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Vítejte na stránkách Zpravodaje Okresní hospodářské komory Pelhřimov. 

Jsme na začátku roku 2019, o němž lze říci, že podle všech možných dostupných 
odhadů bude rokem pokračujícího ekonomického růstu. Jistě budou obory, kde 
ekonomický růst bude silnější, a obory s růstem velmi slabým. Stále se budeme 
potýkat z pohledu zaměstnavatelů se špatnou situací na trhu práce, ale mírné 
zlepšení lze očekávat. Lze rovněž očekávat růst ceny peněz, tedy mírné zdražování 
podnikatelských úvěrů a pravděpodobně i posilování české koruny. Takto 
jednoduše a obecně lze popsat odhad vývoje ekonomických parametrů celkového 
podnikatelského prostředí.

Inspirativní debata
s Petrem Robejškem

Seminář Daň z 
příjmu právních 
osob za rok 2018 

Seminář Celní 
novinky 2019

Inspirativní debata
s Tomášem Zdechovským

Nicméně tyto agregované údaje nic 
neříkají o stavu jednotlivých podniků, 
o tržním postavení jejich produktů 
nebo o výši vytvářené přidané hodnoty. 
Proto držím palce všem podnikům 
našeho regionu, aby měly výjimečné 
výrobky a poskytovaly výjimečné 
služby. Jedině orientace na špičkové 
finální produkty povede k růstu 
blahobytu nás všech prostřednictvím 
vytváření atraktivních pracovních míst. 
Toto tvrzení propagoval Tomáš Baťa, na 
kterého jsme všichni právem hrdí, 
a jehož přístupy k řízení podniku jsou 
i v dnešní době nedostižné.
Přeji Vám hodně energie v celém roce, 
protože bohatství společnosti vzniká 
aktivitou svobodných lidí, nikoli 
regulacemi, dotacemi a daněmi.

Nabízíme k pronájmu
konferenční prostory
70 m2
4000,- Kč/den
člen OHK Pelhřimov 25% sleva

Zpravodaj OHK PE
leden - únor 2019

Martin Plachý
předseda

Úvodní
slovo
předsedy
OHK PE
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Inspirativní debata 
s Dr. Petrem 

Robejškem

KOS servis s. r. o. 
Libor Kos
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současná doba a potřeby podnikatelů. Moji zaměstnanci dnes obsluhují klientelu 
nejen v ČR, ale i v dalších 5 státech EU. Vždy zpracujeme pro konkrétní firmu analýzu 
a rizikovou zprávu, ze které vyplynou možná rizika a společně s vedením firmy se 
zaměříme na jejich zvládnutí a ošetření.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny v ekonomice? 

V každém případě. Svět se velmi rychle mění, digitalizuje a globalizuje. Procesy se 
zrychlují. Kolem nás „zuří“ konjuktura a mám pocit, že někteří lidé příliš spoléhají na 
tento trend. Pod povrchem je to ale jinak. Nezdravá přezaměstnanost, silné předlužení 
lidí i států, které dosahuje astronomických částek, u kterých i největší optimista tuší, že 
jsou nesplatitelné. Virtuální svět peněz, záplava derivátů a finančních nástrojů, které 
jsou vytvářeny jen pro zisk úzké skupiny lidí a kterým skutečně nikdo nerozumí. Vůbec 
jsme se nepoučili z roku 2008 a blížíme se mílovými kroky k podstatně větší krizi, 
než jakou jsme zde zažili. Nezdravá politika vlád, nezodpovědná politika bank včetně 
bank centrálních. Ekonomii neřídíme, ale reagujeme na ni. Ekonomiku jsme pokřivili 
dotacemi z EU a také vytvořili korupční prostředí. Myšlenka dobrá, ale systémově 
špatná. Když k tomu přičteme stále se rozvíjející regulaci tržních mechanismů, která 
nás posouvá k „socialistickému“ kapitalismu, zachraňování velkých společností, a 
dokonce i států (viz Řecko a další země z  jihu Evropy) a to jen ze strachu politiků, 
aby se nespustil nekontrolovaný řetězec krize a krátkodobé odsunutí problému. Jenže 
krize je standardní a zdravý jev. Jeho oddalováním problém zhoršujeme a zvětšujeme. 
V  jisté chvíli to chytré hlavy nezvládnou a spustí se s plnou silou. Proběhne ne ve 

