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Firmy
A Živnostníci

Speciální příloha
k soutěži Vodafone
Firma roku 2009
a ZLaté stránky
živnostník
roku 2009

Souteže do posledního soutěžního týdne dovedl oblíbený moderátor podnikatelských soutěží Saša Michailidis (v hledáčku kamery).

Rivalita východním Čechám prospívá
Michal Kaderka
press@firmaroku.cz

Firma roku
Královéhradecký kraj: vítězové

O

rivalitě Královéhradeckého a Pardubického kraje už
kolují vtipy. Ať už se jedná
o stereotyp či nikoliv,
jedno je jisté: ve východních Čechách je velmi vyspělé konkurenční
prostředí a daří se zde inovacím. Z
Hradce Králové si odnesla titul firma
Farmet, která vyvinula desítky strojů pro zemědělský a potravinářský
průmysl, a z Pardubic si odnesl
cenu lídr ve výrobe bezkontaktních
čipů LUX-IDent. Ze živnostníků
na sebe v Hradci Králové upozornil Miloš Falta, jenž vyvíjí vlastní
stroje pro výrobu dřevěných podložek, a z Pardubic si odnesla titul
Živnostník roku Jarmila Janurová, která vyrábí tradiční perníky.
Kromě jedné významné chemické
firmy a firem napojených na automobilový průmysl by si většina Čechů
a Moravanů s obtížemi vzpomněla
na jedinou firmu či podnik, které
působí v Královéhradeckém či
Pardubickém kraji. Hospodářským
novinám se však podařilo v podnikatelských soutěžích objevit podni-

2006 CHOVSERVIS a.s.,
zemědělská prvovýroba
2007 DLNK s.r.o,
prodej výpočetní techniky
2008 Servisbal Obaly, s.r.o.
výroba obalů
2009 Farmet a. s.,
výroba zemědělských strojů

Živnostník roku
Královéhradecký kraj: vítězové
2006 Luďka Tomešová,
polygrafie a tisk
2007 Petr Frolík,
výroba kávy
2008 Roman Rousek,
výroba zdravotních lehátek
2009 Miloš Falta,
výroba dřevěných podložek

katele, kteří jsou velmi inovativní,
využívají moderní technologie a jsou
skutečnými reprezentanty úspěšných středně velkých firem. Loňský
krajský vítěz Servisbal Obaly prošel za 15 let dynamickým rozvojem
a získala jedenáctkrát ocenění Obal
roku a třikrát i prestižní mezinárodní
ocenění World Star For Packaging.
Nakonec dobrušská obalová firma
získala nejvyšší ocenění Firma roku
2008. »Chce-li v dnešní době společnost něčím dlouhodobě vyniknout
a konkurovat, mohou to být pouze
její zaměstnanci,« tlumočí hodnoty
firmy Jiří Štěpán. V roce 2005 byl
proto v Servisbalu zaveden mezinárodně uznávaný standard Investors
in People v oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů.

Inovativní východ Čech

Standard Investors in People má
i vítěz Pardubického kraje LUX-IDent. Za pět let se firmě podařilo stát se předním dodavatelem
čipových identifikátorů ve střední
a východní Evropě. Tržby společnosti LUX-IDent vzrostly během
pěti let její existence z nuly na
105 milionů korun a na export směřuje více než 80 procent výroby. Kritéria úspěšné firmy splňuje i Chov-

Firma roku
Pardubický kraj: vítězové
2006 STROJON s.r.o.,
výroba a opravy výtahové techniky
2007 H.R.G. s.r.o.,
polygrafie a tisk
2008 LUX-IDent s.r.o.,
výrobce bezkontaktních čipů
2009 LUX-IDent s.r.o.,
výrobce bezkontaktních čipů

