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Mgr. DANIELA SOBIESKÁ,

jednatelka Technologického 

inovačního centra

MVDr. STANISLAV MIŠÁK,

hejtman Zlínského kraje

Zlínský kraj je regionem s  významnými podnika-

telskými tradicemi. Aby se soukromý sektor, který 

přináší pracovní místa a  prosperitu, dál rozvíjel, je 

potřeba k  tomu vytvářet podmínky. A to lze mno-

ha způsoby – od  rozvíjení dopravní infrastruktury 

až po vytváření příznivých podmínek pro vznik no-

vých podnikatelských subjektů. Zlínský kraj se dlou-

hodobě snaží nic z  toho nezanedbávat. Důkazem 

toho je i  neustálé rozvíjení infrastruktury a  služeb 

pro inovační podnikání. Zásluhu na tom má i Tech-

nologické inovační centrum, které kraj založil spolu 

s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Katalog, který právě držíte v rukou, je do jisté míry 

i prezentací toho, jaké se podařilo v našem regionu 

vytvořit podmínky pro začínající podnikatele. V ně-

kolika městech mají k dispozici prostory za zvýhod-

něné ceny v  podnikatelských inkubátorech, navíc 

existuje řada dalších možností. Naposledy napří-

klad vzniklo ve Zlíně co-workingové centrum, které 

umí těm, kteří s rozjezdem fi rmy začínají, stlačit ná-

klady ještě více.

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání musí 

být trvalou prioritou všech – od státu přes kraje až 

po města a obce. Myslím, že minimálně v našem re-

gionu se to daří. 

Termín start-up se vžil jako označení pro nové pro-

jekty v oblasti byznysu, který má několik specifi k. Na 

jedné straně jde o relativně nízké vstupní náklady, 

kdy největším vkladem do začínající fi rmy je vět-

šinou sám zakladatel – jeho vzdělání, schopnosti, 

tah na branku a především dobrý nápad. Na straně 

druhé je ale takové podnikání, a to hlavně ve fázi 

rozjezdu, rizikovější, než kdyby fi rma přišla s pro-

duktem, byť lehce inovovaným, který již na trhu je, 

zákazníci ho znají a jsou na něj zvyklí.

A právě z toho důvodu je podpora start-up projektů 

velmi důležitá.

Technologické inovační centrum a další subjekty 

inovační infrastruktury jim v tomto směru nabí-

zejí několik možností. A to jak v podobě nabídky 

prostor, tak i poradenství a vzdělávání. Dalším kro-

kem, jak začínajícím podnikatelům pomoci, je i pre-

zentace jejich projektů. A právě k tomu může sloužit 

i tento katalog. 

Obsahuje základní charakteristiky těch nejzajíma-

vějších projektů, které byly zasídleny v roce 2013 

v podnikatelských inkubátorech ve Zlínském kraji. 

Katalog tak může začínajícím fi rmám pomoci nalézt 

zákazníky, partnery či investory, které jejich projekt 

zaujme. Bylo by skvělé, kdybychom na konci roku 

2014 zjistili, že ze všech zde představených start-up 

projektů se staly etablované a úspěšné fi rmy.
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Dreamboat s.r.o.

Heydukova 896/11, 180 00 Praha 1

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 

IČ: 27690083 

 

Kontakt

David Grác

+420 777 000 949 

info@dreamboat.eu, www.dreamboat.eu 

Profi l fi rmy

Společnost Dreamboat byla založena v  roce 2011 jako 

tour operátor nabízející služby pro turisty a obchodníky 

z Asie, kteří jsou na cestě do zemí střední Evropy. Firma 

zaměstnává v  Praze, Zlíně a  v  Číně sinology, odborníky 

na destinační management i rodilé mluvčí. Kromě katalo-

gových produktů nabízí přípravu programu na klíč.

Profi l zakladatele

David Grác

David Grác paralelně podniká i v marketingu a public re-

lations prostřednictvím agentury HEXXA. Nápad nabízet 

vlastní služby klientům z  asijského kontinentu se zrodil 

na základě práce pro fi rmy zabývající se nabídkou ploch 

pro podnikání či pracující v destinačním managementu. 

V  obou případech společnosti chtěly využít potenciál 

asijských investorů či turistů, na  trhu ale nenašly vhod-

ného partnera. 

