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Miloslav Cváček, zakladatel společnosti ISMM Production & Business Cooperation, s. r. o., v rozhovoru pro Deník říká:

Jako podnikatel jsem zastáncem přístupu,
že prvotní je pro mě spokojenost zákazníka
BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Mimořádné ocenění pro osobnost, která má
svým přístupem a kvalitou
odborných aktivit významný
marketingový přínos pro náš
kraj, získal letos Miloslav
Cváček, majitel společnosti
ISMM Production & Business
Cooperation. Historie společnosti, která sídlí v Ostravě-Mariánských Horách, sahá do
roku 1997. V současnosti už zaměstnává společnost Miloslava Cváčka ve třech výrobních závodech v Jistebníku,
Štítině u Opavy a Bravanticích a také v hotelu Gong ve
Štramberku téměř dvě stě zaměstnanců.
Miloslava Cváčka jsme se
v rozhovoru zeptali nejen na
počátky jeho podnikání, ale
i na to, jak důležitou roli
v něm sehrává marketing.
Majitel společnosti ISMM odpověděl i na to, jak sám vnímá pojem společenská zodpovědnost a také na to, jak se jej
snaží uskutečňovat v praxi.
Jak a kdy jste se vůbec k podnikání dostal?
Počátkem devadesátých let
jsem pracoval na manažerských pozicích – nejprve jsem
dělal vedoucího marketingu
na osobních vozidlech v Tatře
Kopřivnice, pak jsem tři roky
působil na pozici ředitele
marketingu v podniku Romo
ve Fulneku. Postupně ve mně
uzrála myšlenka založit poradenskou firmu.
V roce 1997 jsem začal podnikat v oblasti marketingu
a poradenských služeb, zpočátku jsme byli ve firmě tři
společníci. Po nějaké době
jsme inovovali zacílení našich služeb, produkty marketingu jsme začali nabízet
i pro oblast zahraničního obchodu a exportního marke-

tingu. V roce 1999 jsem se stal
jediným majitelem ISMM
a svou společnost jsem postupem let přeměnil z poradenské na obchodně zprostředkovatelskou firmu.
Významným mezníkem bylo
v roce 2000 navázání spolupráce s největší rakouskou
firmou pro výrobu zemědělských strojů, společností
Alois Pöttinger. Stali jsme se
dodavatelem pro její dceřinou
firmu v Německu. Ukázalo se,
že model této spolupráce má
smysl. Začali jsme dodávat
komponenty pro zemědělské
stroje a dostali jsme se díky
tomu k byznysu se špičkovými firmami v EU. V roce 2007
jsem se rozhodl ze strategických důvodů dělat nejen obchod, ale i vlastní výrobu a
koupil jsem tehdy zkrachovalý výrobní areál v Jistebníku. A jak říkám, den
14. březen 2007 je den, kdy se
mi změnil život a z obchodní
firmy jsme se stali výrobní
společností.
Jakou roli v tom, jak se vyvíjely
vaše podnikatelské aktivity, sehrál marketing?
K marketingu jsem měl
vždycky velmi blízko. Celou
firmu jsem budoval na principech marketingového řízení. Laicky řečeno je marketing styl nebo způsob podnikání založený na plné akceptaci potřeb zákazníka. Zákazník tak vlastně určuje vše,
co se v dané firmě bude realizovat. Proces uspokojování
potřeb zákazníka se musí samozřejmě odehrávat takovým způsobem, aby firma
prosperovala. Jako podnikatel jsem ale zastáncem přístupu, že prvotní je pro mě
uspokojení potřeb zákazníka.
Peníze přijdou za tím. Je to
podobné jako ve sportu. Tam
se sportovec také musí zaměřit na kvalitu své hry a výsledky se pak dostaví automaticky.
U sportu si to člověk dokáže
představit. Jak se takový přístup projevuje v podnikání?
Stará a tradiční cesta dříve
spočívala v tom, že firmy ne-
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bo podniky měly nějakou
technologii a snažily se hledat zákazníky. V mém případě to funguje obráceně. Mám
zákazníky a k jejich požadavkům se snažím dohledávat
technologii.
Rok 2015 se chýlí ke konci. Jaký
byl z pohledu vaší společnosti?
Letos ISMM investovala
řádově sedmdesát milionů do
nových technologií, které byly spojeny se vznikem nových
pracovních příležitostí. Ať už
to byla jedna z nejmodernějších práškových lakoven v
ČR, obráběcí centrum či svařovací robot. Pracovně bych
letošek nazval rokem intenzivního budování mé společnosti.
Tyto investice se v rozvoji
celé společnosti synergicky
doplňují. Jsem také rád, že
hotel Gong ve Štramberku,
který ISMM koupila letos
v lednu, úspěšně nastartoval
s novým managementem