Živnostník roku
Pardubický kraj: vítězové
2006 Jiří Portlík,
online obchod s pneumatikami
2007 Jarmila Janurová,
výrobkyně perníku
2008 Petr Havlíček,
výroba luxusních interiérů
2009 Jarmila Janurová,
výrobkyně perníku

servis. Ta sice na Královéhradecku
podniká v prvovýrobě, ale zaměstnává přes dvě stě lidí a dosahuje obratu
600 milionů Kč. Jiří Portlík zase
začal provozovat online obchod
ještě v době, kdy většina lidí neměla ani zřízený e-mail. Loňský vítěz
Královéhradeckého kraje Roman
Rousek ve své rodinné firmě vyrábí podle individuálních požadavků
zákazníka výškově nastavitelná
lehátka, která jsou přizpůsobena
dětem, starším lidem a vozíčkářům.
Zajímavým podnikatelem je i loňský
vítěz Pardubického kraje Petr Havlíček, který ze své truhlářské dílny,
kde dává práci 25 zaměstnancům,
dokáže vyvézt za hranice 90 procent
své výroby. Je šetrný k přírodě, dřevařský odpad využívá k vytápění
v kotlích na dřevoplyn a piliny lisuje
do briket. Východní Čechy jsou bohaté i na ženy podnikatelky. Luďka
Tomešová provozuje v Trutnově
vlastní tiskárnu i inzertní noviny
a Jarmila Janurová z Pardubic byla
oceněna za výrobu tradičního pardubického perníku.
Pokud by veřejnost věnovala klidným vodám na východě Čech více
pozornosti, byla by nepochybně na
zdejší podnikatele hrdá.

Záštitu převzala Hospodářská komora ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pořadatelem je komunikační agentura Bison & Rose.
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Statistika
V Královéhradeckém kraji žije 554 350 obyvatel a nezaměstnanost
dosáhla k 1. červnu 6,8 %. Průměrná hrubá mzda na konci roku 2008
činila 19 038 Kč. V Královéhradeckém kraji má sídlo 11 064 obchodních společností a na základě živnostenského zákona zde podniká
95 223 osob.

+ 57 %

Královéhradecký kraj si s 5 870 podnikateli
v zemědělství drží mezi kraji prvenství v počtu rolníků na obyvatele. Mezikrajský průměr
převyšuje o 57 %.

+ 107 %

Turistika má na Královéhradecku důležitou úlohu. V letošním prvním čtvrtletí navštívilo Královéhradecký kraj
262 042 hostů, což je v poměru k počtu
obyvatel po Praze druhý nejnavštěvovanější kraj. V porovnání s ostatními
kraji navštěvuje královéhradecký region
o 107 % více návštěvníků.

Zdroj: Podklady srovnávacího výzkumu o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys

Vodafone Firma roku 2009
Finalisté soutěže o Cenu Hospodářských novin
Královéhradeckého kraje
BATIST s.r.o., Červený Kostelec, výrobce zdravotního materiálu
DLNK s.r.o., Česká Skalice, prodejce výpočetní techniky
ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod, elektrotechnické práce
EXPRES MENU, s.r.o., Trutnov, výroba hotových jídel
Farmet a.s., Česká Skalice, výrobce zeměd. strojů a lisování olejnatých semen
KADEN – HOLDING, s.r.o., Česká Skalice – Malá Skalice, výroba mikrovlnných
antén, parabol a trubkových systémů
LINON CZ s.r.o., Červený Kostelec, ruční výroba z gázi a buničité vaty
MARATONSTAV a.s., Úpice, stavební činnost
Průmstav Náchod s.r.o., Náchod, stavební činnost
REKO, s.r.o., Jaroměř, výroba plochých hnacích řemenů a dopravních pásů