Praktická řešení
pro Váš úspěch na trhu B2B

audit a strategie

výzkum trhu

propagace

workshopy a poradenství

B-inside s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Šmeralova 12, 170 00 Praha 7

IČ: 24790648

Kontakt

Ing. Petr Fusek

+420 608 048 048

info@b-inside.cz

www.b-inside.cz

Profi l fi rmy

Společnost B-inside se zaměřuje na komplexní B2B stra-

tegický marketing, tedy marketing na  fi remních trzích. 

Služby staví na  rozsáhlých zkušenostech týmu v  oblas-

ti průmyslových trhů (všichni členové týmu pracovali 

na vedoucích pozicích v B2B společnostech).

Jsme specialisté na  výzkumy trhu (především potenci-

álních zákazníků a  loajality a  spokojenosti stávajících 

zákazníků), dále pak poradenství v oblasti strategického 

marketingu a obchodu a komplexní program pro získává-

ní nových zákazníků. Specialitou je velmi vysoká spokoje-

nost našich klientů (přes 80 % nových klientů si do půl 

roku objednává další služby). Zaměřujeme se na celkový 

obchodní přínos a  konkrétní doporučení, co má klient 

učinit v oblasti marketingu a obchodu.

Hlavní produkty / služby

Poradenství v oblasti marketingu a obchodu.

 Výzkumy trhu.

 Strategie.

 Marketingové workshopy a audity.

 Získávání nových zákazníků.

 Zvyšování loajality stávajících zákazníků.

Hlavní produkty / služby

Zprostředkování obchodních cest a  pobytových 

i  poznávacích turistických zájezdů pro klientelu 

z asijského kontinentu.

Specializace na čínský trh, zprostředkování pobytů 

ve všech zemích střední a západní Evropy.
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Dřevostavby JURA s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 02187981

Kontakt

Ing. Jiří Vašíček

+420 775 645 143

vasicek@drevostavbyjura.cz

www.drevostavbyjura.cz

Profi l fi rmy

Společnost Dřevostavby JURA s.r.o. byla založena v roce 

2013 jako projekční a  realizační fi rma specializující se 

na  moderní dřevostavby. Stavby jsou svou kvalitou 

a  hlavně cenou určeny pro široké spektrum zákazníků. 

Firma spolupracuje s odborníky, kteří vám pomohou vy-

řešit problémy do posledního detailu. 

Profi l zakladatele

Ing. Jiří Vašíček

Jiří Vašíček vystudoval VUT Brno – Fakultu architektury 

a  stavebnictví. Své znalosti prohloubil studiem a  stáží 

v zahraničí. Vlastní společnost založil s mottem: 

Výsledkem vysoké úrovně kvality realizace je maximální 

spokojenost zákazníka.

Jeho dalšími aktivitami jsou projekční činnost a  pora-

denství v oblasti stavební fyziky budov. 

G-Think media s.r.o.

Nábřeží 599, 760 01 Zlín

IČ: 29351278

Kontakt

Jan Sedláček

+420 773 527 905

info@gthink.cz

www.gthink.cz

Profi l fi rmy

Společnost G-Think media  byla založena v  roce 2011. 

Nabízí služby v oblasti tvorby webových stránek, rekla-

my a grafi ky. 

Filozofi e fi rmy: Dát vašemu nápadu tvář, grafi cké zpraco-

vání  a profesionální design. 

Druhou a hlavní službou je zajistit zákazníkům trvalý zisk, 

s tím související marketingovou strategii a její realizaci. 

G-Think Media vždy měří poměr investovaných prostřed-

ků a výnosů zákazníků.

Hlavní produkty / služby

Tvorba internetových stránek, e-shopů a SEO optimali-

zace.

Marketingová strategie a ziskový marketing.

Internetová reklama a specializace na sociální sítě: Face-

book, twitter, LinkedIn.

Grafi cké práce, tiskoviny a reklamní předměty.

Hlavní produkty / služby

Kompletní služby v podobě návrhu, poradenství, fi -

nancování a realizace dřevostavby.
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PROJECT PROGRESS 

SECURITY CONSULTING

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 00784320

 

Kontakt

Lucia Ďuricová

Tel.: +420 773 138 217 

info@projectprogress.cz

Profi l fi rmy

Zařídíme pro Vás zabezpečení objektu, nejenom perso-

nální, ale i technické.

