru. To už ale pravděpodobně bude v kom‑
petenci jeho syna.
„Už mi není 20 a mým úkolem není stavět fabriky
po celém světě, ale v následujících třech až čtyřech
letech předat firmu synovi,“ rozkrývá plány třiapade‑
sátiletý podnikatel. Jeho jednadvacetiletý syn studu‑
je druhým rokem byznys a inženýring na univerzitě
ve Spojených státech. I na dálku se už ale podílí na ří‑
zení firmy. Dohlíží například na finanční reporting
polského závodu.
Syn není jediný z rodiny, kdo v HOKAMI působí.
Manželka majitele Marcela Susková řídí finance, jeho
bratr Pavel šéfuje výrobě a švagrová pracuje v oddělení

Josef Suska
je generálním
ředitelem
a vizionářem
firmy
HOKAMI CZ,
kterou založil
v roce 1997.
Vlastní ji z 80
procent. Pětina patří jeho
společníkovi
Miloši Sváčkovi. V roce
1986 absolvoval ČVUT
se zaměřením
na technickou
kybernetiku.
Elektronice
se věnuje celý
svůj profesní
život.

S

polečnost Vodafone je de‑
vátý rok titulárním partne‑
rem soutěží Vodafone Firma
roku a Česká spořitelna Živ‑
nostník roku. „Čeští podnikatelé
začali za tu dobu nad svým podni‑
káním více přemýšlet,“ říká Rena‑
ta Pazourková, national sales ma
nager Vodafonu ČR.

HN: V čem vidíte význam soutěže
Vodafone Firma roku?
Vodafone se obecně zaměřuje
na podporu malých a středních
firem. Velkou výhodu vidím v po‑
řádání regionálních kol. Soutěžící
mají možnosti potkat se s ostatní‑
mi firmami, které působí ve stej‑
ném regionu a někdy i ve stejném
oboru. Sdílení zkušeností a nápadů
je pro ně k nezaplacení.

HN: Pozorujete za dobu partnerství
vaší firmy a soutěže nějaký výraz
ný posun v rámci podnikatelského
prostředí?
Čeští podnikatelé začali podle
mého názoru nad svým podniká‑
ním více přemýšlet. Začali využívat
poradenské firmy, počítají si ná‑
vratnost svého podnikání, shánějí
si informace i ve světě. Jednoduše –
už to není hop nebo trop.
HN: Mají podnikatelé dostatečnou
podporu ze strany regionů?
Podle mého názoru se podpora
v regionech zlepšuje. Vidíme zá‑
jem v regionálních kolech, vždy
je zastoupen někdo z daného kra‑
je. Také si všímám agentur, které
vznikají a podporují podnikatele
ve svém regionu.
HN: Chystá Vodafone pro tento rok
nějaké zajímavé novinky pro pod
nikatele?

Víme, že každá firma má jiné po‑
třeby a přání, a proto k nim při‑
stupujeme s individuální nabíd‑
kou. Samozřejmostí je řešení pro
právě aktuální téma elektronické
evidence tržeb. Vodafone byl prv‑
ní mobilní operátor, který tuto
potřebu pro podnikatele dokázal
pokrýt. A nejen firmám nabízíme
naši novou službu VoLTE a wi‑fi
volání. V případě, že někde není
náš signál, stačí, aby se zákazník
připojil na wi‑fi síť, a může bez
obav volat. Tuto službu jako jedi‑
ný mobilní operátor podporujeme
i v zahraničí.
HN: V rámci soutěže vyhlašuje vaše
společnost také kategorii Vodafone
Odpovědná firma roku. Jste názoru,
že počet odpovědných firem v České
republice spíše stoupá, či klesá?
Každoroční představování jednot‑
livých firem nám ukazuje, že spí‑
še stoupá. Firmy stále více myslí

Roční obrat firmy se blíží miliardě korun. V podnikání jde
vždy o peníze, ale u HOKAMI CZ je tomu přece jen tro‑
chu jinak. Nejsou jen výrobci elektroniky, ale především
zastánci ekologické filozofie. V areálu firmy mají vlastní
biochov a snaží se o zlepšení nejen svého okolí. „Moc mě
mrzí, že když se koukám okolo sebe, vidím jen zaneřáděná
pole a louky, betonové novostavby a nevkusné industri‑
ální krabice. Všem jde jen o to, montovat a není tam žád‑
ná přidaná hodnota, našemu okolí to vůbec neprospívá.
Nemá smysl stavět další fabriky, je potřeba zkrášlovat ty
stávající,“ říká jednatel firmy Josef Suska (na snímku).

Hlavní město Praha

Kdo zná FOTOLAB, zná také CeWe Color. Historie firmy sahá
do konce roku 1989, kdy parta nadšenců založila firmu FO‑
TOLAB. „Na fotografii se tehdy čekalo dlouho a ve výsledku
byly nekvalitní. Tak jsme v roce 1992 otevřeli na Vinohradech
první zařízení, které vyrábělo na moderních strojích,“ říká
Libor Rambousek, člen představenstva odpovědný za výro‑
bu (na snímku). Kromě tradičních fotoslužeb se firma stále
snaží posouvat svůj byznys vpřed. „Naše fotokniha je vlastně
nejlepší formou uchovávání zážitků. Věci vás omrzí, ale zá‑
žitky ne! Fixace pomocí fotek ten pocit radosti jen umocní.“

Kovostroj Bohemia

Foto:
HN – Milan Bureš

Jihočeský kraj

Společnost navázala zakoupením výrobní technologie
a pronájmem výrobní haly na tradici výroby ocelových
výztužných profilů v bývalé společnosti Stavokonstrukce
Týn nad Vltavou zabývající se výrobou tenkostěnných oce‑
lových profilů již od roku 1975. Kromě výroby klade velký
důraz také na vlastní vývoj. „Každý rok dáme dohromady
tak deset až dvanáct nových profilů. Dává nám to obrov‑
skou konkurenční výhodu v kreativitě na přání zákazní‑
ka, v rychlosti dodávek a složitosti různých profilů,“ říká
Luděk Zavadil, jednatel firmy (na snímku).

Strojírna Oslavany
Jihomoravský kraj

kvality. Suska do podnikání dokonce zapojil i svoji dce‑
ru, která je zubařka. Čeká ji řízení chodu zdravotního
střediska určeného k medicínsko‑relaxačním účelům,
které Suska buduje. První z celkem čtyř plánovaných
budov nabídne své služby zaměstnancům společnosti
a poté i veřejnosti už v novém roce. K zubním ordi‑
nacím a kavárně postupně přibude i zubní laboratoř
a hygiena, v delším horizontu pak třeba i poúrazové
centrum.
„Český fenomén je nadávat na svého zaměstna‑
vatele. Já se snažím, aby tomu tak u nás ve firmě
nebylo. Nelžu, neslibuji a vykořisťovat se snažím
rozumně. Chci, aby naši zaměstnanci byli spokojení
a hrdí na to, že s námi pracují. I proto 96,2 procenta
ze zisku reinvestuji zpět do firmy. Věřím, že další
takovou společnost v Česku nenajdete,“ uzavírá šéf
Firmy roku 2016.