Zlaté stránky Živnostník roku 2009
Finalisté soutěže o Cenu Hospodářských novin
Královéhradeckého kraje
Petr Červeňák, Trutnov, výroba komínů
Iveta Erbenová, Trutnov, masérské a regenerační služby
Miloš Falta, Týniště nad Orlicí, výroba pracovních podložek
Ladislav Hepnar, Studnice, výroba plastových oken
Václav Kašpar, Česká Skalice, obkladač
Tomáš Kejzlar, Náchod, provozovatel internet. vyhledávače www.doplnek.com
Roman Rousek, Nové Město nad Metují, výrobce zdravotních lehátek
Martina Řezníčková, provozovatelka obchodu www.marre.cz zaměřeného na
prodej piercingů, prstenů a spon
Vladimír Schejbal, Újezd pod Troskami, malířské a natěračské práce

královéhradeckýcký Kraj

Fakta

Investice do vývoje
přinesly vítězství
Michal Kaderka
press@firmaroku.cz

V

yhlášení krajského kola
v Královéhradeckém kraji
zvýraznilo další podnikatelské hvězdy. Z firem si porotci vybrali společnost Farmet, která
byla založena v roce 1992 čtyřmi
společníky. »Reprezentuji příběh
podnikatele, který začínal od nuly,
ale měl vizi a touhu něco tvořit, vyvíjet a vyrábět. Za 17 let jsme vyvinuli desítky výrobků, které snižují
náklady našim zákazníkům takřka
v celé Evropě,« sdělil při přebírání
ocenění zakladatel a majitel firmy
Karel Žďárský. Farmet se během
17 let rozrostl z malé dílny ve firmu
o 200 zaměstnancích s obratem
přes 400 milionů Kč. Firma má dva
základní výrobní programy – výrobu
zemědělských strojů na zpracování
půdy a setí a výrobu zařízení a technologií pro lisování rostlinných
olejů. Před vypuknutím hospodář-

Reprezentuji příběh
podnikatele, který
začínal od nuly,
ale měl vizi a touhu
něco tvořit, vyvíjet
a vyrábět. Za
17 let jsme vyvinuli
desítky výrobků,
které snižují
náklady našim
zákazníkům takřka
v celé Evropě.

ské krize firma musela v důsledku
vysoké poptávky zadávat 30 % výroby do kooperačních výrob, proto
jsou dopady hospodářského útlumu
na Farmet minimální. Export firmy
v současnosti dosahuje 80 % a mezi
nejzajímavější zakázky patří vybavení rakouské lisovny s kapacitou
zpracování 60 tisíc tun semene
řepky olejné nebo slunečnice. Firma
vloni taktéž získala druhé místo
v soutěži Exportér roku. Na druhém
místě se umístil výrobce obvazových materiálů Batist z Červeného
Kostelce. Batist zahájil výrobu již
v roce 1992 a za dobu své existence
se z něj stal významný regionální
zaměstnavatel. Firma zaměstnává přes 150 lidí a rozvíjí obchodní
kontakty v Německu, v Polsku, na
Slovensku i v Portugalsku. Trojici
oceněných firem uzavírá trutnovská rodinná firma Expres Menu.
Ta se od roku 1999 zabývá výrobou
a distribucí jídel a od roku 2007 vyvíjí vlastní technologie pro uchování
hotových pokrmů bez konzervačních látek. Pro novou technologii
má firma dokonce zažádáno o patentovou ochranu. Ve výběru jídel se
Expres Menu orientuje především
na klasickou českou kuchyni a jako
jedna z mála gastronomických firem
se orientuje i na zákazníky s bezlepkovou dietou.
Mezi živnostníky si odborná porota vybrala Miloše Faltu, který
podniká již od roku 1995. Jeho
hlavní produkcí je výroba
dřevěných podložek,
při které se uplatní
truhlářské, zámečnické a další
nástrojářské
činnosti. »Naše
podnikání stojí
na trpělivosti. Trvalo nám pět let
vyvinout vlastní