Zaplatíte jen jednou, a máte jistotu nejlepších poskytnu-

tých služeb v oboru.

Kontrolujeme poskytované bezpečnostní služby.

Vybudujeme ve Vaší fi rmě bezpečné prostředí.

Profi l zakladatele

Lucia Ďuricová

Výzkum a vývoj v oblasti bezpečnostních strategií, plánů 

a vývoj nových metod.

Odborné publikace v České republice, ale i v zahraničí.

Účast na  mezinárodních vědeckých konferencích. Vý-

znamné ocenění od  ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČ-

NOSTNÍCH SLUŽEB GREMIUM ALARM. Kvalifi kace v obo-

rech působení.

CE-PA, spol. s r.o.

Polská 1211/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 

IČ: 02229919 

Kontakt

Jaroslav Škývara 

+420 721 218 697

jaroslav.skyvara@ce-pa.cz

Profi l fi rmy

Historie CE-PA, spol. s r.o., sahá až do roku 2004, kdy sdru-

žení podnikatelských osob Zdeňka Čejky a Davida Pavliš-

tíka spojilo okolo sebe skupinu procesních analytiků, kte-

ří se zabývali popisem, auditem a redesignem fi remních 

procesů u soukromých i veřejných organizací. 

Na počátku roku 2013 se ve sdružení zrodil nový nápad 

na řešení, které propojí metody průmyslového a proces-

ního inženýrství, bude respektovat zásady Lean manage-

mentu a přesune výrobní dokumentaci ze šanonů do in-

teraktivní podoby přímo do výroby. 

Implementace řešení se nazývá APIK a je složena ze sku-

piny činností, které tvoří samostatné čtyři etapy a vedou 

k vytvoření procesně řízené organizace, jejíž největší kon-

kurenční výhodou je efektivita.

Hlavní produkty / služby

Implementace metody APIK je složena ze skupiny čin-

ností, které se dají zavádět i  samostatně. Jedná se o: 

procesní a  průmyslový audit, poradenství, implemen-

tace softwarového řešení, fi xaci znalostí pomocí kurzů 

směřujících přímo do výroby. 

Hlavní produkty / služby

Bezpečnostní audit subjektu.

Technické a procesní opatření.

Návrh kamerového systému včetně bezpečnostních 

opatření, vyškolení zaměstnanců, napojení na dohle-

dové centrum a zabezpečení technických kompo-

nentů.

Posouzení strategických bezpečnostních plánů.

Zanalyzujeme

Navrhneme řešení

Najdeme nejlepší služby

Dohlédneme na realizaci

Pravidelně

kontrolujeme

▶

▶
▶

▶
▶
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spoj.se

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 75354519

Kontakt

Václav Koláček, tel.: +420 724 785 976

Tomáš Klein, tel.: +420 731 613 295

studio@spoj.se, www.spoj.se

Profi l fi rmy

Studio spoj.se bylo založeno dvěma nadšenci do designu 

a  umění, které baví poznávat lidi z  různých oborů pod-

nikání a spolupracovat na společných projektech. Název 

spoj.se symbolizuje a reprezentuje fi lozofi i studia – spo-

jovat profesionály z různých oborů designu tak, abychom 

vždy vytvořili tým, který je pro vaše řešení nejlepší.

Profi l zakladatele

Václav Koláček

Václav Koláček vystudoval Univerzitu Tomáše Bati, obor 

průmyslový design. Během svého studia absolvoval stáže 

v Turecku, Panamě a na Tchaj-wanu. Po dokončení studií 

se naplno věnuje podnikání a ve volné chvíli sportu.

Tomáš Klein

Tomáš Klein vystudoval Univerzitu Tomáše Bati, obor 

grafi cký design. Mezitím stihl absolvovat stáž v Turecku, 

vyzkoušet práci pro mezinárodní společnost a spolupra-

covat na internetových projektech. Kromě řízení studia 

rád cestuje na východ a sportuje.

Textemo s.r.o.