a v duchu nových vizí. Po půl
roku provozu se nám podařilo dostat hotel Gong do lehkého plusu. Věříme, že v tomto
trendu budeme pokračovat.
Za poslední tři roky společnost ISMM zdvojnásobila
svůj obrat i počet zaměstnanců.
A co plány pro rok následující?
Rok 2016 by měl být ve znamení plné stabilizace
a zapracování už zmíněných
technologií do života naší
společnosti. Očekávám růst
obratu řádově o deset až
15 procent. A to především
díky novým projektům pro
zahraniční zákazníky, které
se nám podařilo získat.
Důležité pro nás je i to, že
díky novým technologiím výrazně vzrostla marketingová
hodnota společnosti. ISMM se
stává pro zákazníky velmi
atraktivní, neboť máme podchycený celý technologický
řetězec. Takže v příštím roce

budu pracovat na doplnění
technologického portfolia o
čtvrtý závod, který by se specializoval na výrobu obráběných dílů. Tento závod, který
by dělal obráběné díly pro
ISMM, by mohl vyrůst na
Opavsku, Novojičínsku či
Ostravsku. Zaměstnávat by
mohl zhruba deset zaměstnanců.
Rozhovor vedeme v cyklu věnovaném společenské zodpovědnosti firem. Jak tento pojem
vnímáte jako majitel společnosti
ISMM?
Mou strategií je být aktivní
v těch místech, ve kterých
fungují mé závody. Jsme významným sponzorem fotbalistů TJ Jistebník, podporujeme i místní hasičské sdružení, mateřskou školu, stejně
tak i festival Poodří Františka Lyska. Obdobné platí
i v případě našeho závodu ve
Štítině, kde podporujeme
místní fotbalový oddíl, při-

spíváme na akce školkám,
úzce spolupracujeme také
s obecními úřady. Chceme
zkrátka pozitivně působit
především v místech, kde působíme, a snažíme se podporovat místní aktivity. Ve
vztahu k zaměstnancům se
držím základní filozofie –
dobře zaplatit své vlastní lidi.
Troufám si říct, že naše průměrné mzdy jsou v rámci
kraje nadprůměrné. Například špičkový svářeč si u nás
může vydělat i hodně přes
třicet tisíc korun měsíčně. Ve
firmě panuje otevřená atmosféra, a pokud se objeví problém, mohou za mnou zaměstnanci kdykoliv přijít.
Pro naše zaměstnance organizujeme i řadu školicích
programů. A v případech,
kdy se dostanou do potíží, jim
můžeme poskytnout i krátkodobou finanční výpomoc.
Rád bych se zmínil také
o našem časopisu ISMMáček,
který vydáváme od letošního
ledna. Jde o pravidelný čtvrtletník, který vychází nákladem dvě stě kusů a dostávají
jej tak všichni zaměstnanci.
Informujeme v něm nejen
o všech podstatných věcech,
které se týkají chodu společnosti, ale dáváme v něm například i zajímavé tipy, jak
prožít volné dny. Jsem rád, že
podle ohlasů se časopis našim
zaměstnancům zamlouvá.
V Rakousku a Německu mají některé firmy podnikající
v oboru zemědělské techniky
historii i delší než 150 let. Vedou
je často potomci páté či šesté
generace zakladatelů, dá se říci,
že jde o tradiční rodinné firmy.
Nelákalo by vás být u počátku
takové rodinné firmy?
U nás se v poslední době
spíše objevují tendence prodávat úspěšné firmy, které
vznikaly počátkem devadesátých let minulého století,
nadnárodním společnostem.
Já prodávat svou firmu
v úmyslu nemám a musím
přiznat, že by se mi docela zamlouvalo, kdybych i já našel
pokračovatele. To ale ukáže
až čas a okolnosti.

