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debata s panem 

Constantinem 
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Vítejte na stránkách Zpravodaje Okresní hospodářské komory 
Pelhřimov. 
Začátkem dubna proběhlo Shromáždění delegátů naší komory. 
Jsem moc rád, že představenstvo bylo doplněno o dva nové členy. 
Jsem si jist, že Zdeněk Martínek a Jan Kupec přispějí k dalšímu 
rozvíření nejen komorového dění v našem regionu.
Prakticky v těchto dnech nás čeká start velkého strašáka, kterým 
GDPR jistě je. Každý z nás se na novou situaci připravuje, nejlépe 

jak může, dle dostupných informací. A tady je právě ten problém. 
Informace jsou velmi mlhavé, zcela chybí odpovědi na konkrétní 
praktické otázky a mnohdy se spíše jedná jen o předpoklady 
než skutečnosti, na které se lze spolehnout. A v této atmosféře 
se množí různí poradci, kteří firmu za vysokou úplatu ochrání. 
Takto by nejen podnikatelské prostředí vypadat nemělo. Je příliš 
laciné z této situace obviňovat jen EU s jejím nařízením. Problém 
vidím spíše na naší straně. Naše vlády v posledních letech mnoho 
neudělaly pro plynulý náběh nového stupně ochrany osobních 
údajů. Ve svém důsledku jen vytvořily nový klacek, který nám 
pěkně hodily pod nohy. 
Díky přispění Kraje Vysočina se budeme v letošním roce věnovat 
popularizaci dalšího velkého tématu, kterým je Průmysl 4.0. Již 
teď připravujeme řadu akcí a mapujeme velmi úspěšné aplikace 
ve firmách našeho kraje.
A jako obvykle Vám na závěr i tentokrát přeji hlavně hodně 
energie, protože bohatství společnosti vzniká aktivitou 
svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi a daněmi.

Martin Plachý
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P Ř E D S T A V U J E M E

Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání? 

Jsme klasická strojírenská firma. Nemáme vlastní vývoj, ale vyrábíme 
podle technické dokumentace našich zákazníků od nejjednodušších 
dílů a komponentů po kompletní šasi k vysokozdvižným vozíkům nebo 
speciálním strojům.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

Já ani neočekávám nějaké velké změny. Bude se jenom posouvat trend 
výroby k nižší sériovosti, častějším změnám, cykly modernizace jsou 
kratší. Je prostě veliký tlak na vysokou pružnost dodavatelů.

Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání 
a naopak nevýhody?

Absolutně největší výhodou ve spojení s nižší cenou práce, což je 
logické, je vysoká kvalifikace lidí. Když to porovnáme s konkurenčními 
státy, tak Česká republika měla vždy tu výhodu velice dobře postaveného 
školství, hlavně technického vzdělávání, počínaje od učňovských 
přes střední až po vysoké školy. Ale bohužel asi nejsem jediným, kdo 
konstatuje, že za posledních 25 let se školství posunulo tam, že 
v podstatě neprodukuje ani nepřipravuje mladou generaci pro přímé 
využití ve výrobní sféře. Absolutně postrádáme nějaké systematické 
vzdělávání podle skutečných potřeb trhu. Třeba taková diskuze o tom, 
jestli maturita z matematiky ano nebo ne. To já prostě nechápu, matika 
musí být jako maturitní předmět minimálně na technicky zaměřených 
školách. Všechno ostatní jsou jenom nějaké úlety někam. Nechápu, 
proč je vůbec kdo vymýšlí a nějak zavádí. V současné době tedy největší 
potíže a problémy, které vidíme, jsou v oblasti vzdělávání mladých lidí. 
Co se týče tohoto regionu, tak já tady žádné nevýhody nevidím, 
a to díky tomu, že se o tento region nikdo nestaral, že nebyl v žádných 
podporovaných a dotovaných oblastech a tak dále. Prostě jsme se museli 
naučit se tady starat sami o sebe. Konkrétně městečko Žirovnice je toho 
zářným příkladem. Je to malé město, kde počet výrobních závodů a co se 
tady vyrábí a kolik se toho exportuje do celého světa, je až neskutečné.

Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivitu našeho regionu pro život 
a práci?

