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 První zmínka o 
Kunovicích se datuje 
k roku 1196 
knížetem 
Břetislavem z rodu 
moravských 
Přemyslovců.

 V letech 1319 se 
dostal kunovický 
statek do vlastnictví  
Jindřich a z Lipé. 

 V následujících 
letech přecházel 
statek do vlastnictví 
mnoha významných 
rodů.  



 Za vlády Lichtenštejnů
se stal panský dvůr, 
mlýn a palírna, 
symbolem bohatství a 
prosperity. Tento rod 
zde vládl po celá tři 
staletí. 

V letech 1848 byla 
robota zrušena, přesto 
panský dvůr nadále 
zůstával v majetku 
lichtenštejnské 
vrchnosti. 

HISTORIE PANSKÉHO DVORU



Vlastnické a hospodářské poměry se na kunovickém dvoře radikálně měnily brzy po

vyhlášení Československé republiky, kdy pozemková reforma silně okleštila rozsah

lichtenštejnských majetků. Panský dvůr přešel do vlastnictví země moravskoslezské a

vznikl zde školní statek.

V letech 1948 byla v budovách bývalého kunovického dvora zřízena farma Státního

statku Uherské Hradiště. Po letech 1989 se poměry radikálně změnily a vyvstala

otázka, jakým způsobem zabezpečit historický objekt.

POZEMKOVÁ REFORMA



stalo vlastníkem celého 

areálu. 

 V roce 1994 byl areál 
Panského dvora 
prohlášen za nemovitou 
kulturní památku.

 Od roku 2002 do roku 
2008 probíhaly postupné 
odkupy jednotlivých částí 
Panského dvora 
městem. 

 Za celkovou částku  
23.000.000 Kč se město 
stalo vlastníkem celého 
areálu. 

PANSKÝ DVŮR



Datum zahájení:  1.7. 2008

Datum ukončení: 30.6.2013

Počet etap : 12

Doba udržitelnosti : 10 let od zahájení provozování

REALIZACE PROJEKTU



Celkové náklady na projekt 

165 030 000 Kč

Částka dotace :

123 768 000 Kč (75%)

Spoluúčast  města :

41 262 000 Kč (25%)

NÁKLADY NA PROJEKT



 Podnikatelský inkubátor 
Kunovice zahájil svou 
činnost dne 1.9. 2011 po 
rozsáhlé rekonstrukci 
areálu Panského dvora 
v centru města jako 
administrativní objekt pro 
podporu podnikání. Za 
zvýhodněných podmínek 
pronajímá kancelářské 
prostory pro začínající 
podnikatele a inovační 
firmy.

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PODNIKATELSKÉHO 

INKUBÁTORU



STÁVAJÍCÍ  PODOBA PIK -PD



❖V současné době je v inkubátoru zasídleno 28
podnikatelských subjektů se zvýhodněným nájmem a
dvě firmy za nájem tržní.

❖Spektrum zasídlených firem je velmi pestré, pro
názornost, působí zde atelier designu a architektury
zastřešující několik mladých architektů, firmy zabývající
se poskytováním služeb v oblasti projektového řízení,
lektorské činnosti, pořádání odborných seminářů, dále
pak firmy poskytující právní, ekonomické a vzdělávací
služby, zastoupena je i oblast vývoje informačních
technologií, mediálních služeb, zahradní a krajinné
architektury až po společnost realizující výzkum, vývoj a
aplikaci biotechnologií i nakládání s odpady. Speciální
pozornost je možné věnovat firmě zabývající se
výzkumem v oblasti leteckého průmyslu.

ZAINKUBOVANÉ FIRMY



 Nabídkou zvýhodněných podmínek malým, středním a 

inovačním firmám chceme posílit jejich 

konkurenceschopnost především v čase začátku 

podnikání. 

 Toto zvýhodnění pak bude realizováno zejména formou 

sníženého nájmu spolu s poskytováním dalších 

podpůrných služeb.

 Doba inkubace u firem není omezena. Důvodem je 

poskytnutí dostatečného prostoru k rozvoji a ekonomické 

stabilitě firem. 

ZVÝHODNĚNÍ PODNIKATELŮ



❖ reklama na tabulích a 
informačních panelech v areálu       

❖umístění loga a odkazu f i rmy 
na webových stránkách města 
a PIK-PD, s.r.o.  

❖parkovací místo
❖ konzultační a poradenské 

služby, možnost navázání 
spolupráce s vysokými školami    

❖účast na workshopech 
pořádaných podnikatelským 
inkubátorem 

❖ využití  přednáškového sálu v 
rozsahu 2 hod/měsíc

❖ možnost využití  kancelářské 
techniky

❖ recepční služby 



BALÍČEK POSKYTOVANÝCH 

SLUŽEB



 Od doby zahájení 
provozování r.2011 do 
současné doby prošlo 
inkubačním programem v 
rámci dlouhodobých nájmů 
52 firem včetně 
současných. 

 K dnešnímu datu 
registrujeme 40 firem, 
které mají smlouvu na m2 
a pronájem reklamních 
ploch.

 Obsazenost je na úrovni 
100% po celou dobu 
realizace projektu.

 Pronajímáme 4 sály –
velký sál, přednáškový, 
klenbový a bussines sál.

 Vytíženost sálů je v úrovni 
60%

 Pronajímatelná plocha 
kancelářských prostor  je 1 
315,04 m2.

 Pronajímatelná plocha sálů 
je 587,62 m2.

 Restaurace má 
pronajímatelnou plochu 
263,58 m2.

 Celková plocha inkubátoru 
je 3 150m2.

UKAZATELE PROJEKTU



❖Stavba roku 2011 Zlínského kraje – hlavní cena v kategorii 

Realizace rozvojových projektů měst a obcí

❖Podnikatelská nemovitost roku 2011 – High tech nemovitost 

roku – 3. místo

❖Podnikatelský projekt roku 2011  - 3. místo v kategorii 

Prosperita

❖Infrastruktura pro podporu inovačního podnikání (Prosperita) 

v roce 2014 – 1. místo za projekt PIK-PD

OCENĚNÍ PROJEKTU



 Projekt

Dlouhodobá motivace 
zaměstnavatelů Kunovicka ke 
slaďování pracovního a 
rodinného života 
zaměstnanců/kyň

 Způsobilé náklady projektu 

7 577 847 Kč. 

 Doba realizace projektu 
2012- 2014

 Operační program lidské 
zdroje a zaměstnanost



SPOLUPRÁCE S PODNIKATELSKÝMI 

SUBJEKTY VNĚ INKUBÁTORU



PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE -

STARÁ ŠKOLA - POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU



STARÁ ŠKOLA



 Celkové investiční výdaje projektu: 79 437 119,72 Kč

 Celkem de minimis : 452 790 Kč

 Celková podpora ze strukturálních fondů : 39 944 954,86Kč

 Indikátory projektu : 1 839,160 m 2

 Zahájení projektu : 1. 2. 2018

 Ukončení projektu: 31. 3. 2020

OPERAČNÍ PROGRAM OP PIK SLUŽBY 

INFRASTRUKTURY- VÝZVA III.



VIZUALIZACE PROJEKTU



VIZUALIZACE

27 kancelářských prostor, sál, recepce, 

odpočinková zóna, terasa



ZÁVĚR

 Děkujeme za pozornost.