Hokami CZ
Liberecká firma, která vyrábí
desky plošných spojů. Tutéž
produkci má i v Polsku. Firma
strmě roste. Společný obrat
obou provozů bude o třetinu
vyšší než loni a překročí hranici
650 milionů korun. Příští rok
už by to mohla být miliarda.
92,6 procenta zisku vrací její
majitelé zpět do firmy ve formě
investic.

Podnikání v Česku už přestává být hop nebo trop
autori@economia.cz

Liberecký kraj

CeWe Color

Renata Pazourková, national sales manager, Vodafone Czech Republic

Jakub Splavec

HOKAMI CZ – celkový vítěz

na region, ve kterém působí, na ži‑
votní prostředí a na to, aby nezane‑
chávaly negativní stopu na okolí,
ve kterém pracují. Skoro v každé
firmě dnes najdeme také nějaký
program pro zaměstnance, který
jim pomáhá skloubit práci s osob‑
ním životem.

vítěz, a jak vnímáte současnou situa
ci boje proti administrativní zátěži
podnikatelů?
Letošní vítěz, kontrolní hlášení, je
důkazem zbytečné administrativní
zátěže. V praxi je pro podnikatele
zátěží, často jsou po nich požadová‑
ny duplicitní či už existující údaje.

HN: Proč Vodafone podporuje právě
společensky odpovědné firmy?
Podporujeme celou řadu aktivit,
které pomáhají na mnoha frontách.
Ráda bych zmínila třeba Digitální
rodičovství. Jako rodiče se snažíme
chránit své děti před okolním svě‑
tem a před vším, co by jim mohlo
ublížit. Málokdo ale myslí na ochra‑
nu dětí v digitálním světě, a proto
jsme se rozhodli podpořit rozvoj
různých aplikací, které pomohou
rodičům i tuto oblast zvládat.

HN: Co byste vzkázala podnika
telům, kteří váhají s přihlášením
do Vodafone Firmy roku?
Aby neváhali. Dle mého názoru
nenajdou v regionu prestižnější
akci, kde mohou své firmy zdarma
prezentovat. Vodafone Firma roku
totiž není jen slavnostní vyhlášení
na Žofíně. Během podzimu navště‑
vujeme všechny regiony v celé ČR
a tato setkání jsou podle mě nejza‑
jímavější. Podnikatelé se na nich
navzájem potkávají, organizujeme
také setkání s odborníky na téma
např. dotace z EU, financování fi‑
rem, právní poradenství a jiné.

HN: Součástí soutěže je také anketa
Absurdita roku. Zaujal vás letošní

Firma se prosadila jako přední výrobce a dodavatel hyd‑
raulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla na základě
vlastního know‑how, které rozvíjí od roku 1983. „Jako je‑
diní výrobci hydraulických tlumicích systémů v ČR se od‑
lišujeme od ostatních evropských výrobců individuálním
přístupem k technickým požadavkům zákazníků. Jsme
schopni přizpůsobit se velikostí dodávek i podlimitním
požadavkům zákazníků v krátkých dodacích termínech,“
říká ředitelka Alena Lubasová (na snímku). Společnost
provozuje také zábavní park s vlastní kulturní památkou
jako produkt podporující image firmy i regionu.

Lékárníci 95
Karlovarský kraj

Bez půjček a z rodinných prostředků začínali podnikat Lé‑
kárníci 95. Naráželi na nevoli konkurence a provozovatelů
zaběhnutých lékáren. Nátlak ale ustáli, podnikají již jede‑
náctým rokem a byli prvním řetězcem lékáren v Karlovar‑
ském kraji. Byli mladí, ve čtyřech si řekli, že zkusí například
víc komunikovat s pacienty. A povedlo se. „Za těch jede‑
náct let se trh neuvěřitelně proměnil. V roce 2005 v něm
byli stále majitelé, kteří dostali lékárny v privatizaci. Dnes
trendy udávají nadnárodní korporace,“ říká jednatel Petr
Koudelka (na snímku). A jak čelí nadnárodním koncernům
lékáren? Férovostí, lidskostí a hlavně vytrvalostí.

FABIO PRODUKT
Královéhradecký kraj

Předkové rodiny Jenčkovy podnikali v srdci Českého ráje
již před 150 lety. Holínská společnost dnes vyrábí rostlinné
oleje, ale zabývá se také maloobchodním a velkoobchod‑
ním prodejem a zemědělskými komoditami. Ze tří zaměst‑
nanců a výkonu lisu pár tun oleje denně se vypracovala
na firmu se 110 lidmi. „Jako jediní lisujeme studenou ces‑
tou. Olej upravujeme pro potravinářství bez jakýchkoliv
chemických látek, za využití fyzikálních veličin. Olej si tak
zachová specifickou vůni, chuť a přírodní antioxidanty,“
říká jednatel František Jenček (na snímku).

LAKOVNA HAJDÍK
Zlínský kraj

V roce 1989 začínala lakovna v Jablunce s několika zaměst‑
nanci v domácích podmínkách. Za Milanem Hajdíkem pak
ale přišel jeho v byznysu studovaný syn a navrhl, aby za‑
ložili s. r. o. Spolupráce jim funguje skvěle, dnes mají firmu
s 200 zaměstnanci, dynamickými vizemi a velkými plány
růstu. Od konkurence je odlišují technologické postupy,
které v Česku nemají obdoby. „Máme vlastní oddělení
výzkumu a vývoje nabízející povrchovou úpravu přímo
na míru zákazníkům. Zainvestovali jsme do výzkumu a už
od začátku víme, jaký materiál je dobrý a jaký špatný,“ říká
Milan Hajdík, zakladatel a technolog lakování (na snímku).

Vítězové v krajích
hlavní město Praha
1. místo
2. místo
3. místo

CeWe Color (Praha 4)
Petra Clinic health (Praha 1)
CLEVER MINDS (Praha 5)

jihočeský kraj
1. místo

Kovostroj Bohemia 		
(Týn nad Vltavou)

2. místo
3. místo

DITA, v. d. invalidů (Tábor)
Kámen a písek (Český Krumlov)

jihomoravský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Strojírna Oslavany (Oslavany)
ZLOMEK (Dolní Bojanovice)
Foreigners (Brno)

karlovarský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Lékárníci 95 (Cheb)
Auto Kakras (Kraslice)
Cukrárna Ondra 			
(Dlouhá Lomnice)

královéhradecký
1. místo
2. místo
3. místo

FABIO PRODUKT (Holín)
Penda (Jičín)
Dyntar (Vitiněves)

liberecký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

HOKAMI CZ (Liberec)
Doska Česká Lípa (Česká Lípa)
Jizerská porcelánka (Desná)

moravskoslezský
1. místo

MARLENKA international 		
(Frýdek-Místek)

2. místo
3. místo

HAVLÍK OPAL (Bruntál)
DCK Rekrea Ostrava (Ostrava)

olomoucký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

ALIKA (Čelčice)
Koutný (Prostějov)
OLTIS group (Olomouc)

pardubický kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Fortell (Lanškroun)
THERMO INDUSTRY (Pardubice)
LABETA (Chrudim)

plzeňský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

KUFI INT (Plzeň)
Replast produkt (Plzeň)
LC Tools (Plzeň)

středočeský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Beznoska (Kladno)
Colsys (Kladno-Dubí)
EBAS (Benešov)