Zvláště v
období nynější
ekonomické
krize,
která brzdí
živnostníky
i malé a velké
podniky, je
každý impuls
pro rozvoj
soukromého
sektoru velmi
důležitý.
Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého
kraje

jednoúčelové stroje, které na trhu
nikdo nemá. A nekončíme, technologie neustále rozvíjíme směrem
k úplné automatizaci,« říká Miloš
Falta. Podnikatel z Týniště nad Orlicí specializuje výrobu pro potřeby betonářského průmyslu a jeho
produkce je chráněna průmyslovým
vzorem. V současnosti dává práci
dalším šesti lidem, je schopen konkurovat i zahraničním firmám a své
výrobky vyváží do zemí Evropské
unie. Na druhém místě se umístila
trutnovská masérka Iveta Erbenová.
Ta nabízí své regenerační masáže
v salonu v designu tropického ostrova Fidži. Vedle masáží Iveta Erbenová nabízí taktéž další kosmetické
úpravy, jako jsou depilace, zábaly
či prodej kosmetiky. Podnikání
v oblasti péče o tělo a kosmetiky je
doprovázeno prodejem tropických
nápojů a koktejlů. Porotu Iveta
Erbenová zaujala marketingovým
konceptem, kterým se orientuje na
bonitnější klientelu. Pro ně nabízí
wellness víkendy a relax víkendy
pro manažery. Jejími klienty jsou
vedle hotelů významní zaměstnavatelé s aktivitami přesahujícími
region. Na třetím místě se umístil
Tomáš Kejzlar z Náchoda, který od
roku 2007 provozuje webový portál
www.doplnek.com. Unikátnost webového portálu je vedle komerčního
využití v podpoře regionálních živnostníků a firem. Vyvíjený webový
portál má být alternativou mnoha
internetových vyhledávačů, které
nabízejí nepřehledné množství
informací. Porota u Tomáše
Kejzlara ocenila podporu
regionálních projektů,
jako je náchodský
festival amatérského
filmu Vysokovský kohout nebo Pomozte
dětem.

Karel Žďárský
majitel firmy
Farmet

Lenka Zábranská, Hořice, maloobchod

Odborná porota
Odborná porota pro Ústecký kraj
Růžena Stejskalová, Vodafone Czech Republic a.s.
Patrik Rusiňák, Mediatel spol. s r. o.
Vladan Haleš, Raiffeisenbank a.s.
Miroslav Mourek, ČEZ Prodej, s.r.o.
Stanislav Sedláček, Hospodářská komora
Pavel Pápaj, AMSP ČR
Předseda představenstva Firmy roku Královéhradeckého kraje Farmet Karel Žďárský a Živnostník roku Královéhradeckého kraje Miloš Falta

Martina Chamasová, CzechInvest
Jaroslav Svoboda, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Pavel Tichý, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ladislav Horčička, Servisbal Obaly s.r.o.

Byznys rebel 2009

Kamil Möller získal ocenění Vodafonu za vynikající péči o zákazníky. Jeho Restaurace
Mö je zcela přizpůsobena dětem, cyklisté mohou parkovat s koly uvnitř a seniorům je
polední menu rozváženo bezplatně. Navíc senioři mají každé desáté jídlo zdarma. Na
fotografii Růžena Stejskalová ze společnosti Vodafone a Kamil Möller.