Nejsem tedy člověk, který by mohl na tuto otázku korektně odpovědět. Myslím, že 
podnikání na vysočině nemá (chválabohu) ten globální rozměr. Vidím obrovský 
potenciál v rodinných a poctivě vedených firmách, které využívají místních zdrojů 
a specifik. Něco, co je postaveno na zdravých základech a je v duchu „Baťovského“ 
podnikání. Potom, když se vracím do rodného města, nebo jedu na chatu u Červené 
Řečice, mám radost z rozvoje a krásy tohoto regionu.

Zlepšují se podle Vás podmínky v České republice pro podnikání?

Nemyslím. Spíše komplikují. Stát je tady pro to, aby nám stanovil pravidla, se 
kterými se musíme vypořádat v mezích zákona. Arogance moci je všudypřítomná. 
Místo motivace aktivních osobností jsou zde další a další pravidla a nařízení. 
Víte, že podle analýz je nejúspěšnější vláda, která nic nedělá? Místo toho se každý 
nový snaží a je naprosto nesprávně hodnocen podle toho, kolik zákonů prosadil 
a schválil, co nového vymyslel. Nereformovatelná a „bobtnající“ státní správa, 
která chrlí další a další nařízení. Kdyby někteří podnikatelé nevložili tolik energie 
do svých firem, možná že by podnikání už dávno ukončili. Potřebujeme pevná, 
a hlavně dlouhodobá pravidla (ať už jsou horší či lepší). Hlavně stabilní. Potom 
můžeme tvořit strategie a skutečně korektně dlouhodobě podnikat, a nejen rychle 
zbohatnout. Představte si programové prohlášení vlády „Nechceme nic měnit a do 
ničeho nebudeme zasahovat“ - To by byl poprask. Chybí zde selský rozum, morálka 
a uvažování o správných rozhodnutích ze střednědobého a dlouhodobého pohledu. 



Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?

Hlavní činností našeho podnikaní je hlavně opravárenství, speciální svářečské 
a strojní práce, opravy vyhrazených zdvihacích zařízení a výroba náhradních dílů 
pro stroje a zařízení. Dalším zaměřením je zakázková výroba dopravníků pro těžké 
provozy a kotelny. Hlavními odběrateli jsou firmy v oboru těžby a zpracování dřeva, 
zemědělství, kamenolomy a vlastně všechny firmy, které potřebují opravy a údržbu 
strojů a technologií.
V loňském roce jsme zakoupili nový pálicí stroj, který je osazen 3D plazmovou hlavou, 
svrtávací hlavou a acetylénovými hořáky. Tímto dojde k rozšíření našich služeb 
o pálení materiálů.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

Opravárenství je obor, který je pro chod vlastně všech firem nepostradatelný. Vyvíjejí 
se nové technologie a postupy i v našem oboru a my se snažíme tyto změny aplikovat 
do naší práce. Vzhledem k tomu, že v opravárenském oboru je nedostatek firem, které 
se touto činností zabývají nemáme obavu z poklesu zakázek i v případě nástupu krize. 
Pokud se ohlédnu zpětně na situaci roku 2008 – 2010 v naší firmě to paradoxně zvýšilo 
počet nových zákazníků a zakázek. 