Ústecký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

HENNLICH (Litoměřice)
DH Fyzioterapie (Litoměřice)
Fluokov (Teplice)

kraj vysočina
1. místo
2. místo

MHA (Humpolec)
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
(Třešť)

3. místo

HSE (Humpolec)

zlínský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

LAKOVNA HAJDÍK (Jablunka)
RIM CZ (Otrokovice)
RETIGO (Rožnov pod Radhoštěm)

MARLENKA international
Moravskoslezský kraj

MARLENKA je na trhu od roku 2003, zakladatel a majitel
Gevorg Avetisjan (na snímku) chtěl původně jen zajistit
zaměstnání a obživu vlastní rodině. Využívá tradiční re‑
cepty země, odkud pochází. „Nápad se zrodil, když přijela
sestra a upekla nám medový dort podle naší staroarmén‑
ské receptury. Tak jsme začali péct a já jsem začal dorty
nabízet v místních kavárnách a cukrárnách.“ Jejich vý‑
robky mají díky unikátním recepturám a surovinám zce‑
la výjimečnou trvanlivost. „To je mezi dorty a zákusky
ojedinělá vlastnost. I díky tomu můžeme naše produkty
vyvážet z Frýdku‑Místku do více než čtyřiceti zemí světa.“

ALIKA

Olomoucký kraj

ALIKA je rodinná česká firma z Čečic zabývající se praže‑
ním, balením a sekáním oříšků i sušeného ovoce a semen.
Denně z ní odchází až 24 tun oříšků, celorepublikově známé
jsou například arašídy KK. Společnost si zakládá na kvalitě,
mezi její hlavní klienty patří mezinárodní a české obchodní
řetězce. Firma se také dobře stará o vlastní zaměstnankyně
a jejich děti. „Zprvu jsme měli chůvu, ale potom jsme uspěli
v dotačním programu a nevyužívanou budovu jsme pře‑
budovali na školku. Takže kolegyně u nás mohou pracovat
zcela v klidu. O děti je postaráno,“ říká spoluzakladatelka
a výrobní ředitelka Jana Kremlová (na snímku).

Fortell

Pardubický kraj

Tři zakladatelé, kteří se ze zaměstnaneckých pozic rozhodli
vkročit do nejistoty podnikání ve strojírenství, vybudovali
v Lanškrouně společnost o 170 zaměstnancích s letošními
očekávanými tržbami přes 300 milionů Kč. Otvírají novou
montážní a skladovou halu, a vše od konstrukce přes vý‑
robu forem a nástrojů až k lisování plastových a kovových
dílců mají tak pod jednou střechou. Potýkají se ale s ne‑
dostatkem kvalifikovaných lidí. „Mrzí mě to, dnes si děti
vybírají méně náročné obory, jen aby měly školu. Změnit
to bude těžké,“ říká jednatel František Jiras (na snímku).

KUFI INT
Plzeňský kraj

Michal Fiala (na snímku), Lubomír Kuchynka a jejich fir‑
ma působí na trhu desátým rokem a těžko byste hledali
lepší příklad vynalézavosti a touhy přijít s něčím novým
a užitečným. Zabývají se vývojem a výrobou tepelných
čerpadel. Odborná veřejnost k nim byla po škole nejdříve
velmi skeptická, ale oni přesvědčili o svých schopnostech.
„Povedlo se nám změnit přístup lidí k vytápění domů. Jako
první jsme zavedli na český trh tepelné čerpadlo s inverto‑
rem. Postupně se z exotického řešení vytápění domů stala
v Evropě standardní věc,“ říká Michal Fiala, jednatel firmy.

Beznoska

Středočeský kraj

Když v roce 1991 došlo k velké privatizaci, rozhodl se Sta‑
nislav Beznoska, ještě donedávna vedoucí oddělení „Chi‑
rurgie“ kladenské Poldi, využít zkušenosti a předložil ná‑
vrh na privatizační projekt. Uspěl a začátkem roku 1992
vznikla firma Beznoska, která převzala program (výroba
a prodej kloubních náhrad pro lidské a psí pacienty) i za‑
městnance „Chirurgie“. „Dnes se od konkurence lišíme
šířkou sortimentu, kvalitou a individuálně cílenou vý‑
robou podle požadavků lékařů,“ říká Petr Milata, vnuk
Stanislava Beznosky, jednatel a ředitel firmy (na snímku).

HENNLICH
Ústecký kraj

Tradice litoměřické firmy sahá až do roku 1922. Hospodář‑
sky roste, a proto se může čím dál více zaměřovat na pří‑
stup k zaměstnancům a podporu okolí. Martin Jonáš
(na snímku), PR manager firmy, říká: „Máme nově manage‑
ment rodičovské a mateřské dovolené, vydali jsme zprá‑
vu o stavu odpovědnosti a jako první v regionu a možná
i v republice máme tzv. walk life balanc office.“ Jde o mul‑
tifunkční místnost, nástroj ke slaďování práce a rodiny.
To, že se v péči o zaměstnance a okolí firma stále posouvá
vpřed, je také zásluhou jednatele Pavla Šumery, který vede
podnik rodinným stylem prvorepublikových let.

MHA

Kraj Vysočina

Humpolecká společnost, která v roce 1992 začínala jako
grafické studio, poskytuje špičkové služby v oblasti pod‑
pory marketingových aktivit. Významem své činnosti da‑
lece přesahuje hranice regionu. Poskytuje specializované
služby v oblasti přípravy, vývoje, realizace a distribuce
marketingových kampaní pro významné mezinárodní
klienty, včetně sledování nákladové efektivity a reportin‑
gu. „Zákazníci od nás obdrží řešení na míru, platí opravdu
jen za to, co chtějí a co skutečně dostanou,“ říká František
Hovorka (na snímku), projektový manažer. Klienty mají
jak mezi malými firmami, tak v nadnárodních korporacích.
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Do prstenů vkládám příběhy
a vzpomínky lidí, říká šperkař z Roztok
Tomáš Wehle

tomas.wehle@economia.cz

M

nohé z obvyklých ingrediencí, které jsou
nutné pro úspěch v podnikatelských
soutěžích, u Davida Lomose nenajde‑
te. Žádný hluboký lidský příběh, překo‑
návání nedůvěry blízkých, pád na dno
nebo učení se něčemu úplně neznámému. Šperkař
a designér z Roztok u Prahy tento obor vystudoval
a věnuje se mu naplno už skoro 20 let. Je zručný a pre‑
cizní. K zákazníkům volí individuální přístup, a tak je
každý šperk ručně vyrobený originál. Snaží se jít proti
proudu a hledat mezery na trhu. Kombinace těchto
vlastností, doplněná oddaností řemeslu a nepochybně
i osobním šarmem, mu pomohla k vítězství v soutěži
Česká spořitelna Živnostník roku 2016, vyhlašované
Hospodářskými novinami.

Jasná vize
„Mým krédem
je otevřený
a přátelský přístup
ke klientům,
spojený
s nekompromisním tlakem
na profesionalitu a následně
na kvalitu
šperků,“ říká
David Lomos.