Cesta k vítězství
Podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone
Firma roku 2009 a Zlaté Stránky Živnostník roku 2009 se účastní přes
3 600 živnostníků a firem. Živnostníci v přihlášce zmapovali dosavadní
zkušenosti a vysvětlili svůj podnikatelský záměr. Podmínkou pro přihlášení
firem byla dvouletá účetní historie a roční obrat do 1,4 miliardy Kč.
V průběhu července a srpna byly zaslané přihlášky firem
vyhodnocovány na základě hospodářských výsledků – nejen podle
obratu, ale podle celkového finančního zdraví. Hodnocení provádí v zájmu
maximální objektivity automatický systém. V každém kraji postoupilo do
finále 10 firem.
Postupující desítku živnostníků v každém regionu vybírala vstupní
komise podle příběhů, ve kterých popsali svou podnikatelskou zkušenost.
Ve finále krajského kola rozhoduje o vítězích odborná porota složená
ze zástupců partnerů obou soutěží a podnikatelských institucí. Porota
u živnostníků vyhodnocuje předložený podnikatelský příběh, u firem vedle
hospodářských výsledků taktéž přínos pro okolí, péči o zaměstnance,
inovace a konkurenční prostředí.
O celorepublikovém vítězi, Firmě roku 2009, rozhodne v listopadu
finálová porota. Ta se osobně setká se zástupci postupujících firem
a bude hodnotit jejich manažerské schopnosti. O Živnostníkovi roku
2009 rozhodne veřejnost v SMS hlasování od 15. října do 14. listopadu
2009. Výsledky budou tajné až do finálového večera, který se uskuteční
ve Slovanském domě v Praze 26. listopadu. Večerem bude provázet
Jakub Železný a diváci jej budou moci sledovat v přímém přenosu
od 20 hodin na ČT 24.

Firma roku

Firma roku

Královéhradecký kraj: vítězové

Pardubický kraj: vítězové

1. místo Farmet a. s.,

1. místo LUX-IDent, s.t.o.

2. místo Batist, s.r.o.

2. místo TVARMETAL, s.r.o.

3. místo Expres Menu, s.r.o.

3. místo STORY DESIGN, a.s.

Postupující firma Famet bude reprezentovat Královéhradecký kraj na zasedání
finálové poroty 12. listopadu.

Firma LUX-IDent se bude o titul Firma roku
2009 ucházet 12. listopadu před finálovou
porotou v Praze.

Živnostník roku

Živnostník roku

Královéhradecký kraj: vítězové

Pardubický kraj: vítězové

1. místo Miloš Falta

1. místo Jarmila Janurová

2. místo Iveta Erbenová

2. místo Miloš Wimmer

3. místo Tomáš Kejzlar

3. místo Petr Havlíček

Miloše Faltu budete moci podpořit v boji
o titul Živnostník roku 2009 od 15. 10.
do 14. 11. 2009 zasláním hlasů na číslo
900 11 04 ve tvaru ZIV 5.

Hlasy pro Jarmilu Janurovou v SMS
hlasování o titul Živnostník roku 2009 zasílejte od 15. 10. do 14. 11. 2009 na číslo
900 11 04 ve tvaru ZIV 9.
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Pardubickém kraji obhájil
vítězství v soutěži firem lanškrounský výrobce bezkontaktních čipů LUX-IDent.
Firma začala vyvíjet svou činnost
v roce 2002 jako nejmladší uskupení
tří společností. Za šest let podnikání se LUX-IDent stal jedním z předních výrobců bezkontaktních čipů,
které nacházejí uplatnění například
při evidenci docházky ve firmách,
zatímco v občanském životě se lze
s nimi setkat v divadlech, plovárnách či ve formě elektronické jízdenky. Firma 90 % své produkce vyváží do průmyslových zemí západní
Evropy, do Spojených států, a menší
zakázky má i v Japonsku a Austrálii. V letech 2003–2008 navyšovala
firma své tržby průměrným tempem
o 53 %. Dnes zaměstnává 70 lidí
a má ambici se stát v roce 2010 jedničkou ve střední a východní Evropě
ve výrobě těchto moderních technologií. V regionu Lanškrounska je
LUX-IDent známý především jako
dobrý zaměstnavatel. »Letos soutěžíme znovu, protože jsme vloni v celostátním finále nebyli oceněni. Jsme
si totiž jistí, že zde není tolik firem,
které by se mohly pochlubit inova-

jednatel firmy LUX-IDent Michal Smetana, Jarmila Janurová a Byznys rebel Petr Hajzl

