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Zdeněk Velíšek – 
soukromá 

pekárna

Inspirativní 
debata s panem 

Bedřichem 
Ščerbanem

Vítejte na stránkách Zpravodaje Okresní hospodářské komory 
Pelhřimov. 
Při současné až nebezpečně nízké míře nezaměstnanosti je velmi 
obtížné sehnat do fi rem nové spolupracovníky, byť jen na volná 
pracovní místa vzniklá přirozenou fl uktuací. Vůbec nemluvě 
o rozšiřování počtu pracovních míst pro realizaci nových zakázek. 
V této situaci vzniká jedna zásadní otázka a to, zda by města měla 
investovat peníze do výstavby či rozšiřování průmyslových zón. 
Na toto téma podnikatelé nemohou mít jednotný názor. Spíše 

menší podnikatelé závislí na lokální poptávce budou jistě pro. 
Zato větší zaměstnavatelé budou určitě proti, neboť každý nový 
podnik v regionu zostřuje situaci na trhu práce. 
Věřím v platnost základního pravidla, že to co se nerozvijí, tak 
umírá. Tedy každé město by se mělo rozvíjet a to samé platí 
i pro každou fi rmu. Města by měla vytvářet podmínky pro rozvoj 
bydlení, školství, kultury, sociálních služeb atd. včetně možností 
pro rozvoj fi rem. Vždyť i fi rmy našeho regionu chtějí růst, chtějí 
se rozvíjet a to je moc dobře. Dávno jsou pryč doby, kdy bychom 
měli lákat nějaké zahraniční investory pro umístění tzv. montovny 
v našem regionu. 
Co zoufale chybí ve městech je dlouhodobá koncepce rozvoje, 
což nás dohání právě v dnešní době. Vzpomeňme jen na akutní 
nedostatek bytů. A takto bychom mohli pokračovat dále. Snažme 
se na komunální politiky působit právě teď, před volbami.
I v těchto předčasně letních dnech Vám 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?

Hlavní činností našeho podnikání je výroba pásových dopravníků 
pro všechny obory lidské činnosti. Naším konečným výrobkem je, jak 
kusový pásový dopravník, který máme přibližně v padesáti různých 
provedeních, tak celé technologické linky, především na třídění odpadů, 
posklizňové linky na brambory a další druhy zeleniny, případně 
nějaké další vybavení, jako jsou podesty a jiné ocelové konstrukce. 
Samozřejmou součástí dodávek jsou projekty, montáže a následný servis. 
A když nám zákazník zaplatí, pak je spokojenost na obou stranách.         

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

Popravdě, ne. Pokud nenastane celosvětová krize s materiálem, tedy 
že nebude nějaká „ropná“ nebo „ocelová válka“ a z toho plynoucí 
výrazné zvyšování cen těchto komodit, případně se nerozeběhne nějaká 
nekonečná spirála uvalování cel mezi USA, EU a Čínou a tím se budou 
komplikovat předpisy, porostou ceny, zvýší se tlak lobizmu…, tak žádné 
výrazné změny neočekávám. 

Zajímavé bude sledovat trendy Průmyslu 4.0., o kterých se hodně 
hovoří a pochopitelně bude důležité, jak si EU a hlavně ČR poradí 
se všeobecným nedostatkem pracovních sil.

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

Jsem pacovský rodák a patriot. Beru to spíše po té kladné stránce. 
Nikdy jsem neuvažoval o přesunu firmy někam jinam z daňových, 
regionálních nebo jakýkoliv jiných důvodů. Máme firmu postavenou 
tak, že zde pracuje spousta místních lidí. Síla regionu je v tom, že ti lidé 
jsou tady rádi. Fluktuace je mizivá. Dá se říci, že jsme rodinnou firmou 
a to je hlavní krédo našeho přístupu k řízení společnosti. A nevýhody? 
Žádné zásadní nevidím. Kdyby byla dálnice blíž, tak by byla, ale to je tak 
všechno. Ano, kdyby se podařilo zmodernizovat silnici Pacov – Lukavec 
– Čechtice, rozhodně by to pomohlo. Budeme se na to těšit… Jinak není 
nic zásadního, co bychom tady nedokázali zvládnout. Jen aby bylo dost 
vody...

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

Já si myslím, že náš region je atraktivní. Je tady krásně a moc bych toho 
tady neměnil. Jsem spokojený. Jsem typ, co vše nechává plynout a ono 
se to vždy nějak vyvine. Je dobré, že osídlení regionu je relativně malé. 
Jsou tady opravdu malebné vesničky, a když člověk jede na kole, je to 

radost pohledět. Netoužím po tom, aby tady byly satelitní městečka, 
která dneska člověk vidí kolem velkých měst. Pacov a celý mikroregion 
Stražiště je zajímavá destinace pro pracovní i mimopracovní život. Proto 
sem tak rádi jezdili, nebo jezdí významné osobnosti jako Antonín Sova, 
František Kožík, Vadim Petrov, Zdeněk Svěrák a další… Nemůžeme 
zapomenout ani na velikána Járu Cimrmana.

Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?

To je hodně široká otázka a není na ni jednoduchá odpověď. Pokud to 
budeme brát z hlediska politiky, je situace vážná. To si nebudeme nic 
nalhávat. V této chvíli jsme skoro 8 měsíců bez vlády s důvěrou, což je 
velmi obtížné pro plánování budoucnosti vzhledem k tomu, že nevíme, 
kam to bude směřovat a kdo a od kdy bude zemi spravovat. Ale pokud 
si někdo chce založit s. r. o., tak si ho založí a nemá s tím asi v zásadě 
problém. Těžko odpovědět jednou nebo dvěma větami. Já osobně 
nevidím rád, co se děje především v té politické části. Vývoj se v této 
chvíli vůbec nedá predikovat. Je to boj! Nepřetržitá volební kampaň…. 
Jsem rád, že jsme více či méně exportní firma a 90 % našeho trhu je 
mimo hranice České republiky. Z tohoto pohledu to vidím dobře, ale 
podnikání v Česku, jako takové, se neubírá úplně dobrým směrem 
s ohledem na lobbistické zájmy několika málo vyvolených skupin. 
Nechci to dál komentovat, jsem jen pozorovatel, ale do deseti ještě 
počítat umím….
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Zdeněk Velíšek – soukromá pekárna

Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?

Hlavní činností našeho podnikání je především pekařská výroba. Dá 
se říct, že se zaměřujeme na produkci celého pekařského sortimentu, 
a to od chleba, běžného pečiva, speciálního pečiva, jemného, kynutého, 
plundrovaného až po smažené. Nezabýváme se cukrářskou výrobou.  
Pekařskou výrobnu máme v Kamenici nad Lipou a k tomu provozujeme 
dalších 10 prodejen ve vlastní režii v okolí Kamenice do 50 km. To 
znamená Kamenice, Jihlava, Humpolec, Pelhřimov, Pacov, Nová Cerekev 
a Jindřichův Hradec. Jezdíme také do Prahy na farmářské trhy, přibližně 
pětkrát týdně a navštěvujeme další nezávislý trh, který nás oslovuje, 
což jsou Jednoty a řetězce Flop. Nedodáváme však do obrovských 
německých super-řetězců. Co se týče zaměstnanců, momentálně máme 
na plný úvazek zaměstnáno asi 65 lidí, plus další brigádníky 
a samozřejmě i zaměstnance agenturní.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

Myslím, že ano. V budoucnu určitě dojde k nějaké koncentraci 
výrobních kapacit. Pekařských kapacit je přebytek a momentální stav 
není úplně dobrý. Nás pekařů je moc. Každý končí a určitě budou 
končit i do budoucna. Otázkou je, kdo? Je to dáno tím, že se sem dováží 
spousta zmraženého zboží z ciziny a samozřejmě ty velké řetězce si své 
výrobky i sami pečou. Takže situace není nejlepší. 

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

Dobrou stránku vidím v zaměstnanosti, vzhledem k tomu, že lidé mají 
peníze a mohou nakupovat. Dále pozitivem je turistický ruch, který 
bohužel není celoroční, a je pro nás významný pouze v období léta 
v půlročním až osmiměsíčním intervalu. Zimní sezóna, pro nás tedy 
není příliš výnosná.

Řekl bych, že zásadní nevýhodu shledávám v tom, že máme velkou 
konkurenci nadnárodních řetězců.

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

Podle mého názoru by to mohlo být zřízení dalších služeb, které budou 
navázané na kapacity ve volnočasovém prostoru lidí. To znamená 
sportovní, turistické, kulturní. To vidím jako možnost rozvoje našeho 
regionu Vysočiny, případně Jižních Čech.

Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?

Podmínky pro podnikání se, podle mě, až tak nezlepšují. Máme stále 
více byrokracie a předpisů.
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květen 2018 
Seminář Vybrané kapitoly 

pro účetní

duben 2018 
Inspirativní debata s panem 
Bedřichem Ščerbanem

P L Á N O V A N É  A K C E

Ř E K L I  O  N Á S

červen 2018 
Podnikatelský koktejl 2018

www.festivalkratasy.cz

3. ročník mezinárodního 
filmového festivalu

7. — 9. 2018
září

Velmi se mi líbí snaha komory 
o celkovou kultivaci nejen 
podnikatelského prostředí.

Zdeněk Martínek, Pvní pozice s.r.o.