Husinecká 903/10, 130 00  Praha 3 

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 24135437

Kontakt

+420 222 360 780

info@textemo.com, www.textemo.com

Profi l fi rmy 

Potřebujete rychlý a kvalitní překlad? Zaplatíte jen skuteč-

ně přeložená slova, hotový překlad dodáme do několika 

hodin i o víkendu a ve svátek. Vše probíhá on-line v pro-

středí internetové aplikace – dopoledne překlad zadáte, 

odpoledne je připravený ke stáhnutí. Textemo není klasic-

kou překladatelskou agenturou, která v pátek odpoledne 

zavře kancelář. Překládáme o víkendech i svátcích, pracuje-

me i v noci – 87 % překladů vyhotovíme do 6 hodin.

Profi l zakladatelů

Marek Haas, Robin Holešinský, Jiří Valoušek

Za  projektem stojí jeho tři zakladatelé – Marek Haas,

Robin Holešinský a  Jiří Valoušek. Mají za  sebou několi-

kaleté působení v korporátní sféře, v e-commerce nebo 

v affi  liate marketingu, při kterém nasbírali zkušenosti jak 

s vývojem, tak také s internetovým marketingem v měřít-

ku českém i celosvětovém.

Hlavní produkty / služby

Nabízíme kompletní služby v oblasti designu, reklam-

ní činnosti a marketingu, internetového publikování 

a komunikace.

Hlavní produkty / služby

Nabízíme překlady do angličtiny, němčiny, polštiny, ruš-

tiny a španělštiny.

Množství poskytovaných jazyků postupně rozšiřujeme. 

Naší hlavní devízou je rychlost a kvalitní překladatelská 

základna.

Nabízíme příznivé ceny, jsme levnější než většina jazy-

kových agentur.
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VerisimTech s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 29365325

 

Kontakt

Ing. Martin Králík

+420 604 742 840

kralik@verisimtech.cz, www.verisimtech.cz

Profi l fi rmy

Společnost VerisimTech s.r.o. byla založena v  roce 2012 

jako fi rma specializující se na prodej, technickou podpo-

ru a školení programu VERICUT, určeného pro přesnou si-

mulaci CNC strojů, verifi kaci a optimalizaci NC programů 

pro CNC stroje. Dále nabízí související služby, jako je tvor-

ba postprocessorů pro CNC stroje a vývoj aplikací na klíč 

zejména pro oblast CNC programování. 

Profi l zakladatele

Ing. Martin Králík

Martin Králík se v oblasti CAD/CAM a CNC programování 

pohybuje od roku 1993. Dlouhodobě pracoval jako CAM 

specialista a projektový manažer pro jednoho z předních 

dodavatelů CAD/CAM systémů v  ČR. V  roce 2012 zalo-

žil společnost VerisimTech s.r.o. s  vizí vybudovat vysoce 

fl exibilní fi rmu zaměřenou nejen na prodej software, ale 

zejména poskytování znalostí pro co nejefektivnější im-

plementaci řešení u zákazníka. 

Trymeon, s.r.o.

Tupolevova 710, Letňany, 199 00 Praha 9

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 01808257

Kontakt

Markéta Balajková

+420 734 693 238

info@trymeon.cz, www.trymeon.cz

Profi l fi rmy 

Společnost Trymeon se zabývá propojením interneto-

vých obchodů s kamennými prodejnami. Zákazníci naku-

pující na webu si přijdou své zboží vyzkoušet do kamen-

né prodejny. Své zboží zaplatí přímo v butiku, nemusí tak 

řešit platby předem a jejich případné vrácení.

Zákazník tak získává jedinečný  komfort při nákupu 

bez zbytečných dodatečných nákladů. Zboží má mož-

nost vrátit nebo reklamovat v  kterémkoliv ze zku-

šebních míst Trymeon bez nutnosti chodit na  poštu.

Internetovým prodejnám se zvýší prodeje díky tomu, že 

si jejich zákazníci mohou vyzkoušet zboží.

Kamenné prodejny navštěvují noví zákazníci a prodejny 

tak mají možnost nabídnout i své vlastní zboží.

Hlavní produkty / služby

Dodávka software VERICUT.

Školení VERICUT.

Tvorba virtuálních modelů CNC strojů.

Dodávka postprocessorů. 

Tvorba specializovaných aplikací v C++ zaměřených 

na oblast CAM.