Magdaléna Válková
Jihomoravský kraj

Víno a hrozny ji provázejí už odmalička. Rodina Magdalé‑
ny Válkové a stejně tak rodina jejího manžela vlastní a ob‑
hospodařuje vinohrad. „Měla jsem velkou touhu se vrátit
tam, odkud pocházím, na Slovácko. Chtěla jsem najít pro‑
dukt, který bude skvěle reprezentovat náš krásný region
a zároveň by mě uživil.“ V hlavě se jí začala rodit myšlenka
o výrobě nealkoholického nápoje vyrobeného z vlastních
hroznů. „Nakupuji i od místních zemědělců a specializo‑
vaných podniků, které dokážou vypěstovat hrozny prvo‑
třídní kvality s vysokou cukernatostí. Všechny hrozny jsou
sbírané ručně a je kontrolována jejich kvalita.“

Jakkoliv si jeho šperky kupují lidé z celé republi‑
ky, přiznává, že blízkost bohaté Prahy mu podnikání
usnadňuje. Zákazníky získává nejen dobře udělaným
webem se spoustou originálně nafocených šperků, ale
hlavně osobními referencemi a doporučeními stáva‑
jících klientů. „Mým krédem je otevřený a přátelský
přístup k mým klientům, spojený s nekompromis‑
ním tlakem na profesionalitu a následně na kvalitu
šperků,“ vysvětluje David Lomos u zlatnického stolu
ve svém ateliéru, obklopený desítkami všemožných
pilníků, kleští, kladívek a nůžek.

Dětský prstýnek místo praku
Když bylo Davidovi nějakých 12 let, nevyrobil si svůj
první prak jako jeho kamarádi. Místo toho začal tvo‑
řit první šperky z věcí, které mu zůstaly po dědečkovi.
Každý materiál byl pro malého kluka z Roztok výzvou
a téma zdobení lidského těla ho lákalo. Ačkoliv dědeč‑
ka osobně nezažil, byl to právě tento renesanční člověk
se širokými zájmy, kdo pozdějšího respektovaného
šperkaře ovlivnil.
Před další cestou do hlubin šperkařova umění je nut‑
né si odskočit do středověku. Ve 13. a 14. století, v dobách
rytířské slávy, bylo třeba pro boj a turnaje vyvinout spe‑
ciální reprezentativní a ochranný oděv. S tím souvisela
výroba pásů, na nichž visel meč a které bývaly rytířským

znamením. Tyto okrasy, tepané a ražené z mědi, mosazi,
zlata, stříbra i drahých kamenů, vyráběli pasíři.
A právě takovým vystudovaným pasířem je o pár
století později i David Lomos. Jen místo rytířské zbro‑
je vyráběl a restauroval u mistra pasíře Ivana Hous‑
ky na začátku 90. let nejrůznější starožitné sakrální
předměty a šperky. „V tu dobu už jsem cítil šperk jako
své poslání a životní náplň,“ říká Lomos.
Pasířinou vzdělávání zdaleka neskončilo. Pokračo‑
val v ateliéru kov a šperk na Soukromé mistrovské
škole uměleckého designu, klasickou zlatničinu se
naučil ve zlatnickém Středisku praktického vyučová‑
ní. Po škole nastoupil do klenotnické firmy Primossa
do oddělení vývoje a designu šperku.
Volnost svobodného povolání ovšem lákala Davida
Lomose stále silněji, a tak v roce 1998 získal živnos‑
tenský list. O dva roky později založil vlastní ateliér
Daloo Design. Jeho světem se stal šperk.
Za největší úspěch ovšem žádný z klenotů nepo‑
važuje, říká zcela vážně a dívá se na fotky svých dětí
na stěnách ateliéru. „Děti by měly cítit, že nepotře‑
bují nikoho k tomu, aby mohly svobodně přemýšlet
a tvořit. Jsou to svobodní jedinci, a pokud jim společ‑
nost, škola a rodina tuto přirozenost nezdeformují,
budou v životě neporazitelní,“ je přesvědčen živnost‑
ník roku 2016.

David lomos
Zásnubní a snubní prsteny
tvoří nějakých 80 procent
jeho produkce. Za rok jich
vyrobí kolem 150. Pár snubních
prstenů stojí nejčastěji 5–20
tisíc korun podle materiálu
a provedení. Kromě nich vytváří
šperkař z Roztok také různé
designové předměty – sportovní
trofeje a poháry, městské
insignie nebo sakrální předměty.
Třeba putovní poháry mužské
i ženské florbalové extraligy
vznikly v jeho rukou.

P

HN: Jak významná je pro Českou
spořitelnu podpora malých a střed‑
ních podniků?
Malé a střední podniky a také živ‑
nostníci patří mezi naše klíčové
zákazníky. Vyplývá to i z jejich po‑
stavení v ekonomice, kde předsta‑
vují hybnou sílu. Je skvělé sledovat,
kolik energie a nápadů podnikatelé

HN: V čem konkrétně dokážete živ‑
nostníkům a menším firmám po‑
moci?
Zásadní je samozřejmě usnadnit
jim přístup k penězům. Spusti‑
li jsme několik programů zamě‑
řených právě na podporu tohoto
segmentu. Začínajícím podnikate‑
lům například zprostředkováváme
financování z programu Inostart,
které umožňuje start‑upům inves‑
tovat až 15 milionů korun. V rámci
kampaně Hledá se nová krev pro
české podnikání nabízí Česká spo‑
řitelna úvěr až 650 tisíc korun, aniž
bychom požadovali doložit kon‑
krétní podnikatelský plán.
HN: Začínající podnikatelé ale často
potřebují i další podporu nad rámec
úvěrování…

Jsme rádi, že
můžeme být
titulárním
partnerem soutěže
Živnostník roku
a máme možnost
podnikatele a firmy
alespoň jednou
do roka ocenit.

Petr Rácz

Karlovarský kraj

Láska ke dřevu, pořádná dávka kreativity a manuální zruč‑
nost nasměrovala Petra Rácze na studijní obor umělecko‑
řemeslná stavba hudebních nástrojů. Do vzhledu nástrojů
vkládá vždy kus sama sebe. Chce se co nejvíce přiblížit sta‑
rým mistrům, posoudit kvalitu své práce; srovnání s nimi
si ale vyřknout netroufne. Je však jasné, že jeho práce již
patří mezi ty nejlepší v oboru. „Mám odezvu od hudební‑
ků, kterým prošly rukama jak současné, tak staré nástroje,
a sdělují mi pouze pozitiva. Říkají, že jsou na vysoké úrovni
jak po estetické, tak po tónové stránce.“

Lucie Ernestová
Královéhradecký kraj

Když před 16 lety začínala s manželem tvořit grafické ná‑
vrhy pro přátele, nejspíše netušila, že se z toho postupem
času vyklube malé, ale šikovné studio se spokojenými
klienty a originálním know‑how. Podnikatelku čím dál víc
lákala vlastní tvorba, a tak se do svého snu pustila naplno.
Dnes je na světě pět sad jejích her a nezůstaly jen v Česku.
Radu má také pro ty, kteří si unaveni každodenním sho‑
nem hrát zapomněli. „Pokud vás hraní nebaví, vymyslete
si vlastní. Někdo si rád hraje, jiný rád vymýšlí a je dobré
si najít, který z těchto dvou typů jste. Hlavně vás to musí
bavit. A přece nebudu dělat něco, z čeho nemám radost.“

Jana Havrdová

Živnostníci vnášejí na trh neuvěřitelnou energii
odpora živnostníků a ma‑
lých a středních firem
(MSE), inovací a podnika‑
telských start‑upů je stra‑
tegickým záměrem České
spořitelny. „Jsme rádi, že můžeme
být titulárním partnerem soutěže
Živnostník roku a máme možnost
podnikatele a firmy alespoň jednou
do roka ocenit,“ říká František Krčil,
manažer MSE v České spořitelně.