INZERCE

I prodavač vánočních kaprů
NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA NA MORAVĚ zažije krušné chvíle

V areálu výrobního závodu společnosti ISMM
Production & Business Cooperation s. r. o. ve Štítině
u Opavy vyrostla jedna z největších a nejmodernějších
práškových lakoven v ČR. Je vybudována v hale
o velikosti 81 x 22 m, jsou zde umístěny 2 technologie
– komorová a kontinuální.

Zaostřeno
na rybáře
DENIS FIEBRICH

V
Charakteristika komorové lakovny:
• dílce do velikosti 3 x 3 x 7 m
a do hmotnosti 3 t
• ruční tryskání
• odmaštění + fosfátování současně
• nanesení práškové
nátěrové hmoty ve stříkacím boxu
• vypálení barvy ve vypalovací peci
do 220 °C

Charakteristika kontinuální lakovny:
• dílce do rozměru 3,5 x 1 x 1,5 m a do hmotnosti 360 kg
• automatické tryskání
• úsek chemické předúpravy (NANO fosfát + pasivace),
sušení v průjezdné sušce (130 °C)
• nanášení základní barvy (PRIMER), želatinace (140 °C)
• automatické nanášení práškové barvy elektrostaticky
• komora kontroly a případného ručního dostřiku
• průjezdní vytvrzovací pec (do 220 °C)

Tato technologie je jedinečná v tom, že v jednom procesu umožňuje nanášet
základní i ﬁnální vrstvu práškové barvy.
Kontaktní údaje pro příjem zakázek:

Výrobní závod Štítina, Hlavní 343, 747 91 Štítina
oddělení prodeje kooperací práškové lakovny
Tel.: +420 774 204 555, +420 553 876 079
E-mail: lakovna@ismm.cz | www. ismm.cz

1001196404_A

Prášková lakovna ISMM

ýlovy rybníků proběhly
před několika týdny
a nyní si kapři v klidu hoví
v sádkách, odkud poputují do
kádí obchodů a pouličních
stánků. Prodejcům vánočních
kaprů proto v dohledné době
začnou žně. Bylo by ale nesprávné nevidět, že práce prodejce vánočních ryb je velice
náročná a leckdy při ní člověk
zažije i nějaký ten komický
moment.
„Každoročně se ze všech rybích druhů prodá suverénně
nejvíce kaprů. Lidé dále rádi
kupují také pstruhy, pstruhy
lososové, tolstolobiky, amury
a v neposlední řadě líny,“ říká
Adam Zlattner, rybář, který se
na prodeji vánočních ryb podílí téměř dvacet let.
Prodejci nejčastěji zažijí
nějakou tu horkou chvíli, pokud lidé uvěří fámě o rybách.
„V tomto směru nám dokážou opravdu zavařit média.
V televizi proběhne zpráva, že
nejvhodnější je na štědrove-
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černí tabuli ryba, která váží
přesně dvě a půl kila, a lidé pak
takové ryby vyžadují,“ vysvětluje rybář Zlattner a dále
dodává: „Běžněji se ale prodávají ryby s hmotností okolo
čtyř kilogramů. Proto je třeba
takto zmanipulovaného člověka přesvědčit, že malý kapr
není v podstatě k dostání a není tak dobrý, jak tvrdí televize, a že spíše bude vhodnější
koupit si toho čtyřkilového,“
říká.
Občas ale i s prodaným čtyřkilovým kaprem padne kosa
na kámen. „U stánku je zpravidla fronta a lidé jsou nervózní. Prodavač přesvědčí
k nákupu větší ryby jednoho

zákazníka, aby s hned dalším
v řadě čelil stejnému požadavku na dvouapůlkilovou
rybu,“ konstatuje Adam Zlattner. „Zpravidla se nemůže stát
nic horšího než to, že první zákazník spokojeně odchází s
velkou rybou a na váhu v ten
moment padne jeden z mála
kaprů v kádi, který má požadovanou, údajně ideální,
hmotnost.“
Situace je to jistě kuriózní a
také docela zábavná. „Prodavač pak ale díky náhodě čelí
nevrlému plísnění ze strany
zákazníka, protože kapr, kterého požadoval, nebyl k dostání pouze údajně,“ s úsměvem uzavírá Adam Zlattner.