Hlavní produkty / služby

TRY ME ON = vyzkoušej si mě.
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Sdružení WriteSquare.com 

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 

IČ: 24754188

Kontakt

Ing. Libor Minařík 

+420 702 934 616 

info@writesquare.com

Profi l fi rmy

Sdružení WriteSquare.com bylo založeno v roce 2013 jako 

globální internetový marketplace zaměřující se na  po-

ptávku a  nabídku on-line zakázek. Nejčastěji z  právní, 

překladatelské, reklamní, programátorské, designérské 

a akademické kategorie. WriteSquare.com tvoří přes 1 000 

registrovaných odborníků z  různých kategorií, kteří reali-

zují poptávky našich zákazníků. Naši odborníci mohou 

zhodnotit své odborné zkušenosti a generovat příjem.

Profi l zakladatelů

Libor Minařík, Robert Pohuba 

Absolventi Univerzity Tomáše Bati se k  podnikání do-

stali v  rámci předmětu „Základy podnikání“ a  soutěže 

o nejlepší podnikatelský záměr, kterou pořádá Techno-

logické inovační centrum. Původní podnikatelský záměr 

se díky spojení se společností BLUE 88, a.s., a následným 

marketingovým výzkumem transformoval na projekt 

WriteSquare.com.

Dott. Gallina

www.gallina.it

Kontakt

Ing. Tomáš Rudle

+420 608 958 599

tomas.rudle@gmail.com

Profi l fi rmy

Výhradní obchodní zastoupení společnosti Dott. Gallina 

na českém a slovenském trhu. Aktivní prodej jejích pro-

duktů v oblastech stavebních systémů a pro automobi-

lový průmysl. 

Stavební systémy jsou naprosto dominantní – tvoří je 

hlavně skupiny výrobků: modulární zámkové systémy 

s příslušenstvím, klasické polykarbonátové komůrkové 

desky a plné polykarbonátové desky.

Profi l zakladatele

Ing. Tomáš Rudle

Tomáš Rudle začal podnikat teprve v roce 2011. Předtím 

působil v řídicích manažerských funkcích ve Zlíně a v Os-

travě. Ke  svému podnikatelskému nápadu – pomáhat 

zvyšovat efektivitu především ve fi rmách zabývajících se 

plastikářskou a gumárenskou výrobou, ale obecně v  ja-

kékoliv fi rmě, včetně státních institucí – postupně přiby-

lo od roku 2013 také výhradní zastupování obchodních 

aktivit fi rmy Dott. Gallina na českém a ve druhé fázi také 

na slovenském trhu.

Hlavní produkty / služby

Služba je určena pro fi rmy i jednotlivce, kteří poptá-

vají právní, překladatelské, copywriterské, designer-

ské a jiné textové služby. 

Zákazníkům přináší služba fi nanční i časovou úsporu, 

protože mají možnost si vybrat odborníka dle refe-

rencí, zkušeností, ceny a doby realizace projektu. 

Hlavní produkty / služby

Hlavní produkty: modulární stavební systémy (zámkové 

systémy, modulární spojovací systémy, modulární tra-

pézové systémy, průmyslové okenní systémy), komůr-

kové polykarbonátové desky, plné polykarbonátové 

desky a výlisky pro automobilový průmysl. Mezi posky-

tované služby patří průmyslové inženýrství, snímkování 

pracovních dnů a audit pracovních činností.
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OZ engineering s.r.o.

Okružní 4732, 760 05 Zlín

Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

IČ: 01986007

 

Kontakt

Ing. Ondřej Zemánek

+420 605 588 091

zemanek@oz-ing.cz

www.ozengineering.cz

Profi l fi rmy

Společnost OZ engineering s.r.o. založená v roce 2013 

volně navazuje na činnost Ing. Ondřeje Zemánka jako 

fyzické osoby a  zabývá se službami v  oblasti bydlení. 

Cílem společnosti je ukázat jiný neotřelý a  inovativní 

pohled na  stavebnictví. Firma sdružuje všechny od-

borníky z  oboru stavebnictví, kteří si navzájem vypo-

máhají tak, aby jejich zákazníkům nebyla navyšována 

celková cena díla. 