Já tady postrádám nějaký promyšlený systém budování infrastruktury. 
My jsme relativně blízko Prahy a dalších hlavních center, ale když 
přijedete do tohoto regionu nebo potřebujete projet tímto regionem je to 

náročné. Trošku se zlepšuje třeba propojení dálnice D1 na 
České Budějovice, ale směry na krajské město nebo propojení v rámci 
regionu je problém. Takže si myslím, že to je infrastruktura, nízká 
kvalita silnic, která neodpovídá zvyšující se osobní i nákladní dopravě, 
konkrétně v našem mikroregionu. Silnice tím nesmírně trpí a údržba 
je nedostatečná. Dále náš region se vůbec nepřipravuje na to, že by sem 
přilákal další lidi, nejsou zde startovací byty. My i kdybychom si našli 
zaměstnance z jiných koutů republiky, tak vlastně ztroskotáme na tom, 
že pro ně je tady nedostupné bydlení. Nic se tady nepřipravuje. Nevím, 
jestli některá jiná městečka jsou na tom lépe. Já tady nevidím nějakou 
přípravu na výstavbu bytů, které by pomohly hlavně mladým lidem, 
aby měli možnost se sem přestěhovat. Další problém je nedostatek 
pracovních sil. Musíme to řešit pracovníky ze zahraničí, a pak už zase 
nemáme těm lidem co nabídnout, aby zde zůstali dlouhodobě. Není zde 
připravená infrastruktura postarat se o nové pracovníky přicházející 
odjinud. To mi chybí.

Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?

Já bych neřekl, že máme špatné podmínky, ale ony se vůbec nezlepšují, 
ony jsou stejné už několik desetiletí a já necítím, že by se nám v něčem 
ulevovalo. Stále máme relativně vysoké zdanění práce, vysoké odvody, 
komplikovanou administrativu. Takže necítím žádné výraznější zlepšení 
nebo zhoršení.
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Dagmar Kořínková 

P Ř E D S T A V U J E M E

Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?

Naší hlavní činností je zpracovávání daní a účetnictví fyzickým
i právnickým osobám všeho druhu.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

U nás v tomto oboru přichází změny soustavně, pravidelně 
a průběžně. Mění se legislativa, mění se účetnictví, potřeby společnosti, 
takže tím pádem se vlastně mění všechno v účetnictví a v daních. Tak 
jak se očekávají změny ve společnosti, tak se budeme muset měnit 
my s ní.

Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání 
a naopak nevýhody?

Nevýhody nevidím.  My jsme se přizpůsobili, to znamená, že jsme 
schopní nějakým způsobem podnikání obsáhnout a zajistit potřeby 
našich zákazníků jak v drobném podnikání, tak v účetnictví a daních. 
Možná rozdíly v přístupu, protože my máme třeba některé pražské firmy 
a spolupracujeme s úřady v Praze, tak tam je ten přístup a náhled na 
tuto problematiku trošičku jiný. Řekla bych, že jsme tady na venkově 
klidnější, vyrovnanější a spolehlivější.  Z našeho úhlu pohledu to vidím 
takto. Takže to můžeme brát spíše jako výhodu.

Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivitu našeho regionu pro život 
a práci?

Agentury práce jsou důležitou součástí pracovně právních vztahů. 
Výhodou pro uživatele a výhodou pro sociální skupiny, které by jinak 
nikdo nezaměstnal. Nedal vůbec šanci. Je to i pro spoustu lidí bez 
stálého domova, který u agentury můžou za lacino najít. Legislativa 
se pro agenturní zaměstnávání komplikuje a zpřísňují se podmínky 
i přístup úřadů.

Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?

To bych neřekla. Spíše naopak kontrolní aparát zpřísňuje podmínky, 
hodně kontrol je až za hranu nějakého zdravého rozumu. Nyní 
řešíme třiceti stránkové vyjádření finančnímu úřadu, kdy se převrací 
skutečnosti, stále se hromadí množství textu. Takže spíše se člověk ztratí. 
Chybí mi tam soudnost ze strany správních orgánů. 

Úřady se spíše snaží nachytat, najít chybu, dát pokuty, sankce a za 
každou cenu vymámit nějakou stovku. Mají pocit, že z toho titulu, že 
se v podnikání někde krátí daně a my máme právo vám tady vyčíslit 
nějakým způsobem sankce, a to nás opravňuje k tomu, jít až takhle 
daleko. To se mi tedy nelíbí.
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P L Á N O V A N É  A K C E

duben 2018 
Inspirativní debata s panem 
Bedřichem Ščerbanem
jednatelem Dukly Jihlava, členem Síně slávy 
českého hokeje, držitelem Zlaté hokejky, bronzové 
medaile ze Zimních olympijských her roku 1992 
a šesti medailí z Mistrovství světa

květen 2018 
Seminář Vybrané kapitoly 
pro účetní

březen 2018 
Exkurze učňů SPŠ a SOU Pelhřimov

ve firmách CONTEG, spol. s.r.o. a FIA ProTeam s.r.o.

duben 2018 
Inspirativní debata s panem 

Constantinem Kinským

březen 2018 
Seminář Celní problematika a 
Intrastat prakticky a aktuálně

duben 2018 
Seminář GDPR a jeho aplikace 
v praxi


