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VODAFONE FIRMA A ŽIVNOSTNÍK ROKU
Ivo Klimša
člen předsednictva Asociace
dřevozpracujících podniků

Firmou roku je První brněnská strojírna,
živnostníkem roku se stal zemědělec David Smetana

SLOUPEK

Státní podnik Lesy ČR je již dlouho tématem mnoha diskusí. Nedávné odstoupení
generálního ředitele a jeho nejbližších
spolupracovníků je příležitostí ke změně
a šancí dělat věci lépe. Podmínkou je, aby
se politikům podařilo sestavit v Lesích ČR
manažerský tým, který bude ctít principy zodpovědného podnikání. Pokud to
politici nepochopí, ztratí důležitý a tradiční obor našeho hospodářství poslední
zbytky důvěry v to, že se lze dočkat
rozumných řešení. Pokud bude nové
vedení Lesů ČR kvaliﬁkované a zodpovědné, prostuduje důkladně „dřevěnou
knihu“, kterou vláda před dvěma lety
přijala jako koncepci obchodní politiky
Lesů ČR a bude co nejrychleji hledat
řešení, aby se dřevo prodávalo v reálném
čase za tržní ceny.
Obor nutně potřebuje stabilní a předvídatelné prostředí. Velké dřevozpracující
společnosti, které jsou členy Asociace
dřevozpracujících podniků, mají odborný personál a mají opravdový zájem
s novým vedením Lesů ČR spolupracovat.
Asociace je také připravena účastnit se
odborných diskusí a předkládat návrhy
řešení vedoucí ke stabilizaci sektoru.
Nesmí se ale opakovat praxe nedávné
doby, kdy jen organizování pracovních
skupin k projednání klíčových témat,
jako jsou takzvané indexace, smluvní
podmínky výběrových řízení či prodej
dříví v aukcích „nastojato“, trvalo měsíce
a skupiny přesto nevznikly a nezačaly
pracovat. Jako v jiných oblastech, kde se
setkává privátní sektor se státem, není
ani v našem oboru možno ztrácet čas. Je
nejvyšší čas pro otevřenost, transparentnost a kvaliﬁkovaná rozhodnutí v zájmu
celého lesnicko-dřevařského byznysu.

První brněnská strojírna Velká Bíteš se
stala celkovým vítězem soutěže Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2012.
Hodnotící komise mimo jiné ocenila, že
společnost se dobře stará o své pracovníky
a věnuje se výchově učňů. Porota letos
vybírala ze 3315 společností. Vítězná ﬁrma
se věnuje zejména výrobě dílů letadel
a sama vyvinula letecké motory, které podle
ředitele Milana Macholána začíná vyvážet
Živnostník roku David Smetana vsadil v podnido celého světa. Do portfolia výrobků patří
kání na zeleninové saláty bez konzervantů
rovněž odstředivky pro čističky odpadních
a oválnou cibuli, s níž se v kuchyni lépe pracuje.
vod a rozvodové skříně pro alternátory.
Firma, která dodala i nízkoteplotní kompresory pro urychlovač částic ve švýcarském
CERN, nabízí zákazníkům i přesné lití, obrábění kovů a povrchové úpravy. Společnost zaměstnává v současné době 760 osob. Na druhém místě skončila společnost
Elko EP, jež se v Holešově věnuje výrobě inteligentních elektroinstalací pro domácnost, relé, vypínačů a další elektroniky. Třetí byl jičínský Microrics, jenž se věnuje
vývoji a distribuci elektronických součástek. Titul Živnostník roku získal zemědělec
David Smetana, který se specializuje na pěstování a zpracování zeleniny.
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Hartmann-Rico opět
očekává pokles zisku
Výrobce zdravotnických potřeb Hartmann-Rico
předpokládá v příštím roce další pokles zisku, a to hlavně
kvůli vysoké ceně surovin. Měl by však pokračovat
příznivý trend v produkci, jež za tři čtvrtletí tohoto roku
vzrostla o třetinu. Podnik se sídlem ve Veverské Bítýšce
na Brněnsku vykázal loni téměř desetiprocentní pokles
zisku na 243 milionů. Na vývoz jdou více než dvě třetiny
produkce.

Inovací roku je výrobek
firmy Lambda CZ
Titul Inovace roku 2012 si v rámci soutěže, kterou
organizuje Asociace inovačního podnikání, odnesl
výrobce laboratorních potřeb – firma Lambda CZ.
Oceněna byla její nová technologie na získávání čisté
vody ze vzdušné vlhkosti. Uděleno bylo i osm čestných
uznání. Mezi oceněnými je například řídicí systém
vyvinutý kolínskou firmou Teco či pivo bez lepku
Celia, které připravil Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský.

Yeti vyjel z ruského
Nižného Novgorodu
Závod společnosti GAZ v Nižném
Novgorodu zahájil výrobu automobilů
Škoda Yeti. Škodovky se tak již vyrábějí
v Rusku ve dvou závodech, tím prvním
je Kaluga. Od poloviny příštího roku
se mají v závodě GAZ vyrábět i octavie
třetí generace, jejichž česká produkce se
právě rozbíhá. Rusko je po Číně a Německu třetím největším trhem pro auta
s okřídleným šípem. Od ledna do října
stoupl prodej škodovek v Rusku meziročně o 40 procent na více než 80 tisíc
aut. Škoda přitom rostla téměř třikrát
rychleji než celkový ruský trh a zároveň
dosáhla svého zatím nejlepšího výsledku.
V letech 2005 až 2011 zvýšila Škoda své
roční prodeje v Rusku na téměř desetinásobek. Loni tam prodala 74 100 aut.
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Dřevaři potřebují
stabilitu a otevřenost

inzerce

Jaké zásadní změny čekají podnikatele v roce 2013
Čtěte v pondělních Hospodářských novinách s přílohou Podnikání
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