 

Profi l zakladatele

Ing. Ondřej Zemánek

Ondřej Zemánek ve  stavebnictví působí od  roku 2007 

na  území jižní a  východní Moravy. Za  tuto dobu získal 

praxi spoluprací s mnoha stavebními fi rmami. Podílel se 

například na úspěšné akvizici, řízení a dozorování staveb 

v objemu nad 50 mil. Kč, navržení, vyprojektování a zave-

dení nových stavebních systémů na trh či projekci a rea-

lizaci několika RD.

Moto Season, s.r.o.

Nad Stráněmi 5656

760 05 Zlín 

IČ: 01638921

Kontakt

Ing. Tomáš Marcaník

+420 728 535 775

info@macchiatodesign.cz 

www.macchiatodesign.cz

Profi l zakladatele

Ing. Tomáš Marcaník

Tomáš s tvorbou webových stránek a aplikací začal hned 

po dokončení základní školy. Za tu dobu se internetové 

stránky nestaly jen jeho každodenním chlebem, ale hlav-

ně koníčkem.

Koncem roku 2010 vymyslel, naprogramoval a  nyní 

i  úspěšně provozuje portál MaturitniTabla.cz, který mu 

dal obrovské zkušenosti v oblasti rozjíždění a vedení in-

ternetových projektů. Krom toho, že je webový vývojář, 

je také vášnivý motorkář. 

Proto také vytvořil projekt BikerSeason.com, se kterým se 

zúčastnil a  úspěšně také dokončil Startup akcelerátoru 

StarCube. Za  projekty Maturitní tabla – virtuální výloha 

a BikerSeason.com získal Tomáš řadu ocenění.
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Hlavní produkty / služby

Zaměřujeme se na tvorbu webových stránek a apli-

kací na míru. K tomu účelu si vyvíjíme redakční sys-

tém CelebroCMS.cz, který lze snadno a  rychle při-

způsobit požadavkům se zachováním moderního 

vzhledu a vysoké míry ovladatelnosti.

Hlavní produkty / služby

Příprava staveb, engineering, výběr dodavatelů, pro-

jekční práce, navrhování alternativních zdrojů vytá-

pění - tepelných čerpadel, výpočet úspor energií, re-

alizace a dozorování staveb, revitalizace, fi nancování, 

správa nemovitostí.

MACCHIATO DESIGN
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RISING creative studio s.r.o. 

Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

IČ: 29320461

Kontakt

Mgr. Vít Holešovský

+420 608 448 346

vh@rising.cz, www.rising.cz

Profi l fi rmy

RISING STUDIO se primárně zabývá tvorbou fi remních, 

produktových a projektových identit, kreativním řešením 

komerčních kampaní a webdesignem. Navrhneme název 

pro Vaši společnost či produkt, vytvoříme nadčasový lo-

gotyp a jednotný vizuální styl, zpracujeme fi remní mate-

riály, budeme s Vámi budovat Vaši značku. 

Spojením atraktivního designu se silným komerčním sdě-

lením umožníme Vaší značce vystoupat výše.

Profi l zakladatelů

Mgr. Vít Holešovský

Vít Holešovský je absolventem oboru Marketingové 

komunikace na FMK UTB. Dříve působil jako copywri-

ter & ideamaker, dále na  kreativních pozicích ve  spo-

lečnostech TON a.s. a Pragokoncert Bohemia, a.s. 

Ing. Iveta Žouželková

Iveta Žouželková je absolventkou oboru Informační tech-

nologie na FAI UTB. Při studiu Ph.D. pracovala jako IT sup-

port a kreativní fotograf.

SmarTech Solutions, s.r.o. 

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

Panská 9, 720 00 Olomouc

IČ: 24221392

Kontakt

Ing. Miroslav Palička

+420 777 906 054

palicka@smartech.cz, www.smartech.cz

Profi l fi rmy

SmarTech Solutions, s.r.o., je ryze česká poradenská spo-

lečnost, pracující v oblasti uplatňování odčitatelné polož-

ky na výzkum a vývoj. 

Zakládáme si na odbornosti našich technických konzul-

tantů a jejich zkušenostech s výzkumem a vývojem v růz-

ných oblastech. 

Ctíme vysoké morální a etické hodnoty a zároveň přistu-

pujeme ke  spolupráci otevřeně, s  přátelským a  lidským 

přístupem.

