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EY Podnikatelem Moravskoslezského kraje 2016 je Jan Hasík, 
majitel a generální ředitel HSF System 

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., a ve 
spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě vyhlásila společnost EY 
posledního ledna jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského 
kraje. Stal se jím Jan Hasík, majitel a generální ředitel společnosti HSF System, a. s. 
HSF System je ryze česká firma, která působí na stavebním trhu od roku 2002. Patří 
mezi nejvýznamnější stavební společnosti v České republice a na Slovensku. Jan Hasík 
po vyhlášení výsledků podnikatelské soutěže poděkoval hlavně zákazníkům, kteří 
objednávají své stavby u firmy HSF System. Zároveň ocenil i práci svých zaměstnanců. 
V loňském roce byl krajským titulem oceněn Rudolf Gregořica, výkonný ředitel a 
předseda představenstva společnosti LANEX, a. s., předního výrobce technického 
textilu v České republice a ve střední Evropě. 

Letošní setkání bylo výjimečné v tom, že nešlo jen o samotné vyhlášení EY Podnikatel 
roku 2016 Moravskoslezského kraje, ale zároveň i o setkání významných firem 
Moravskoslezského kraje. 

Celorepublikové finále soutěže EY Podnikatel roku se koná v Praze 28. února. Jeho 
vítěz pak v červnu zamíří do Monte Carla, kde se uskuteční celosvětové finále.  
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28. únor se blíží: Nezapomněly jste podat přihlášku do soutěže 
Lady Business?  

Už jen do 28. 2. 2017 se mohou ženy-podnikatelky hlásit do 2. ročníku soutěže Lady 
Business Moravskoslezského kraje. Podnikatelka, která nejlépe uspěje v hodnocení, 
pak získá titul Lady Business MSK pro rok 2016 a také finanční odměnu ve výši 100 
tisíc korun. 

Soutěžit mohou jak právnické, tak i fyzické osoby (s výjimkou těch fyzických osob, které 
vykazují výdaje paušálem). Podnikatelka musí mít místo podnikání a trvalé bydliště 
v Moravskoslezském kraji, zároveň také musí zaměstnávat minimálně 3 stálé 
pracovníky a být alespoň 2 roky na trhu. V případě právnické osoby musí mít žena 
alespoň 50% obchodní podíl. 

Do loňského prvního ročníku soutěže se zapojilo celkem 17 podnikatelek. Obor jejich 
podnikání byl různý, od mateřských škol až po ryze technické firmy. Historicky první titul 
Lady Business Moravskoslezského kraje získala Hana Malurová, majitelka opavské 
firmy Eskon, s. r. o., která se zabývá vytvářením bezkontaktních identifikačních systémů 
k identifikaci osob a předmětů. K zisku historicky prvního titulu Lady Business Hana 
Malurová řekla: „Do soutěže Lady Business mne přihlásil dlouholetý obchodní partner. 
Po krátkém váhání jsem účast přijala a nelituji toho. Všem ženám, které podnikají nebo 
zastávají vysokou manažerskou pozici, chci říci: „Nebojte se ukázat svůj úspěch“. 

Bližší podmínky a přihláška je na webových stránkách www.ladybusiness.cz. 

 

 

Co se skrývá pod zkratkou LARP? Unikátní nástroj vzdělávání, 
který bude pilotně vyzkoušen v našem kraji 

V Moravskoslezském kraji bude pilotně ověřena nová netradiční metoda vzdělávání. 
Vzdělávání bude uskutečněno prostřednictvím metody LARP (zkratka anglického Live 
Action Role Play), což je druh rolové hry, ve které lidé hereckým způsobem ztvárňují 
činy svých postav. Účastníci oblékají kostýmy, vzájemně na sebe působí a ovlivňují 
sebe i okolní prostředí, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě vytvořeném ve 
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světě skutečném. V podobě, ve které bude hra probíhat v našem kraji, bude určena pro 
vzdělávací účely v základních školách s cílem procvičit matematiku. Do hry budou 
sekundárně zahrnuty dva přírodovědné předměty a jeden společenský obor. 

O tom, jak se dají LARPy realizovat, se zástupci Agentury pro regionální rozvoj, 
Ostravské univerzity, Dolní oblasti Vítkovic a speciální základní školy z Ostravy 
dozvěděli na stáži v Dánsku. Tam účastníci stáže navštívili střední školu Østerskov 
Efterskole, která používá LARPy k výuce většiny svých předmětů. 

„Že jsme pro testování v Moravskoslezském kraji prostřednictvím LARPů vybrali právě 
matematiku, není samozřejmě náhoda. Právě matematika totiž tvoří základ vzdělávání 
budoucích technických pracovníků, kterých je v kraji neustále nedostatek. Cílem 
pilotního ověření výuky matematiky prostřednictvím LARPů je i motivace a přilákání dětí 
ke studiu technických oborů“ řekla Zuzana Bardoňová, projektová manažerka Agentury 
pro regionální rozvoj a jedna z účastnic stáže.     