tivní výrobou pro velmi perspektivní
trh a dobrou péčí o zaměstnance,«
sdělil jednatel firmy Michal Smetana. Na druhé příčce se umístila firma
Tvarmetal z Vysokého Mýta, která
je specialistou na přesné ohýbání
trubek pro automobilový průmysl.
Jejími zákazníky jsou téměř všechny
významné západoevropské automobilové firmy. Nejlepší referencí bude
pravděpodobně výroba součástí pro
luxusní vozidla Bentley. Představitelé sebevědomě prohlašují, že pokud
daný díl nejsou schopni vyrobit, nevyrobí jej na trhu nikdo. Třetí místo
obsadila firma Story design z Litomyšle, kterou založili v roce 1995
bratranci Brýdlovi. Za 14 let z firmy
o dvou lidech vyrostla akciová společnost s více než 170 zaměstnanci,
která se zabývá designem, vývojem,
výrobou a instalací interiérů prodejen, kanceláří a prvků na podporu
prodeje.
Mezi živnostníky uspěla Jarmila
Janurová, které se vrátil krajský titul
z roku 2007. Jarmila Janurová podniká již od roku 1990 a během své
kariéry získala mnoho oborových
a podnikatelských ocenění. Krátce
po revoluci začala péct perníčky

Podporujeme
vše, co může
přinést prospěch
kraji. Jsem
přesvědčený, že
v Pardubickém
kraji se
podnikání daří,
neboť zde žijí
pracovití a
schopní lidé.
Radko
Martínek
hejtman
Pardubického
kraje

v domě rodičů jen pomocí malého kuchyňského robota a domácí
trouby. Zvyšující se poptávka si ale
vyžádala výstavbu vlastní provozovny, kterou Janurovi otevřeli v roce
1996. Jarmila Janurová se pravidelně zúčastňuje vídeňského svatováclavského posvícení a zásobuje
své zákazníky ve všech sousedních
zemích. »Za poslední rok jsme vyvinuli nové minidezerty, které prodáváme v kazetách. Prvními zákazníky
byli dokonce europoslanci,« řekla
vítězná živnostnice. Na druhém
místě skončil další podnikatel,
který skvělým způsobem navazuje
na místní tradici. Podnikání Miloše Wimmera souvisí s chovem koní
a podniká v řemesle, které téměř
vymírá. Jako podkovář se stará
o 350 koní v Národním hřebčíně
Kladruby nad Labem. Hřebčín je
zaměřen na chov starokladrubského koně, který je dokonce chráněn
označením Národní kulturní památka. Třetí místo obsadil loňský vítěz
Petr Havlíček, který je zároveň starostou ve Vítějevsi. Petr Havlíček
je výrobcem luxusních dřevěných
interiérů a jeho dílna zaměstnává
25 lidí.

pardubický Kraj

Fakta
Statistika
Pardubický kraj je domovem pro 515 361 obyvatel. Nezaměstnanost
dosáhla k 1. červnu 7,8 %. Průměrná hrubá mzda na konci roku 2008
činila 18 853 Kč. V Pardubickém kraji má sídlo 8 934 obchodních
společností a na základě živnostenského zákona zde podniká
78 053 osob.

+ 50 %

V prvním kvartálu dosáhly v Pardubickém
kraji tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 40 730 milionů Kč,
což je v poměru k počtu obyvatel v porovnání s ostatními kraji druhý nejlepší výsledek.
Tržby tak přesahují o 50 % průměrnou hodnotu průmyslové produkce všech krajů.

+ 67 %

Pardubický kraj dělá České republice v zahraničí dobré jméno. Objem všech výrobků a polotovarů ze všech oblastí hospodářství činil v letošním prvním čtvrtletí
366 365 milionů Kč, což je v poměru k počtu obyvatel třetí nejvyšší hodnota mezi
kraji. Vývoz na obyvatele tak přesahuje
o 67 % průměr všech krajů v ČR.