Profi l zakladatelů

Miroslav Palička, Martin Šeminský

U zrodu společnosti stáli Miroslav Palička a Martin Šemin-

ský, oba s  pracovními zkušenostmi z výzkumu a  vývoje 

u renomovaných společností, jako například DuPont de 

Nemours v  Ženevě, Fraunhofer Institute v  Brémách, CA 

Technologies v  Praze. Odčitatelné položce na  výzkum 

a vývoj se věnujeme od roku 2009. 

Hlavní produkty / služby

Identita značky; branding; logotyp a fi remní design; 

propagace & fotografi e; copywriting & idea making; 

naming; tvorba fi remních a  propagačních materiá-

lů (merkantilie, katalog, leták/plakát, billboard atd.); 

app & webdesign.

Hlavní produkty / služby

Díky odčitatelné položce na  výzkum a  vývoj mohou 

společnosti až 100 % nákladů, spojených s VaV, ještě 

jednou odečíst ze základu daně. SmarTech Vám pomů-

že celý proces kompletně zrealizovat, od A (auditu) až 

po Z (závěrečné podání). 
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SEIKAN s.r.o.

účetní kancelář 

Panská 25, 688 04 Kunovice

IČ: 29307848

Kontakt

Ing. Leona Zeldová 

+420 724 269 896

zeldova@seikan.cz, www.seikan.cz

Profi l fi rmy

Společnost Seikan s.r.o. byla založena v roce 2012. Nabí-

zí svým klientům komplexní vedení účetnictví na všech 

úrovních. Předností je široké spektrum v oblasti klientely, 

díky čemuž snadno a plně kvalifi kovaně uspokojí potřeby 

ve vedení účetnictví, ať už jste podnikatel, fi rma, příspěv-

ková či nezisková organizace, případně územně samo-

správný celek.

Profi l zakladatele

Ing. Leona Zeldová

Leona Zeldová má 20 let zkušeností v oblasti účetnictví 

a daní.

iTech21, s.r.o.

Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

IČ: 29377706

 

Kontakt

Ing. Lukáš Kouřil, Ph.D.

+420 737 808 071

info@itech21.cz

www.itech21.cz

Profi l fi rmy

iTech21 je dynamicky se rozvíjející společnost zaměře-

ná na ICT především v B2B sféře. Nabízí služby v oblasti 

vývoje softwaru, návrhu a  implementace serverových 

řešení a  komplexní síťové infrastruktury a  vzdělávání 

v IT. Společnost je členem Microsoft Partner Network, 

Microsoft BizSpark Startup a Dell PartnerDirect Regis-

tered.

Profi l zakladatele

Ing. Lukáš Kouřil, Ph.D.

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve  Zlíně, kde 

po dobu studia působil jako Microsoft Student Partner. 

Je držitelem certifikací Microsoft Certified Professional 

a Microsoft Certified Technology Specialist. Po dokon-

čení studia založil společnost iTech21, kde uplatnil své 

dlouholeté zkušenosti z IT. Jeho cílem je budování fir-

my, která nabízí svým zákazníkům individuální přístup 

s maximální pečlivostí a profesionalitou.

Hlavní produkty / služby

 Účetnictví pro podnikatele a fi rmy, pro příspěvkové or-

ganizace.

Školení, ekonomická supervize.

Účetnictví on-line.

Hlavní produkty / služby

Webové portály a e-shopy.

Mobilní aplikace (iOS, Android, Windows Phone).

ICT řešení (servery, datová centra, infrastruktura).

IT bezpečnost.

Vzdělávání v IT.

SEIKAN S.R.O.
w w w . s e i k a n . c z

účetní kancelář
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Inovační infrastruktura Zlínského kraje je síť osmi spolu-

pracujících společností, jejichž společným cílem je podpo-

ra inovačního podnikání ve Zlínském kraji. 

Síť byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální ino-

vační strategií Zlínského kraje pro období 2008-2013 jako 

regionální síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotech-

nických parků a center transferu technologií. 

Jednotlivé organizace mezi sebou aktivně spolupra-

cují zapojením do  společných projektů a  předáváním 

know-how a dobré praxe ze svého fungování. 