 

 

Projekt CzechDemo: začínající podnikatelé mají šanci 
vycestovat do New Yorku či San Franciska  

Nabídku zvýhodněných služeb pro účast na akcích realizovaných v rámci 
projektu CzechDemo vyhlašuje CzechInvest. Letos tento projekt pomůže startupům 
s financováním účasti na TechCrunch Disrupt v New Yorku a TechCrunch Disrupt v San 
Francisku. Startupy tak díky účasti budou mít jedinečnou možnost prezentovat se na 
renomovaných akcích, získat mediální publicitu a také kontakty pro rozvoj svého 
podnikání. Z projektu CzechDemo mohou podnikatelé financovat účastnický poplatek, 
překlady i tisk propagačních materiálů a cestovné. Firma tak může získat až 110 tisíc 
korun. 

Přihlásit se může malý a střední podnik (do 50 zaměstnanců) s inovativním produktem 
(podnik může existovat maximálně 5 let). 

Přihlášky na jednotlivé akce lze zasílat v těchto termínech: 

 16. února − 23. února 2017 (TechCrunch Disrupt New York 2017) 
 16. února − 2. března 2017 (TechCrunch Disrupt San Francisco 2017) 



TechCrunch Disrupt patří do série jedné z největších start-upových akcí, které se konají 
v USA, Evropě i v Asii. Součástí dvoudenní konference jsou kromě přednášek i Startup 
Battelfield – prezentace start-upů před investory s možností získání investice ve výši 50 
tisíc dolarů, dále Hackathon – dvoudenní workshop zaměřený na tvorbu nových 
produktů a Start-up Alley – prostor pro prezentaci firem, start-upů a jejich 
podporovatelů. 

V první výzvě projektu CzechDemo se účastnila i ostravská firma XTND s.r.o., která se 
díky projektu mohla prezentovat na největším a nejznámějším veletrhu spotřební 
elektroniky CES 2017 v Las Vegas a svou účast hodnotí pozitivně. "Událost nám 
zprostředkovala hodně příležitostí a setkáni jak s koncovými klienty, tak s 
potencionálními partnery i hrstkou investorů, se kterými teď vyjednáváme. Díky 
programu CzechDemo jsme získali příležitost prezentovat se na celosvětově 
uznávaných akcích a navíc jsme byli ušetřeni podstatné operativy, co se organizace 
akcí týče." 

Kompletní informace o projektu CzechDemo i podmínky účasti v něm naleznete na 
webových stránkách. 

 

Podnikatelské inkubátory nabízejí šanci nejen začínajícím 
firmám 

Podnikatelské inkubátory (PI), vědecko-technologické parky (VTP) či coworkingová 
centra – to vše jsou instituce, které se snaží svými aktivitami pomáhat nejen novým, ale 
i rozvíjejícím se podnikatelským subjektům. Zatímco coworkingová centra představují 
zejména sdílené pracovní prostory bez ohledu na zaměření firmy, podnikatelské 
inkubátory či VTP se zaměřují především na firmy inovační a často nabízí i 
specializované přístroje či laboratoře podle potřeb firem, které v nich působí. 

Počet organizací na podporu podnikání dle typu v ČR a MSK 

  

Zdroj: vlastní zpracování ARR, 2016 

V současnosti v našem kraji funguje 8 podnikatelských inkubátorů/VTP, nejdéle z nich 
pak existuje BIC Ostrava, s. r. o., a to od roku 1993. Mezi „nejmladší“ pak patří 4Medical 
Innovations biotech park Ostrava, který poskytuje specializované prostory pro firmy 
z oblasti regenerativní medicíny a nanotechnologií. Obsazenost podnikatelských 
inkubátorů se pohybuje od 70 do 100 procent. Už zmíněné instituce podnikatelům 
nabízejí nejen pronájem kanceláří či zasedacích místností, poradenské a školicí služby 
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v ekonomické, finanční, technické či právní oblasti, ale také výrobní prostory. V poslední 
době se ale zvyšuje i aktivita coworkingových center. Ta, jak to i vyplývá z překladu 
slova (coworking = spolu-práce), nabízejí sdílené kancelářské prostory a poskytují 
podnikatelům zázemí a podporu potřebnou k jejich rozvoji. Kromě kvalitně vybavených 
kancelářských prostor například organizují i vzdělávací či jiné aktivity. Největším 
coworkem v Moravskoslezském kraji je Impact Hub Ostrava, který uvádí 100 stálých 
členů. Pro začínající firmy mohou být významnou pomocí i programy, které 
v jednotlivých centrech běží, například Green Light, Apple juice meeting a další. 

Všechny informace o nabízených službách a programech, kapacitě a zaměření 
podnikatelských inkubátorů či coworků sídlících v Moravskoslezském kraji můžete 
nalézt ve studii o intermediárních institucích, kterou zpracovala Agentura pro regionální 
rozvoj, a. s. 
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