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Vítejte na stránkách Zpravodaje Okresní hospodářské komory Pelhřimov.
Po letním prázdninovém čase začíná pro mnoho z nás snad nejhektičtější
část roku, kterým podzim každoročně bývá. Ne jinak tomu je i v případě
komorových aktivit. Asi největší událostí naší okresní hospodářské
komory, která nás tento podzim čeká je, že od měsíce října
se přestěhujeme do nových prostor v ulici Dr. Tyrše v Pelhřimově.
S novými prostory máme velké plány. Kromě zvýšení kvality námi
poskytovaných služeb v oblasti seminářů, CzechPOINTu apod., bychom
chtěli vytvořit přirozené zázemí pro začínající podnikatele. Chtěli

Okresní hospodářská komora Pelhřimov

bychom aktivněji přispívat k tomu, aby mladí lidé začínající podnikat
zůstávali v našem regionu a tím přispívali ke zvyšování kvality života nás
všech. Zkrátka se stále držíme našeho hesla, že hospodářská komora je
platformou pro aktivní lidi.
Se závěrem roku vrcholí i naše aktivity v oblasti Průmyslu 4.0. O těchto
aktivitách jste pravidelně informováni v samostatném zpravodaji na
webových stránkách a na sociálních sítích. Je úžasné, jaké aplikace
nástrojů Průmyslu 4.0 jsou ve firmách na Vysočině využívány a s tím
souvisí i různorodost a kvalita pracovních příležitostí. Prosím, využijte
pozvání a zúčastněte se konference dne 14. listopadu na půdě VŠPJ
v Jihlavě.
Letošní podzim je ještě okořeněn komunálními volbami. Plně respektuji
každého, kdo chce svou aktivitou přispět k rozvoji své obce, svého
regionu. Jen bych si přál, aby na kandidátkách bylo více osob z řad
podnikatelské veřejnosti. Spojení živnostníků i podnikatelů s municipální
politikou vidím jako zcela přirozené.
Přeji Vám šťastnou ruku u voleb a hlavně hodně energie, protože
bohatství společnosti vzniká aktivitou svobodných lidí, nikoli regulacemi,
dotacemi a daněmi.
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Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?
Činnost je naprosto jasná. Jedná se o výrobu dobrých uzenin. Vyrábíme
a expedujeme, zhruba 60 druhů uzenářských výrobků a 20 druhů
výsekových mas. K zeštíhlení výrob, a zvýšení produktivity práce nám
napomáhá i odbytové období: grilovací, letní s trvanlivými výrobky,
ve svátečním období jsou to hlavně kvalitní, dražší výrobky, včetně
svátečního balení. Abychom zvládli průběžně v roce měsíční odbyt 800
až 900 tun, zajistili jsme vedle hlavního závodu v Žirovnici potřebné
provozy v Počátkách-skladové a distribuční centrum s chladicí plochou
6000 m2, v Ostravě velkou reexpedici s 8 chladírenskými rozvozovými
vozy a j. Co se týče vývozu do zahraničí, zásobujeme Slovensko. Každý
rok se snažíme mít 4-5 nových výrobků, což je odvozeno hlavně od toho,
co lidem chutná, a tedy co se nejvíce prodává. Při výrobě nepoužíváme
žádné alergeny, separáty a jiné, tudíž naše výrobky jsou technologicky
velmi čisté a mohou oslovit i zákazníky z řad alergiků, celiaků, a to i díky
nejen cenové dostupnosti. Po privatizaci 1.7.1992, tedy již po 26 letech
se v podniku, který po 40-ti letém socialistickém hospodaření určen
k likvidaci, se za dobu spousta věcí změnila.