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

Osobně vidím jako nejsilnější stránku to, že jsme blízko dálnice D1. My jako firma 
máme na dálnici cca 15 minut. Jednoduše řečeno velkou výhodou je dopravní 
obslužnost. Co se týče okresu Pelhřimov, tak se jedná o okres, kde má strojírenství 
obrovskou tradici. Proto v našem regiónu máme vysoce kvalifikované pracovníky. 
Problémem pro další období bude nedostatek pracovní síly, která je technicky vzdělaná. 
Školství, které fungovalo, se v porevolučním období změnilo tak, že učňovské školství 
téměř zkolabovalo a střední a vysoké školy chrlí na pracovní trh ekology aj., kteří jsou 
v našem oboru nezaměstnatelní.

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

Protože naše firma sídlí na konci okresu a kraje a Praha je téměř za humny, je důležité, 
aby byla v  regionu možnost získání dostupného bydlení. Jako velmi pozitivní věc 
vidím realizaci stavebních parcel v Obci Chyšná, které by měli být v  letošním roce 
dokončeny. Prioritou společnosti by měla být maximální podpora rodin s  dětmi, 
protože došlo k obrovskému propadu porodnosti. Důsledkem je, že nám chybí část 
jedné generace. I to je důsledek nedostatku pracovní síly ve všech oborech, která musí 
být nahrazována zahraničními pracovníky.

Další věcí, která by pozitivně pomohla našemu regionu je další narovnání RUD 
(rozpočtové určení daní), které by přineslo do malých obcí a měst další finanční 
prostředky, které by mohli použít pro zatraktivnění bydlení a života na Vysočině. 
Zdejší samosprávy jsou ve velké míře odkázány na dotace, které jsou administrativně 
velmi náročné. 

Zlepšují se podle Vás podmínky v České republice pro podnikání?

Byl bych rád, kdyby se udělala přítrž té neskutečné byrokracii, s  tím samozřejmě 
souvisí nepřehlednost zákonů. Bylo by opravdu velké plus, kdyby naši zákonodárci 
konečně začali řešit tyto problémy a nevytvářeli další. Jinak bych už ukončil podporu 

zahraničním investorům, kteří jsou pak zvýhodňováni na úkor ryze českých 
podnikatelů a firem. Mohou si dovolit vyšší mzdy, protože mají daňové a jiné úlevy, 
své zisky pak vyvádějí do zahraničí. Je smutné, že jejich zisky zaplatí české firmy
a český daňový poplatník.

Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?

Významné změny neočekávám. Trh je v posledních letech velmi konzervativní. 
Nepředpokládám, že by byla fotografie do budoucna něčím nahrazena. 
Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání, a naopak jeho 
nevýhody?
Budoucnost vidím v lokální ekonomice. Firmy se musí chovat zodpovědně v rámci 
regionu a snažit se využívat místí dodavatele.

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

Většina mladých lidí odchází po studiích do velkých měst, a po určité době se vrací 
zpět do Pelhřimova. Kvalita života je zde pro ně lepší než ve velkých městech. Je tedy 
velmi důležité, aby města nadále podporovala rozvoj bydlení, sportovních aktivit, 
občanské vybavenosti, a veřejných prostranství.

Zlepšují se podle Vás podmínky v České republice pro podnikání?

Stagnují. Dlouho jsem neviděl žádnou změnu k lepšímu. Nicméně ve svém oboru 
nepřijdu tolik do styku s úřady, takže se mě tolik netýká problematika byrokracie, 
tak jako ji musí řešit velké firmy. 

Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?

Naší hlavní činností je poskytování služeb pro profesionální fotografy v rámci České a 
Slovenské republiky. Nabízíme veškerý servis ve zpracování, výrobě fotografií
a fotoproduktů jako např. velkoformátové tisky, rámování, foto-obrazy. V současné 
době našich služeb využívá okolo 900 fotografů. V minulém roce jsme nabídku 
rozšířili o ručně vyráběné fotoknihy, pro jejichž výrobu se používají panoramatické 
fotografie. Jedinečnost těchto knih vyzdvihnou desky z kvalitních materiálů: kůže, 
dřevěná dýha, plátno a další materiály. Tento produkt si kromě fotografů také oblíbili 
architekti a firmy, které je používají pro svou prezentaci. 
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