Inovační infrastruktura Zlínského kraje v sobě soustřeďuje 

souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní pod-

nikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost.

INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Technologické inovační centrum s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Web: www.ticzlin.cz / www.inovacnipodnikani.cz 

E-mail: tic@ticzlin.cz 

Industry Servis ZK, a.s. – Technologický park Progress

Strategická průmyslová zóna Holešov, Holešovská 1691, 

769 01 Holešov

Web: www.progresspark.cz

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s

Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Web: www.aerv.cz 

E-mail: info@aerv.cz 

Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky 

Web: www.vpcsro.eu 

E-mail: soman@vpcsro.eu

Regionální centrum kooperace, a.s.

Průmyslový areál 0179, 763 21 Slavičín

Web: www.rckas.cz / www.pcs.rckas.cz 

E-mail: info@rckas.cz 

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice 

Web: www.pik-pd.cz 

E-mail: p.vardan@pik-pd.cz

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Web: www.rpz-zlin.cz

E-mail: skarka@rpz-zlin.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Univerzitní institut

Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín

Web: www.uni.utb.cz

Zlín

Vsetín

Valašské
Klobouky

Slavičín
Uherské Hradiště

Holešov

Kroměříž

Technologické inovační centrum s.r.o. Industry Servis ZK, a.s. – 

Technologický park Progress

Agentura pro ekonomický 

rozvoj Vsetínska, o.p.s

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podnikatelský inkubátor Kunovice 

– Panský dvůr, s.r.o. Regionální centrum kooperace, a.s.

Valašskokloboucké podnikatelské 

centrum s.r.o.

Regionální podpůrný 

zdroj, s.r.o.
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CESTA K PRVNÍMU MILIONU 

Konzultace podnikatelského záměru odbornou porotou a šance na fi nanční odměnu. To nabí-

zí soutěž Nejlepší podnikatelský záměr, která v roce 2014 vstupuje do sedmého ročníku. Akce 

s podtitulem Můj první milion byla dříve určena výhradně studentům či studentským týmům. To 

už ale neplatí, od roku 2012 je soutěž otevřena široké veřejnosti. Pořadatelem soutěže je Tech-

nologické inovační centrum s.r.o. Soutěž je dalším nástrojem podpory start-up projektů. 

Jde o odborně kreativní soutěž, jejímž cílem je najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním 

potenciálem, rozvíjet u soutěžících kreativitu a podnikatelského ducha, zvýšit zájem o problema-

tiku podnikání a zakládání fi rem, zvýšit 

povědomí o nástrojích podpory začí-

najících podnikatelů ve Zlínském kraji 

a ocenit nejlepší podnikatelské záměry. 

Soutěž má své tradiční partnery, zajímají 

se však o ni i další fi rmy a investoři, kteří 

mají zájem podporovat účastníky soutě-

že v realizaci svých záměrů, poskytovat 

jim zpětnou vazbu, mentoring a další 

podporu. Soutěž je určena studentům 

středních, vyšších odborných a vyso-

kých škol a veřejnosti.

„Autory nejzajímavějších záměrů čeka-

jí prezentace před odbornou porotou 

v druhém kole hodnocení. Soutěžící bu-

dou mít možnost získat zpětnou vazbu 

od odborné poroty, která bude složena 

z  partnerů soutěže, investorů a  podni-

katelů,“ přiblížila systém hodnocení ře-

ditelka Technologického inovačního centra Zlín Daniela Sobieská. 

Na vítěze soutěže čeká fi nanční odměna ve výši 71 000 Kč, celková hodnota všech cen činí 430 000 

korun. V ročníku 2013/2014 byla soutěž rozšířena o nový prvek – akcelerační program, v rámci které-

ho se bude se soutěžícími aktivně pracovat již během přípravy podnikatelského záměru. 

Za uplynulých šest ročníků se soutěže zúčastnilo 278 podnikatelských projektů, celkem se do sou-

těže zapojilo 406 soutěžících. 

Ceny v hodnotě 
430 000 Kč

DEJ 
SVÝM 
NÁPADŮM
ŠANCI

www.mujprvnimilion.cz 

Uzávěrka soutěže 
31. ledna 2014

Start-up
podnikatelský 

plán

kreativita
podnik

án
í

nápad
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