Zdroj: Podklady srovnávacího výzkumu o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys

Vodafone Firma roku 2009
Finalisté soutěže o Cenu Hospodářských novin
Pardubického kraje
ELAZ, spol. s r.o., Pardubice, inžen. činnost v oblasti elektroenerg. a stavebnictví
ERGO, spol. s r.o., Chornice, výroba strun. sekaček, pneu- a autoservis
LIMES spol. s r.o., Litomyšl, výroba stavebnic. skleníků a dílů pro kolej. vozidla
LUX-IDent s.r.o., Lanškroun, výroba bezkontaktních čipů
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Litomyšl, stavební činnost
SILK & PROGRESS, spol. s r.o., Brněnec, výroba textilu pro průmysl. odvětví
SVITAP J. H. J. spol. s r. o., Svitavy – Předměstí, výroba textilu
STORY DESIGN, a.s., Litomyšl, design a výroba interiérů prodejen
TVARMETAL s.r.o., Vysoké Mýto, výroba komponentů do automobil. průmyslu

Zlaté stránky Živnostník roku 2009
Finalisté soutěže o Cenu Hospodářských novin
Pardubického kraje
Petr Havlíček, Vítějeves, výroba luxusních interiérů
Milan Horský, Svitavy, výrobce bio těstovin
Jarmila Janurová, Pardubice, výrobkyně perníků
Ondřej Kubový, Luková, výroba a rekonstrukce kovových střešních konstrukcí
Lucie Němcová, Úhřetice, potřeby pro zahrádkáře a vinaře
Karel Outulný, Pardubice, finanční poradenství

Různorodé soutěže pro
podnikatele podporují
konkurenceschopnost české
ekonomiky už proto, že
ukazují ostatním, jak kvalitní
projekty mohou v českém
podnikatelském prostředí
vyrůst. Jen samotná účast
v soutěži, a tím spíše umístění
na předních příčkách, je pro
podnikatele skvělou prezentací
jejich práce a zároveň zdravou
motivací pro další firmy.
Alexandra Rudyšarová
generální ředitelka agentury
CzechInvest

Milan Valášek, Pardubice, výroba litinových komponentů
Milan Vaňous, Žamberk, řezbář
Miloš Wimmer, Sobětuchy, kovářské a podkovářské práce

Odborná porota
Odborná porota pro Ústecký kraj
Martin Luňáček, Vodafone Czech Republic a.s.
Patrik Rusiňák, Mediatel spol. s r. o.
Roman Krátký, Raiffeisenbank a.s.
Jaroslav Ptáčník, ČEZ Prodej, s.r.o.
Roman Sodomka, Hospodářská komora
Eva Svobodová, AMSP ČR
Hana Matějková, CzechInvest
Jiří Požár, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Boris Cyrány, Krajský úřad Pardubického kraje

Informace o úspěšných
regionálních podnikatelích
patří do vysílání každé
kvalitní zpravodajské stanici.
Radiožurnál a regionální
stanice Českého rozhlasu
se problematice podnikání
věnují ve vysílání pravidelně.
Tato soutěž je samozřejmě
o stupních vítězů. Příběhy
úspěšných, které zazní v našem
vysílání, mají ale hlavně přispět
ke kultivaci podnikatelského
prostředí.

Byznys rebel 2009

Hana Hikelová
ředitelka zpravodajských stanic
Českého rozhlasu

V Pardubicích Vodafone ocenil Petra Hajzla, který již od roku 1992 podniká ve velmi
specifickém oboru. Velice úzce spolupracuje s chovateli koní a žokeji s cílem vyrábět
pro ně co nejkvalitnější zboží. Ve jeho dílně ho zastihnete v sobotu i v neděli a provozuje taktéž internetový obchod banghandmade.cz, kde prodává vedle sedel vodítka,
lasa, karabiny, třmeny a další kožené výrobky.
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Úvahy o chytřejší planetě. Kapitola 6.