vidím ve velmi průmyslovém městě, i s okolními obcemi se 3200
obyvateli, nedostatek pracovních sil. Velká část zaměstnanců dojíždí do
zaměstnání 15-25 km.
Jako podnikatel vidím hlavně výhodu v tom, že náš pelhřimovský region
není velký a je zde opravdu klidné prostředí pro vlastní práci
v porovnání s velkoměsty. Technické zhodnocení podniku po 26 letech
je na vysoké úrovni, držíme krok s českou konkurencí, těmi nejlepšími
zpracovateli, kteří po roce 1989 ještě zbyly. S odbytem 1,1 mld. ročně
se řadíme coby 5. největší výrobci špičkových a spolehlivých
zpracovatelů v České republice. Závěrem k otázce silné stránky našeho
regionu – „ŘEZNICKO UZENÁŘSKÉHO PENTAGONU“ (Kostelec,
Krahulčí, Hodice, Studená, Žirovnice), beru naše snažení s velmi
solidním vedením podniku, včetně mých dvou synů, jako veliký úspěch.

Velice nám pomohlo období vstupu do EU v roce 2004. Tedy pozitiva
doby od roku 2004, zrušení cel surovin, dotacemi a j. „Sportovním
pojetím“ jsme z okresní soutěže tvrdě vybojovali extraligu. Vzhledem
k požadavkům nových odběratelů-od drobných a středních živnostníků
po velkoobchody, supermarkety a hypermarkety, jsme k dnešnímu dni
vybudovali solidní a konkurenceschopný podnik s vlastní autodopravou
s rozvozem zboží i do zahraničí. Nicméně nás čeká ještě mnoho práce
s vybudováním moderního podniku.
Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?
Myslíme, že ne. Tržní hospodářství funguje spolehlivě. Kdo má lepší
stroje, tedy vyšší produktivitu, kvalitní technologii, ten vyhrává.
Takže výrazné změny neočekávám a myslím, že vše je otázka pouze
ekonomická. Jaké budou zákony, jaké daně, celostátně se zvyšujících
platů, se kterou se produktivita nedokáže vyrovnat, tedy nutnost
výrobců zvyšovat ceny svých výrobků, což se samozřejmě projeví
v inflaci. Že přijde a jak velká, nikdo nedokáže odpovědět.
Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání,
a naopak jeho nevýhody?
Já konkrétně mám ty výhody, že jsem v Žirovnici žil do 14-15 let,
takže mám i řekl bych morální povinnost se angažovat, protože zde
mám spoustu známých, mnoho spolužáků. Cítím určitou odpovědnost
vůči městu. Sponzorsky se starám o Žirovnici, protože tady jsem
vyrůstal a tady žiji. Mám zde pevnou půdu pod nohama. Nevýhody
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Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivita našeho regionu pro život
a práci?
Stát-ministerstvo školství, by vzhledem k požadavkům potravinářského
průmyslu v našem regionu měl zajistit střední odborná učiliště v profesi –
řezník, uzenář a jiné příbuzné obory, těm nejlepším žákům nástavbu
s maturitou pro střední posty – vedoucí směn, mistry výrobních
středisek, technology, laboranty a v neposlední řadě dalším,
vysokoškolské vzdělání na posty výrobních, ekonomických, obchodních
ředitelů řeznicko-uzenářských podniků do budoucna. Vzhledem ke
zdejší přírodě a čistotě prostředí se jistě naše profese udrží a zajistí
mladým jistotu a solidní životní existenci. Dále pro atraktivitu regionu,
zajistit v místech pracovní činnosti byty pro schopné mladé zaměstnance.
Pro podnik jsme koupili již 4 byty, dvou a třípokojové, formou ubytoven
pro svobodné. Zatím v nedohlednu, ale jistě to bude s pomocí státu,
podniková výstavba bytů pro mladé manželské páry našich pracovníků.