Inspirován svým dědečkem začal David Lomos vytvářet
šperky již ve 12 letech. Touha po svobodném podnikání,
otec živnostník a studium řemeslného oboru pasířství
ho dovedly až ke šperku, který se pro něj stal životní ná‑
plní. V roce 1998 založil živnost a o dva roky později už
měl vlastní ateliér DALOO design. „Každá společenská
vrstva měla vždy svého doktora, právníka a klenotníka.
Já jsem rád, že se ke mně lidé vracejí a důvěřují mi. Jde
o vzájemnou spolupráci, pro většinu z nich to není pouze
věc, ale osobní příběh.“

Už od střední školy pomáhal Martin Perlík otci a jeho ko‑
legům při práci na projektech nejrůznějších staveb. Port‑
folio služeb projektování zúžil na rekonstrukce a tím se
odlišil. „Mým ideálem je, aby domy, které stojí, nechátraly
a bydlelo se v nich. Každý takový dům, který najde nové
využití, totiž znamená, že někde leží kus pole nebo louky,
které není třeba zastavět.“ Zúžením záběru dostal také
prostor rozvíjet novinky. V unikátním semináři vysvětluje
účastníkům na příkladech skutečně realizovaných staveb,
co všechno je při rekonstrukci čeká.

František Krčil, manažer segmentu MSE, Česká spořitelna

autori@economia.cz

Středočeský kraj

Hlavní město Praha

hn – matej slávik

a malé firmy pravidelně generují.
Naším cílem je pomoci jim uvádět
jejich projekty do praxe.

David Lomos – vítěz

Martin Perlík

Foto:

Kdo se věnuje zákazníkům, má úspěch
Do svých šperků David Lomos vnáší příběhy lidí, kte‑
ří je budou nosit. Jejich vzpomínky, filozofii, nápady.
Někdo má v prstenu kamínky z dovolené, jiný korál
z náhrdelníku po prababičce v náušnicích. Anebo je
na snubních prstenech vyryto stylizované pohoří Jese‑
níků, kde se dotyční seznámili. Vznikají tak originály,
tolik odlišné od bezejmenných šperků sériové výroby.
„Je velký rozdíl mezi šperkem, který dělají děti v Číně,
a těmi od sofistikované firmy v Dánsku, ale stále je to
konfekce. Absolutní kontrast k tomu je koncept zakáz‑
kové výroby, kdy přímo jednáte se zadavatelem nebo
nositelem šperku. Ne vždy to ovšem u nás lidé docení,
stejně jako ještě není samozřejmostí servis s tím spo‑
jený, slušnost a stavovská čest,“ myslí si mladý živnost‑
ník. Kvalita servisu a přístupu ke klientům je podle něj
základ úspěchu každého podnikatele. „Kdo se takhle
věnuje klientům, nemá nouzi o práci,“ je přesvědčen.
Lomos se snaží navázat na kdysi běžnou tradici, kdy
„lepší“ rodiny měly nejen své lékaře nebo právníky, ale
i šperkaře. Co tedy běžně začíná a končí u svatebních
prstenů, u něj často pokračuje dál – šperkem ženě při
narození dítěte či dětskými náušnicemi.
K výrobě používá jak tradiční slitiny zlata všech ba‑
rev – žluté, bílé, šedé, červené, růžové, oranžové –, tak
i ušlechtilou platinu a palladium, ale i chirurgickou
ocel či dural. „Nejvíce mě ovšem přitahuje titan, kte‑
rý se komplikovaně opracovává, a jeho kombinování
s jinými kovy,“ přiznává Lomos. Do své práce se tak
snaží promítat nejnovější technologické poznatky.
Zajímavou budoucností je podle něj v tomto směru
3D tisk z kovového prachu.
Od klasických zlatnictví se středočeský šperkař odli‑
šuje osobním přístupem k zákazníkům. „Vznik šperku
je časově i technologicky rozmanitý proces, od vize
přes výrobu až po jeho předání. Každý klient u mě do‑
stává prostor k vyjádření svých představ o šperku. Vý‑
sledný výtvarný návrh je vždy výsledkem spolupráce
mezi mnou a zadavatelem,“ vysvětluje Lomos. Zákaz‑
ník má podle něj rovněž možnost se v různých fázích
výroby na klenotu podílet. „Nezřídka si budoucí snub‑
ní prsteny vyzkouší vyrobit sami snoubenci,“ říká.
Zaměstnance David Lomos nemá, spolupracuje
s řadou živnostníků na volné noze. „Rád se obklopuji
stejně zodpovědnými a samostatnými lidmi,“ tvrdí
a zmiňuje třeba rytce nebo zasazovače drahých ka‑
menů, kteří udělají svou práci lépe a rychleji, než by
to zvládl on sám.

Jakub Splavec
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Liberecký kraj
Samozřejmě. Naše role také nekončí
zprostředkováním peněz. Součástí
nabídky, se kterou oslovujeme kli‑
enty, je i poradenství. To zahrnuje
například pomoc v navazování do‑
davatelsko‑odběratelských vztahů,
hledání perspektivních obchodních
partnerů, nových zákazníků, anebo
možnost čerpání různých dotací.
Začínajícím podnikatelům nabízí‑
me i mentoring, který jim má napo‑
moci snižovat náklady i rizika pod‑
nikání a celkově se prosadit.
HN: Jak hodnotíte soutěžící v letošní
soutěži Živnostník roku a start‑up
roku?
Jsou inspirativní. Je skvělé sledovat
již zmíněné neuvěřitelné množství
energie a nápadů, které do ekono‑
miky vnášejí. Proto jsme rádi, že mů‑
žeme být titulárním partnerem sou‑
těže Živnostník roku a start‑up roku
a máme možnost podnikatele a fir‑
my alespoň jednou do roka ocenit.