Nová inteligence pro chytřejší planetu
Každý manažer učiní několikrát za den rozhodnutí. Každé takové
rozhodnutí závisí na informacích, což platí bez ohledu na to, zda řídí
ﬁrmu, vládu, armádu nebo domácnost.
Kvalita i kvantita informací, které mají manažeři k dispozici, se
za posledních 50 let výrazně zvýšila. Průmyslovou éru vystřídala
éra informační; znalosti, zkušenosti a intelektuální kapitál
jsou dnes důležitější než dříve. Čipy, počítače či software jsou
ve světě informačních technologií důležité. Avšak daleko důležitější je
zprostředkovat manažerům informace o všem, co se událo, děje nebo
by se mohlo stát kdekoli ve ﬁrmách nebo korporacích.
Víte, co je při řešení problému klíčové? Dokážete z dostupných
informací učinit správné závěry? Umíte se rozhodovat včas a tak,
abyste se vyhnuli zvyšování rozpočtu? Najít řešení umíme lépe
než kdykoli v minulosti. Přesto nás na chytřejší planetě zahlcuje
stále více rozmanitých informací. A musíme se rozhodovat čím dál
rychleji. Jen objem digitálních informací závratně roste každým
dnem. O jaké informace se jedná? Jejich autory jsou miliardy lidí
a získáváme je z bilionu inteligentních přístrojů či senzorů. Nová data
tvoří téměř z 80 % e-maily, dokumenty, obrázky, lékařské zprávy, video
a audionahrávky a podobně.
Abychom stačili dnešnímu tempu výměny informací, musíme
změnit naše systémy. Je nutné, aby pracovaly s nejrůznějšími druhy
dat, dávaly je vzájemně do souvislostí, analyzovaly je a zpracovávaly
více než 60 000krát za sekundu. Pro představu, to je 300krát rychleji,
než kolibřík mává křídly.
Máme technologie, které pomáhají data sbírat, zpracovat
a vytvořit z nich nejen organizované informace, ale skutečnou
inteligenci. Umíme identiﬁkovat změny na trzích, trendy či preference

spotřebitelů rychleji než kdykoli dříve. Vysoce složité systémy a velké
organizace můžeme optimalizovat zcela novými způsoby. Zavedení
našeho projektu ERPort zlepšilo chod Letiště Praha. Integrovaný
systém umožňuje efektivněji řídit ﬁnance, lidské zdroje, logistiku,
správu majetku, ale i lépe investovat.
Nové přístupy, jako je např. „stream computing“, využívají pokročilé
softwarové algoritmy ke sledování nových podnětů, analýze dat
v pohybu nebo vytváření souvislostí s dalšími relevantními informacemi.
Připojují se přímo do provozních a logistických systémů, čímž umožňují
rychlejší jednání.
Ve skutečnosti nás pokročilé analytické postupy, vycházející
z vysoké matematiky, pomalu posouvají od rozhodování „tady
a teď“ k větší předvídavosti.
A v tom vidíme potenciál pro změnu fungování světa. Pojišťovny
již nyní v miliardách pojistných událostí umí lépe odhalit podvody.
Policie propojuje informace z terénu s cílem odhalit kriminalitu, což
lze výborně využít při prevenci zločinů. Obchodníci optimalizují
zásoby a dopravní systémy tak, že dávají do souvislosti stav zásob
s předpovědí počasí, která je spolehlivým indikátorem chování
spotřebitelů.
Vidíte, že změn je velké množství, a to jsme teprve na začátku.
Představte si, jak se změní vše, o co usilují vedoucí představitelé
korporátních společností a státních organizací: jakou změnu
doznají způsoby, jimiž se snažíme dosáhnout hospodářského růstu,
společenského pokroku a trvale udržitelného způsobu života.
Budujme chytřejší planetu. Připojte se k nám a podívejte se na názory
ostatních na ibm.com/planeta/cz/intelligence.
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