Zlepšují se podle Vás podmínky v České republice pro podnikání?
Podle zvyšování výroby a hospodářských výsledků ano. Ve skutečnosti
jde o výsledek příznivé doby hospodářské a ekonomické konjuktury, to
není ve smyslu zlepšení podmínek státem. Pokud podnikatelé
se v této době nechovají ukázněně a s finančními prostředky odpovědně,
nedopadnou dobře. Jedna s posledních krizí v roce 2008 byla toho
ukázkou. Byla to krize evropská, na které je vždy závislá většina
evropských států, České republiky nevyjímaje.
Podmínky pro podnikání jsou dané. Naší povinnosti je dodržovat
zákony v podnikatelské sféře, pracovat produktivně, kvalitně s co
nejmenšími ztrátami. Co nejlépe v mezích možnosti se postarat
o zaměstnance, aby nezačali vzpomínat na „staré dobré časy“.

Jaké jsou hlavní činnosti Vašeho podnikání?

Filip Dub –
Dub Gallery

Mojí hlavní činností je provoz galerie a obchod s uměleckými díly
současného umění.
Očekáváte v horizontu pěti let významné změny ve Vašem oboru?
Myslím, že trend je zlepšující. Čím dál více lidí má o umění zájem, ale
vše se odehrává postupně. Žádná velká revoluce se zřejmě neodehraje.
Jaké vidíte nejsilnější stránky našeho regionu pro podnikání a
naopak nevýhody?
Jako výhodou vidím jistě jeho polohu. Nevýhodou je, že nejsme příliš
“bohatý” region.
Co by mohlo podle Vás zvyšovat atraktivitu našeho regionu pro život
a práci?
Lidé dnes žijí aktivně, tak pro život jistě větší možnost sportovního
vyžití, které by s sebou přineslo jistě i další podnikatelské aktivity. Jsme
region s nádhernou přírodou.
Zlepšují se podle Vás v České republice podmínky pro podnikání?
To bych neřekl. Můj obor sice úředníci neregulují různými nařízeními
a předpisy, ale to se u jiných jistě nedá říci.
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září 2018
Inspirativní debata s Luďkem
Niedermayerem

září 2018
Seminář
„Daně 2018 v příkladech“
PLÁNOVANÉ AKCE

1. října
Otevření nových prostor pro chod
kanceláře OHK Pelhřimov
2. října
Inspirativní debata
s Janem Školníkem
6. listopadu
Firemní dny

14. listopadu
Konference „Průmysl 4.0 na
Vysočině“

ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
Jihlava. Účastníci se již mohou registrovat zde:
http://www.vysocina40hub.cz/registrace

20. listopadu
Seminář „Zdravotní pojištění ve
mzdové účtárně“

změny v roce 2018 a k 1.1.2019, problémové
situace z praxe a jejich řešení, správné postupy
aneb jak nedělat chyby“

Srdečně Vás zveme na konferenci věnované tématu
Průmyslu 4.0 na Vysočině, která se bude konat:

Změna sídla Okresní hospodářské komory

ve středu, 14. 11. 2018,

v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.
H L AV N Í T É MATA
Připravenost výrobních firem pro Průmysl 4.0 na Vysočině.
Nastavení strategie firem v rámci Průmyslu 4.0.

Od 1. října 2018 mění Okresní hospodářská komora
své sídlo. Najdete nás na nové adrese Dr. Tyrše
2176 (naproti Velosport) 393 01 Pelhřimov.

Implementace rozšířené reality v oblasti údržby.
Využití digitálního dvojčete pro simulaci procesů.
Význam sběru dat z výroby.
Připravujeme příklady úspěšných implementací nástrojů Průmyslu 4.0.
a další...

Pro více informací nás kontaktujte na:

REGISTRACE

KONTAKT

www.vysocina40hub.cz/registrace

Mgr. Zdeněk Martínek,
zdenek@1Pcontrol.com, 608 903 395

Účast na konferenci je zcela zdarma. Konference je realizována
v rámci projektu "Osvěta průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině",
který je veden Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina
a finančně podporován Krajem Vysočina.

Tel.: +420 565 322 004
Mob.: +420 727 885 589
e-mail: info@hkpe.cz

Bc. Tomáš Krejčí,
tomas@1Pcontrol.com, 604 921 770
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