Podnikatelský nápad Jany Havrdové se zrodil už při její
práci v Železnobrodském skle. Pracovala jako vedoucí kva‑
lity a chtěla porozumět procesu výroby natolik, aby mohla
výrobek posoudit na sto procent. Po odchodu do jiného
oboru se rozhodla založit e‑shop s prodejnou a výrobnou
české bižuterie. Sklu a bižuterii dává celé srdce a záleží jí
i na dalších generacích tradičních výrobců. „Rozhodla jsem
se dodělat si pedagogickou nástavbu. Chci své zkušenosti
předat dál a vzdělávat novou generaci. Sklo je totiž jedi‑
nečný a originální materiál a lidé musí jeho kvalitě zase
začít věřit. Je to materiál budoucnosti. Byl, je a vždy bude.“

Ludmila Kocourková
Moravskoslezský kraj

Psal se rok 1991 a Ludmila Kocourková začala v pronajatých
prostorách na náměstí v Novém Jičíně podnikat ve stra‑
vovacích službách. V rodné obci Jeseník nad Odrou vy‑
budovala pěstitelskou pálenici, kterou úspěšně provozuje
již deset let. „Cílem dalšího podnikatelského záměru bylo
obnovení provozu zpracovatelského podniku – plnírny
pramenité a minerální vody a uvedení nového produk‑
tu s názvem Jesenický pramen. Ten má dnes ochrannou
známku a splňuje veškeré hygienické normy. Základní
ideou nového projektu je vybudovat plnohodnotnou plnír‑
nu a vstoupit na trh zaměřený na prodej pramenitých vod.“

Vítězové v krajích
středočeský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

David Lomos (Roztoky)
Patrik Šimůnek (Dobrovice)
Alena Kramešová Křížková 		
(Křepenice)

hlavní město Praha

1. místo
2. místo
3. místo

Martin Perlík (Praha 9)
Eva Plzáková (Praha 3)
Erika Merjavá (Praha 4)

jihomoravský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Magdaléna Válková (Strážovice)
Lívia Knechtová (Brno)
Ivana Šaleová (Břeclav)

karlovarský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Petr Rácz (Luby)
David Nushart (Aš)
Jaroslava Lasáková (Kyselka)

královéhradecký
1. místo
2. místo
3. místo

Lucie Ernestová (Hr. Králové)
Barbora Jahodová (Potštejn)
Dita Hofrichterová (Hr. Králové)

liberecký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Jana Havrdová (Turnov)
Jan Hradecký (Libštát)
Anna Ondřejíková (Černousy)

moravskoslezský
1. místo
2. místo
3. místo

Ludmila Kocourková (Nový Jičín)
Jiří Klega (Rychvald)
Jan Fridrich (Ostrava)

olomoucký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Lukáš Drlík (Úsov)
Marta Musilová (Olomouc)
Blanka Poštulková (Loštice)

pardubický kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Hana Matějková (Pardubice)
Marek Čáslavský (Chrudim)
Pavel Hrubý (Chornice)

plzeňský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Pavel Štáhlich (Klatovy)
Helena Štefánková (Vejprnice)
Lukáš Janko (Kralovice)

jihočeský kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Martin Křivánek (Holubov)
Martin Hájek (Hluboká nad Vlt.)
Marcela Bastiánová (Strakonice)

Ústecký kraj
1. místo
2. místo
3. místo

Tomáš Kalný (Varnsdorf)
Miroslava Kuchařová (Duchcov)
Jan Tylle (Štětí)

kraj vysočina
1. místo
2. místo
3. místo

Bedřich Hloch (Jihlava)
František Mikulík (Jihlava)
Jana Grygarová Laštovičková
(Velká Losenice)

zlínský kraj
1. místo

Augustin Krystyník (Nový 		

	Hrozenkov)

2. místo
3. místo

Adam Křápek (Hluk)
Dana Burešová (Luhačovice)

Lukáš Drlík
Olomoucký kraj

Práce na statku bavila Lukáše Drlíka celý život, a tak pro
něj nebylo těžké vzdát se rozjeté kariéry v hotelnictví.
Společně s přítelkyní začali pěstovat nejrůznější bylinky
a přes oblibu Provence až po potřebu odlišit se od ostat‑
ních pěstitelů v Česku došli k pěstování levandule. „Věděl
jsem, že ji budeme prodávat v ojedinělé Levandulové ka‑
várně. V květnu oslavila rok existence a my máme radost,
že k nám lidé jezdí z celé republiky. Většina pěstitelů sází
jen okrasnou levanduli, která se používá na výrobu kos‑
metiky. My jsme se dali tou druhou cestou, protože jsme
věděli, že to nejen zaujme, ale bude to také efektivní.“

Hana Matějková
Pardubický kraj

Podnikání Hany Matějkové je velmi mladé, ale vášeň a lás‑
ka k její práci jí rozhodně nechybí. Věnuje se interiérovému
designu, ale zajímá ji víc než jen barva tapet. Svým zákaz‑
níkům dokáže poradit při návrhu dětského pokojíčku i při
realizaci kancelářských objektů a developerských pro‑
jektů. „Specialitou je pro mě úzká spolupráce s kolegyní,
která dělá reality a finance. Naše kancelář tak klientovi
od prvopočátku nabízí kompletní balíček služeb.“ Nejde
však jen o byznys. „Vše dělám v duchu motta: Bydlete krás‑
ně, žijte ještě líp. Věřím, že prostředí, ve kterém žijeme,
ovlivňuje naše duše.“

Pavel Štáhlich
Plzeňský kraj

Prvotním záměrem Pavla Štáhlicha bylo mít malou kavárnu
s výrobou zmrzliny a zákusků. „Postupem času jsme začali
sledovat složení potravin a zajímat se o to, co jíme.“ Právě
zájem o zdravou stravu ho s manželkou přivedl k vývoji
a výrobě přírodní zmrzliny. Výroba je sice několikanásob‑
ně náročnější a není podporována žádnými chemickými
a umělými náhražkami, ale výsledek stojí opravdu za to.
„Chceme zákazníkům přinášet originální chutě, proto ka‑
ždou sezonu přicházíme s něčím novým. Naším cílem je
zachovat tradiční chutě ovocných a smetanových zmrzlin.“

Martin Křivánek
Jihočeský kraj

Podnikat začal Martin Křivánek v roce 1997 společně se
svým otcem. Každý z nich na své živnostenské oprávnění.
„Začínali jsme s dodávkou tesařských konstrukcí, proto‑
že můj otec původně tesařinu učil, ale jelikož se nehlásili
noví studenti, rozhodli jsme se v oboru podnikat. Už tehdy
bylo zřejmé, že tesařů bude nedostatek.“ Od toho se odvíjí
také filozofie jeho byznysu. Pokud učni nejsou, je potřeba
je vychovat. „Studenti SOU stavební v Českém Krumlově
na oboru tesař u mě vykonávají praxi a já ty spolehlivé,
kteří mají zájem u mě pokračovat, zaměstnávám.“

Tomáš Kalný
Ústecký kraj

Zednickým a obkladačským pracím, jakož i fotodoku‑
mentacím k jednotlivým pracím, se věnuje již osmnáct
let. Za svoji profesní kariéru byl už také několikrát na dně.
Dokázal se však vždy zase odrazit vzhůru a vše, co ho po‑
tkalo, bere jako zkušenost k nezaplacení, se kterou se musí
pracovat dál. Sám o sobě říká s úsměvem, že je zedník
s lidskou tváří. „Lidé si musí uvědomit, že řemeslo není
manufaktura. A zedníci si musí uvědomit, že nám nesmí jít
o to rychle zbohatnout a poskytovat jen kvantitu na úkor
kvality. Protože řemeslník musí být poctivý, pilný a hlav‑
ně lidský.“

Bedřich Hloch
Kraj Vysočina

Vstoupil do neznámých vod a začal podnikat v oboru,
do kterého nebyl zasvěcen. „Chtěl jsem dokázat, že kni‑
hařské řemeslo zůstane v Jihlavě zachováno a na výborné
úrovni. Pracují u nás zkušené knihařky, které své řemeslo
umí a snaží se zákazníkovi vyjít vstříc. Bez nich by kni‑
hařina nefungovala.“ Od začátků, kdy firma startovala se
dvěma zaměstnanci, se nabídka rozšířila. Dnes například
nabízejí potisk desek zlatou a stříbrnou barvou. „To se vyu
žije hlavně v diplomkovém období, kdy můžeme s vazbou
absolventských prací vyhovět i největším opozdilcům.“

