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Vítejte na stránkách Zpravodaje Okresní hospodářské komory
Pelhřimov.
Je neuvěřitelné, s jakou rychlostí se opět přiblížil konec roku. Jistě
se mnou budete souhlasit, že z podnikatelského pohledu rok 2017
je pro drtivou většinu z nás úspěšným rokem. Potýkáme se sice
s celou řadou problémů, asi nejvíce s katastrofální situací na trhu
Okresní hospodářská komora Pelhřimov

práce, ale přese všechno se daří.
Tento podnikatelský úspěch je vidět v našem regionu, všichni mají
práci, firmy významně investují, výdělky rostou, životní úroveň
se zlepšuje. Díky této konjunktuře se i rozpočty našich měst a obcí
zvyšují, někde více někde méně se to projevuje v našem okolí.
Buďme na představitele našich municipalit nároční, aby se dobré
roky neprojedly, ale investovalo se do budoucnosti. Teď je ten čas.
Okresní hospodářská komora Pelhřimov je platformou pro
všechny aktivní lidi našeho regionu, hájí zájmy podnikatelské
veřejnosti, pořádá vzdělávací semináře, společenské akce, aktivně
pracuje se studenty středních škol, zve do našeho regionu
inspirativní osobnosti a mnoho dalšího. Budeme tak činit
i v nadcházejícím roce. Věřím, že se na těchto akcích budeme
potkávat.
Dámy a pánové, dovolte mi Vám popřát klidný adventní čas,
šťastné Vánoce a mnoho energie do roku 2018.
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Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?
Hlavní činnosti našeho podnikání jsou velkoobchod, maloobchod,
servis a výroba elektrické energie. Rozhodující obchodní komodity
jsou ložiska, svařovací technika, obráběcí stroje, technické součásti,
profesionální nářadí a nástroje. Realizujeme denně i zásilkovou
službu. Dále zajišťujeme odborný servis a opravy svařovací techniky,
elektrického a akumulátorového nářadí ve vlastních prostorách.
Vlastníme fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 41 kW, která je umístěna
na střešním prostoru našeho podnikatelského objektu v průmyslové
zóně Hodějovická
Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?
Svět se mění nenápadně, psal spisovatel Jaroslav Žák, a obvykle
Zaměřujeme se především na lokální obchodní aktivity a pružnou
nabídku pro naše zákazníky. V letošním roce jsme se stali
autorizovaným distributorem americké společnosti Rotor Clip pro
Českou republiku. Rozšiřujeme svoji nabídku pomocí kvalitních
webových stránek a e-shopu.
Účastníme se výstav (v září Dne Zemědělce v Kámenu u Pacova
a v říjnu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně).
Myslím si, že ekonomický růst nyní dosáhl svého vrcholu a bude
přicházet složitější období, ve kterém bude sílit tlak zahraničního
kapitálu i na naše podnikání.
Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání a
naopak nevýhody?
Jako nejsilnější stránku považuji dobrou strukturu solventních
podnikatelských subjektů, solidní dopravní obslužnost a výhodnou
polohu Pelhřimovska v rámci České republiky.
Jako slabou stránku považuji nerovnoměrnou podporu podnikatelských
subjektů v Pelhřimově. Pro některé firmy vytvořilo město Pelhřimov
nadstandartní podmínky a v oblasti průmyslové zóny Hodějovická
prakticky žádné. Chybí především druhý oficiální vjezd do areálu, tudíž
těžká nákladní technika stále zbytečně jezdí střední části města.
Je to konkrétní námět pro vedení radnice, který by chtěli malí a střední
podnikatelé ve spolupráci s OHK Pelhřimov a městem Pelhřimov
společně řešit a především vyřešit.

Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivitu našeho regionu pro život
a práci?
Myslím si, že Pelhřimov je velice atraktivním místem pro kvalitní život,
kde je dostatek pracovních příležitostí a dobrá dopravní dostupnost do
Prahy.
Líbilo by se mi vytvořit nové oficiální místo (např. za supermarketem
Kaufland), kde by se mohli konat větší koncerty, trhy, cirkusy, poutě,
výstavy a další kulturní i sportovní akce. Tím by se odlehčilo středu
města a zároveň by se vytvořilo atraktivní místo pro volnočasové aktivity
mladé generace nedaleko největšího osídlení obyvatel Pelhřimova.
Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?
V poslední době se konečně začínají narovnávat podmínky ve všech
oblastech podnikání, což je dobře. Nedaří se redukovat rozsáhlý státní
nevýrobní sektor. Mělo by se přerozdělovat menší množství financí
a více peněz by potom mělo zůstat lidem, protože ti vědí, jak je nejlépe
využít. Omezit dotační politiku státu, protože máme zdravý bankovní
sektor, který na dobrý podnikatelský záměr půjčí finanční prostředky
(omezilo by se značně korupční prostředí).
Nyní jsme na vrcholu ekonomického růstu a pomalu se budeme dostávat
do poklesu, což některým firmám a jejich zaměstnancům způsobí
značné existenční problémy. Přesto si myslím, že nyní prožíváme jedno
z nejkrásnějších období existence lidstva.
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Roman Straka
Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?
My podnikáme ve službách, a to hlavně v malířství, natěračství a
v prodeji barev. Malování a barvy mě zajímají od malička, je to můj
koníček. Proto rád jezdím na školení a to jak aplikační tak i odborná
do Německa, Itálie, Dánska, Polska, Maďarska atd.. Díky tomu se
v profesi posouvám stále kupředu a naši zákazníci mají možnost
poznávat nové trendy v oboru a to od tapet, benátských štuků,
napodobení betonu, pískovce, rezavého plechu nebo pryskyřičných
stěrek, které nahrazují obklady, dlažbu a další dekorační techniky.
Samozřejmě jezdím i na barvářské veletrhy jako např.: Farbe do
Německa, kde vidím nové trendy výrobců barev a aplikačních pomůcek,
díky tomu u nás najdete barvy, které obsahují nanočástice nebo teflon a
jsou na špičce materiálové výroby. Protože náš slogan je - BARVY NÁS
BAVÍ.
Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?
Co se týká profese malířské, mám obavy, aby tuto profesi za pár let
někdo vykonával. Nejsou učni a ani učiliště. Současný stav je velmi
žalostný. Je mnoho zákazníků, kteří buď dlouho čekají na malíře anebo
si musí malovat či natírat svépomocí. Sice se dělá velká osvěta, aby
se mladí vrátili k řemeslu, ale zatím to nevypadá růžově. Obchody,
v globálu vzato, se nám přesouvají do virtuálního světa a je to něco

úplně jiného na co jsme doposud byli zvyklí. My máme na prodejnách
zboží, které mám vyzkoušené díky praxi v oboru, a proto naše nabídka
je složena od různých výrobců tak, aby se zákazníkům barvy dobře
nanášely, kryly, neloupaly se a vydržely.
Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání a
naopak nevýhody?
Náš region je velmi silný v zaměstnanosti. Máme zde velké podniky,
které zaměstnávají mnoho lidí a díku tomu i my máme dost práce a
v obchodě lidé nakupují. Na druhou stranu je to nevýhoda. Nemůžete
sehnat zaměstnance do služeb.
Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivitu našeho regionu pro život
a práci?
Na tuto otázku neumím zcela odpovědět. Jsem uzavřen v bublině, kde
vnímám jen zákazníky a barvy.
Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?
Trochu mě zaráží bobtnání státního aparátu a přehnané papírování
kolem podnikání.

PROBĚHLÉ AKCE

19. 10. 2017
Ochrana osobních údajů
GDPR se blíží, buďte připraveni

1. 11. 2017
Daně 2017 v příkladech
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7. 11. 2017
Veletrh firem a pracovních
příležitostí

28. 11. 2017
Inspirativní debata
s Václavem Klausem st.

22. 11. 2017
Exkurze studentů OA Pelhřimov
do místních firem
listopad - Worshopy

listopad - Kurzy

- Využití nástrojů na trhu práce pro uchazeče z ÚP, žáky
a studenty SPŠ a SOU Pelhřimov
- Flexibilní formy práce pro žáky a studenty SPŠ a SOU
Pelhřimov
- Mapování kompetencí pro studenty OA Pelhřimov

- rozvoje IT kompetencí pro žáky a studenty SPŠ
a SOU Pelhřimov
- finanční gramotnosti pro žáky a studenty SPŠ
a SOU Pelhřimov

PLÁNOVANÉ AKCE

30. 1. 2018
Zdravotní pojištění 2018

změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe

6. 2. 2018
Daňové novely 2018
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