Případové studie - Prosperita
Příklad úspěšné firmy z podnikatelského inkubátoru AUKRO s.r.o.

http://www.aukro.cz/

Profil společnosti Aukro s.r.o.
Aukro.cz je součástí velké rodiny mateřské
společnosti Allegro Group.
ČR
Polsko
Maďarsko
Rusko
Ukrajina
Bulharsko
Rumunsko
Slovensko

Společnost Aukro s.r.o. se sídlem ve Zlíně zaměstnává přibližně 70 zaměstnanců.
Hlavním předmětem její činnosti je provoz a rozvoj internetové aukční platformy
Aukro.cz, která je již od roku 2003 největším aukčním servisem na českém internetu. Převzatý model úspěšného polského aukčního portálu Allegro.pl v krátké době
zdomácněl také v českých podmínkách. V současnosti je Aukro.cz největší obchodní
platformou na českém internetu a lídrem v elektronickém obchodování.
Myšlenka Aukro.cz vznikla v rámci studijní stáže Ing. Václava Lišky právě v polské
společnosti Allegro, kde se zabýval lokalizací online servisu pro Českou republiku. Po
několika měsících úsilí se Aukro.cz podařilo spustit a ČR se tak stala první zemí, kam
byl systém Allegro „exportován“ a přizpůsoben místním podmínkám. Následovalo
spuštění podobných služeb v dalších zemích východní Evropy.

Rozhovor s Ing. Václavem Liškou, výkonným ředitelem Aukro s.r.o.

Průměrně se na Aukro.cz prodá:
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Proč jste se rozhodli zkusit prostředí podnikatelského inkubátoru?
Ve zlínském Technologickém
inovačním centru s.r.o. (TIC) našlo
Aukro své zázemí právě v době,
kdy zaznamenávalo velmi významné období v historii své existence.
Během roku a půl se počet zaměstnanců naší společnosti více než
zdvojnásobil a TIC Aukru umožnilo
na tyto velmi rychlé změny adekvátně reagovat.
Co považujete za největší přínos podnikatelského inkubátoru pro váš podnik?
Velkou výhodu pro nás představovala možnost využívat moderní prostory v centru
města, zvýhodněný nájem a ostatní, například provozní, služby nabízené inkubátorem.
Z jakého důvodu odcházíte z podnikatelského inkubátoru už po 1,5 roce?
V podnikatelském inkubátoru začalo Aukro působit od března roku 2007. Pro rozvoj
aukčního portálu i naši společnost byl tento rok klíčový. Podařilo se nám proměnit
potenciál Aukra a odstartovali jsme dynamický růst. Počet registrovaných uživatelů na
www.aukro.cz se zvýšil více než dvojnásobně, celková hodnota prodaného zboží překročila trojnásobek původního množství. Zdvojnásobil se také počet našich zaměstnanců. Aukro začalo růst rychleji a více prostoru pro nás už v TIC bohužel nebylo.
Z tohoto důvodu jsme museli podnikatelský inkubátor v říjnu 2008 opustit.
Co byste doporučili jiným firmám, které uvažují o tom, že by podnikatelský inkubátor využily?
Své doporučení mohu směřovat všem začínajícím podnikatelům či firmám, které
mají jakkoliv netradiční a zejména inovativní potenciál. Zmíněné výhody, které TIC
poskytuje, jako je prestižní adresa, provozní služby nebo poradenství, jsou pro rozjezd
podnikání přínosem.

Prosperita
Program Prosperita podporuje spolupráci a komunikaci mezi oblastí výzkumu,
reprezentovanou např. vysokými školami
či výzkumnými institucemi, a podnikatelskou sférou, a to vybudováním takového
prostředí, které by posílilo postavení
inovativních českých firem.
Příjemci podpory
-- podnikatelské subjekty
-- instituce z oblasti veřejného sektoru
-- obec, svazek obcí, kraj, vzdělávací
instituce, výzkumné ústavy apod.

Ekonomické údaje společnosti Aukro s.r.o. (k 31.12. daného roku)

Rok

Počet zaměstnan- Počet registrovaných
ců společnosti
uživatelů aukčního
portálu

Obrat společnosti
(v tis. Kč)

2003

0

777

481

2004

0

11 445

9 605

2005

0

52 609

69 454

2006

5

128 326

304 706

2007

29

298 861

1 093 772

2008

59

502 491

2 671 094

Počet zaměstnanců Aukro s.r.o. v jednotlivých měsících roku 2008

Forma a výše podpory
-- dotace ve výši až 300 mil. Kč
- v případě projektů obsahující
stavební práce může dotace
činit 5 – 300 mil. Kč
- v případě projektů neobsahující
stavební práce může dotace
činit 1 – 30 mil. Kč
(celková alokace na program Prosperita
na léta 2007-2013 činí 12 mld. Kč)
Způsobilé výdaje
-- zejména investiční náklady spojené
s budováním vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center
pro transfer technologií
-- vybrané provozní náklady spojené se
zajištěním činností sítí business angels

Vývoj návštěvnosti webu Aukro.cz v jednotlivých měsících roku 2008
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Projekt, který je předmětem případové studie, byl realizován v rámci OPPP.