Augustin Krystyník
Zlínský kraj

Narodil se v rodině koláře a v tradici se rozhodl pokračovat.
Vyučil se v Horním Benešově a v roce 1989 znovuotevřel
živnost po svém otci, která stála už od roku 1936. „Některé
druhy kol ohýbáte ručně, ale některé se musí napařovat.
Ve Vídni jsem u kolegy viděl krásný pařák na dřevo, a tak
když jsem se vrátil domů, zavolal jsem kamarády svářeče,
elektrikáře a instalatéra a postavili jsme si vlastní. Náš
postup jsem pak poskytl učilišti v Jaroměři, kde teď mají
jako jediné učiliště ve střední Evropě svůj vlastní pařák.“
Dokonale ho vystihuje právě snaha o předávání zkušeností
a snem je pro něj založení vlastního učiliště.
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Rozhovor

Specialisté z API upozorňují podnikatele
na zbytečné chyby v žádostech o dotace
Jana Niedermeierová

jana.niedermeierova@economia.cz

Dotace
mají velký
přínos
pro rozvoj
inovací
a pomáhají
nastartovat
čtvrtou
průmyslovou
revoluci.

D

louhá léta měla na starosti rozdělování ev‑
ropských dotací podnikatelům agentura
CzechInvest. Od června letošního roku tuto
agendu přebrala nově vzniklá Agentura pro
podnikání a inovace (API). Podle ředitele agentu‑
ry Lukáše Vymětala ale žadatelé nepocítili žádnou
změnu.
API zprostředkovává dotace z Operačního progra‑
mu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK). Vznikla oddělením divize CzechInvestu
Strukturální fondy, která se od roku 2004 zabývala
problematikou evropských fondů a kterou od roku
2008 řídil právě Vymětal.
Důvodem odštěpení divize byl požadavek Evropské
komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými pro‑
středky ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim
zákona o státní službě. Jako nejvhodnější varianta,
jak tuto podmínku splnit, se nakonec ukázalo právě
zřízení samostatné příspěvkové organizace, která je
jako celek podřízena zmíněnému zákonu.
HN: Jaké změny přineslo založení Agentury pro podnikání a inovace?
Došlo ke změně čistě organizační. Máme nový název,
vizitky, e‑maily a tak dále. Kromě vnitřního přesku‑
pení se to ale nijak zvlášť neprojevilo. Žadatelé o do‑
tace nezaznamenali žádnou změnu, protože jsme se
snažili, aby přechod byl co nejhladší a co nejméně
bolestivý. Najdou nás stále na stejné adrese, jak tady
v Praze na centrále, tak v regionech, kde i nadále sdí‑
líme kanceláře s CzechInvestem.
HN: Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému je API
podřízena, nedávno vyhlásilo nové výzvy. Na jaké projekty mohou podnikatelé v současnosti žádat o dotace?
Od října do prosince budeme mít vyhlášených přes 20
výzev. Podnikatelé se mohou ucházet o dotace na prů‑
myslový výzkum, vývoj a inovace, rozvoj podnikatel‑
ské infrastruktury, informační a komunikační tech‑
nologie či ekoenergetické projekty. V horizontu ně‑
kolika následujících měsíců se chystáme vypsat také
dva nové programy. První z nich slouží pro podporu
vysokorychlostního internetu a další umožňuje čer‑
pat peníze na proof of concept, tedy ověření praktické
využitelnosti výzkumných výsledků.
HN: Na jak velké částky mohou žadatelé dosáhnout?
Mohou získat od několika desítek tisíc korun na malé
projekty, jako je třeba nákup expertních služeb v oblasti
inovací, až po dotace v řádu několika desítek milionů
korun na větší investiční projekty, například v oblasti
obnovitelných zdrojů energie. Intenzita podpory se
liší program od programu. Nejčastěji ale pokrývá od 25
do 45 procent investičních nákladů projektu. Je to od‑
stupňované mimo jiné podle toho, jestli jde o malý,
střední či velký podnik. V oblasti výzkumu může pod‑
pora dosahovat i více než 50 procent, výjimečně až třeba
80 procent, ale to jsou spíše ojedinělé případy.
HN: Jaké možnosti nabízíte začínajícím podnikatelům?
V tuto chvíli máme dva programy pro start‑upy, které
nejsou starší než tři roky. V rámci prvního z nich mo‑
hou firmy žádat o podporu na nákup strojů, techno‑
logického zařízení, drobného majetku či licencí. Vedle

toho mohou začínající podnikatelé získat peníze také
na informační a komunikační technologie.
HN: Kolik žádostí jste přijali v minulém kole výzev?
V prvním kole výzev Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, jehož vyhodnoco‑
vání právě probíhá, jsme měli podaných více než 5100 žá‑
dostí o podporu v celkové částce přes 41 miliard. Z toho
12 miliard tvořily dotace pro velké podniky. Očekáváme,
že podobný zájem ze strany žadatelů bude i nyní.
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HN: Jak velkou šanci na úspěch žadatelé mají?
U jednotlivých programů se to velmi liší. Například
v případě podpory inovací nebo úspory energií získá
dotace téměř každý, kdo splní kritéria a podmínky.
V těchto programech je k dispozici více prostředků,
takže neuspějí spíše jednotlivci, a to obvykle z toho dů‑
vodu, že špatně sepíšou žádost nebo jim to technicky
nevychází. Oproti tomu například v programu Poten

