
Ve Zlínském kraji nejlépe inovovala 
uherskobrodská zbrojovka 

V soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2012 byly oceněny tři společnosti. Inovační firmou 
roku 2012 se stala Česká zbrojovka, a.s. Titul získala uherskobrodská společnost za rozsáhlou 
inovaci sortimentu v souvislosti s přezbrojením české armády. Čestná uznání pak obdržely 
společnosti Austin Detonator, s.r.o., ze Vsetína a Koma Modular Construction, s.r.o., z 
Vizovic. 

23. 05. 2012 
Slavností vyhlášení soutěže, jejímž cílem je ocenit firmy z regionu, kterým se díky inovacím 
podařilo výrazným způsobem rozvinout své podnikání, se uskutečnilo 22. května v 
prostorách Podnikatelského inovačního centra v areálu Svitu. 
Do třetího ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2012 se přihlásilo více než 20 
firem. Všechny přihlášky posuzovali odborníci. „Hodnotili především přidanou hodnotu 
inovací a to, jak zavedení nových technologií či nabídka nového výrobku nebo služby zvýšila 
konkurenceschopnost dané společnosti,“ uvedla za pořadatele Daniela Sobieská. 
Pořadatelem soutěže je prostřednictvím Technologického inovačního centra Zlínský kraj.  
„Rozvoj regionu není možný bez rozvoje místních firem. V současné době, kdy se světová 
ekonomika potýká s krizí, to platí dvojnásob. Jsem rád, že v našem kraji máme firmy, které 
investují, inovují a posilují tak svoji stabilitu a dávají lidem práci. Tato soutěž je mimo jiné 
poděkováním za jejich aktivity,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.  
Nejvyšší ocenění zaslouženě získala Česká zbrojovka. Jednomu z nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů ve Zlínském kraji se podařilo díky inovovanému sortimentu zbraní meziročně 
zvýšit tržby i zisk o 20 až 30 procent, navíc při snížení výrobních nákladů. K inovovaným 
produktům byly podány dva patenty a dva užitné vzory. Nové produkty zastupuje například 
automatická puška CZ 805 BREN nebo pistole CZ 75 PHANTON.  
Čestné uznání si z třetího ročníku krajské soutěže odnáší vizovická společnost Koma Modular 
Construction, která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů a výstavbou 
objektů z prostorových modulů. Firma realizovala jak inovace produktů, tak i výrobních 
procesů. Výsledkem je mimo jiné naprosto ojedinělý nízkoenergetický kontejner s možností 
rekuperace. Inovací výrobních procesů se pak podařilo hlavně zvýšit produktivitu práce. Díky 
tomu firma posílila svoji konkurenceschopnost a rozšíří prodej obsazením nového segmentu 
trhu. 
Výrazným způsobem do inovací investoval rovněž vsetínský výrobce výbušnin Austin 
Detonator. Firma takřka tři roky pracovala na unikátním produktu ekologické řady rozbušek, 
které neobsahují žádné těžké kovy. Tyto rozbušky, které na globálním trhu dosud chybějí, 
budou pro celý svět vyráběny výhradně v České republice. Podnik, který dává práci více než 
750 lidem, si od nového produktu slibuje nárůst tržeb až o 25 procent během tří let a pokles 
materiálových nákladů. Důležitý je rovněž aspekt ochrany životního prostředí. Od 
hodnotitelů soutěže proto firma rovněž získala čestné uznání. 
Do užšího finále dále postoupily firmy Spur, a.s., a Elko EP, s.r.o. Zlínský Spur je výrobcem 
produktů z plastů, například potrubních systému, chrániček, desek či profilů. Firma se 
intenzivně věnuje oblasti nanotechnologií. 

Elko EP z Holešova je výrobcem elektronických přístrojů. V posledních letech se společnost s 
dvacetiletou tradicí věnuje rovněž inteligentním elektroinstalacím. 
 



Historie soutěže 

První, pilotní ročník soutěže, se konal v roce 2009. Následující hned o rok později. Zároveň 
ale padlo rozhodnutí o dvouletém cyklu pořádání, do soutěže se tak firmy mohly přihlásit 
právě v letošním roce.  
V minulém ročníku se do soutěže registrovalo 16 firem. Jako vítěze vybrala porota 
společnost Koma Modular Construction, s.r.o., z Vizovic. Firma zaujala zejména inovacemi v 
oblasti nízkoenergetických modulárních staveb, které jsou vhodné pro rychlou a 
ekonomickou výstavbu. Držiteli čestných uznání se staly firmy TES Vsetín, a.s., zabývající se 
výrobou elektrických strojů, a firma 5M, s.r.o. z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a 
sendvičové materiály. V prvním ročníku zvítězila kunovická firma 5M, s.r.o. Čestná uznání 
získaly firmy Tajmac-ZPS, a.s., a Koma Modular Construction, s.r.o.  

Pořadatel soutěže 

Zlínský kraj pořádáním soutěže pověřil Technologického inovační centrum, s.r.o. Firma byla 
založena v roce 2005, zakladateli se staly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Tyto 
dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání v regionu. 
Hlavním cílem Technologického inovačního centra je naplňovat strategii ekonomického 
rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání 
výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro 
rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, 
které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost 
místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 
Partneři soutěže  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, strategický partner 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, generální partner 
Mladá fronta DNES, iDNES.cz, mediální partner 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR 

Česká spořitelna, a.s., Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Inovační infrastruktura 
Zlínského kraje 

Kontakt 
Bc. Daniel Vaněk, manažer soutěže 

Mob: 734 443 879, E-mail: vanek@ticzlin.cz, Web: www.inovacnipodnikani.cz/soutez 
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