ciál, který podporuje vznik výzkumné infrastruktury, je
méně peněz a více žadatelů, takže k úspěchu musí mít
firmy skutečně perfektně připravený projekt i žádost.
HN: Co byste podnikatelům doporučil, aby zvýšili svoji
šanci získat dotace?
Pomoci jim mohou například konzultace s našimi ko‑
legy, ať už z centrály, nebo z regionů. Poradí jim, do ja‑
kého programu se jejich projekt hodí a jak by měli
dál postupovat. Pravidelně také pořádáme semináře,
na kterých žadatele seznamujeme s jednotlivými pro‑
gramy a radíme jim, co by měl vypracovaný projekt
obsahovat a jak by měl vypadat. Naši specialisté je
zároveň upozorňují na nejčastější chyby, kterých by
se měli vyvarovat, aby se zbytečně nepřipravili o pod‑
poru. Informace mohou žadatelé čerpat také z našich
webových stránek www.api‑agentura.cz, kde najdou
přehledný návod, jak žádost vyplnit, aby byla úspěšná.
HN: Jak kontrolujete efektivitu využití dotací?
Začíná to hodnocením, kdy zjišťujeme, jestli má pro‑
jekt skutečně smysl, jaký přínos má pro danou společ‑
nost, ale třeba i to, jestli si na to firma musí půjčit, nebo
má dostatek vlastních zdrojů. Žadatelé musí mít vždy
předem zajištěné financování ze 100 procent. My jim
peníze proplácíme až po realizacích jednotlivých etap
nebo celého projektu, takže podnikatelé musí vždy do‑
kládat, že za to pořídili to, co měli, a že peníze odešly
na účty, na které měly. Jestliže narazíme na nějakou
nesrovnalost, tak ji nahlásíme ministerstvu a do fir‑
my vyrazí kontrola. Zpětně se nás navíc ptají finanč‑
ní úřady, jestli bylo vše v pořádku. Funguje tam tedy
několikanásobná kontrola.
HN: Můžete uvést příklady zajímavých projektů, které
se podařilo v minulosti podpořit?
Každý rok pořádáme soutěž Podnikatelský projekt
roku, v rámci které oceňujeme nejlepší projekty čes‑
kých podnikatelů podpořené ze strukturálních fondů
Evropské unie a státního rozpočtu, které byly realizo‑
vány v předešlém roce. V posledním ročníku soutěže
uspěla například společnost První brněnská strojírna
Velká Bíteš, která s pomocí evropských dotací zavedla
vlastní prototyp leteckého turbovrtulového motoru
TP100 do výroby. Odnesla si první cenu v kategorii
Inovace. Mezi další oceněné patřila mimo jiné také tur‑
novská společnost Crytur, která vybudovala a zařídila
vlastní prostory pro výzkum a vývoj monokrystalic‑
kých materiálů a získala za to první cenu v kategorii
Potenciál. V kategorii Spolupráce firem – Klastry zase
zvítězilo sdružení Nanoprogres, které se věnuje vývoji
nanovlákenných struktur druhé generace.
HN: Co přináší dotační podpora podnikání české ekonomice?
Dotace mají velký přínos pro rozvoj inovací. Ty syste‑
maticky podporujeme od roku 2004 a v současnosti je
na jejich podporu určeno 40 miliard z našeho operační‑
ho programu. Nabízíme i programy, které se zaměřují
na inovace výrobního procesu, díky čemuž zase dotace
přispívají k nastartování čtvrté průmyslové revoluce
v Česku. Patří mezi ně například program Potenciál,
který pomáhá firmám s vybudováním výzkumné in‑
frastruktury, program Aplikace, který slouží k podpoře
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje,
nebo třeba Partnerství znalostního transferu, které
umožňuje vytvoření partnerství mezi malým a střed‑
ním podnikem a výzkumnou organizací.
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E

lektronická evidence tržeb
vyvolává u podnikatelů
stále řadu otázek. Jednou
z nich je i to, jak přesně bu‑
dou probíhat kontroly pl‑
nění povinností spojených s EET.
Mohou úředníci během kontrolní‑
ho nákupu vrátit objednaný oběd?
Smějí při tom tajně pořizovat zvu‑
kové či obrazové záznamy? A co
všechno budou vůbec prověřovat?
Dodržování povinností, které
podnikatelům ukládá zákon o evi‑
denci tržeb, bude kontrolovat jak
finanční, tak celní správa. A to dvě‑
ma způsoby: analýzou dat a fyzic‑
kou kontrolou na místě. Analýza
dat se bude odehrávat automatizo‑
vaně. Půjde například o porovnání
množství a výše tržeb v provozov‑
nách, které jsou srovnatelné svou

velikostí, sortimentem i umístě‑
ním. „Objeví-li se při tom nějaké
anomálie, nemusí to ještě nutně
znamenat pochybení či nedodr‑
žování zákona, ale je to impulzem
k dalšímu zkoumání,“ uvádí Věro‑
slav Sobotka, manažer pro legisla‑
tivu Asociace malých a středních
podniků a živnostníků (AMSP).
Pokud kontroloři narazí na vý‑
razné odlišnosti nebo na nestan‑
dardní postupy, jako například,
že provozovna nadužívala storno,
přijde na řadu kontrola na místě.
„V praxi by to mělo znamenat, že
kontroly ze strany finančních a cel‑
ních úřadů budou cílenější, a nikoli
nahodilé. Díky tomu by mělo ubýt
namátkových kontrol, které podni‑
katele zatěžují,“ říká Sobotka.
Pracovníky finančních a celních
úřadů bude zajímat především, zda
podnikatel zasílá datové zprávy
o evidovaných tržbách správci daně
a vystavuje zákazníkům účtenky.

„Zaměří se ale také na to, zda má
podnikatel v provozovně umístěné
informační oznámení o tom, že se
tam evidují tržby a v jakém režimu,
a zda zachází s autentizačními údaji
nebo certifikátem pro evidenci tr‑
žeb tak, aby nemohlo dojít k jejich
zneužití,“ podotýká mluvčí finanční
správy Petra Petlachová.
Kontrola na místě může probí‑
hat formou pozorování nebo tak‑
zvaných kontrolních nákupů, kdy
kontrolor nakoupí zboží či služby
od poplatníka a zkontroluje, jestli
mu byla řádně vystavena účtenka
a jestli byly údaje o tržbě zaslány
správci daně. „Účtenka musí obsa‑
hovat všechny zákonem stanovené
údaje, které zároveň musí odpoví‑
dat skutečnému stavu a korespon‑
dovat s údaji odeslanými správci
daně,“ upozorňuje Petlachová.
Jelikož smyslem kontrolních ná‑
kupů není pořízení zboží či služby,
může je následně pracovník finanč‑
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ní či celní správy vrátit. Výjimkou
jsou pouze případy, kdy už dané
zboží nejde znovu prodat nebo jde
o službu, která již byla zkonzumo‑
vána. Pokud si tedy kontrolor při
kontrolním nákupu dá v restauraci
oběd nebo se nechá ostříhat, tak
od smlouvy odstoupit nemůže.
Ačkoliv lhůta pro odstoupení
od smlouvy není výslovně stano‑
vena, neznamená to, že správce
daně může vrátit zboží za libovolně
dlouhou dobu po kontrolním ná‑
kupu. „Měl by si počínat tak, aby ni‑
komu nevznikaly zbytečné nákla‑
dy. V praxi to znamená, že pokud
hodlá odstoupit od smlouvy, měl
by tak učinit bezprostředně po spl‑
nění účelu kontrolního nákupu.“
Pravomoci a rozsah kontrolní
činnosti jsou stejné jako u daňo‑
vých kontrol a nesmí překročit
stanovené způsoby kontroly po‑
dle daňového řádu a podle záko‑
na o EET. Úředníci tak například

během kontrolních nákupů nesmí
utajeně pořizovat zvukový a obra‑
zový záznam bez toho, aby o tom
podnikatele informovali.
„Někteří podnikatelé se také
obávali, že kontroly budou zjišťo‑
vat, jestli hotovost v pokladně od‑
povídá evidovaným tržbám. To ale
opravdu nehrozí, někdo se zřejmě
při tomto výkladu inspiroval chor‑
vatským zákonem o evidenci tr‑
žeb, kde se o takových kontrolách
pojednává,“ říká Sobotka z AMSP.
Podnikatelé se podle něj na aso
ciaci často obracejí s dotazem, jak
se mohou bránit křivému nařčení,
že si například někdo v jejich restau‑
raci dal oběd a neobdržel účtenku.
„Právě to by měla vyvrátit pozoro‑
vání na místě či kontrolní nákupy.
Na základě takového udání nemůže
nastoupit automaticky sankce, aniž
by byla ověřena skutečnost. Ti, kdo
povinnosti k EET řádně plní, se tedy
nemusí obávat,“ uzavírá Sobotka.

