
FRAGMENTY - 27 - EKONOMIKAFRAGMENTY - 27 - OSOBNOSTI

Centroprojekt a.s. 
podniká i v Brazílii

Jiří Pancíř

A kciová společnost Centroprojekt 
vychází z tradice sahající do 
roku 1925, kdy vznikla jako 

projektová součást stavebního oddě-
lení firmy Baťa. Během předválečné 
expanze Baťova koncernu architekti 
a projektanti vyvíjeli originální urba-
nistická řešení zprvu ve Zlíně, později 
v celé republice i v zahraničí. Po válce 
byl Baťův závod zestátněn, projektové 
oddělení se osamostatnilo a přejme-
novalo na Centroprojekt. Nový státní 
podnik ve funkci hlavní projektové 
organizace Ministerstva spotřebního 
průmyslu realizoval řadu průmyslových 
a občanských staveb jako například 
Modetu Jihlava, Fezko Strakonice, 
Slovenu Trenčín, tiskárnu Rudého práva 
v Praze a bezpočet dalších. Společenské 
a ekonomické změny po sametové revo-
luci přinesly uvolnění vazeb na nadří-
zený ministerský orgán, ale současně 

ztrátu poptávky po výstavbě velkých 
průmyslových závodů. Firma proto 
musela rozšířit své aktivity do nových 
oblastí a získat nové zákazníky. Zatímco 
mnohé státní podniky v důsledku 
těchto změn zanikaly, Centroprojekt 
naopak prosperoval. Již v první vlně 
kupónové privatizace se transformoval 
na akciovou společnost Centroprojekt 
Zlín a.s., využil kádru zkušených 
odborníků a rozvinul spolupráci se 
zahraničními investory. Od roku 1996 
vrcholový management a zaměstnanci 
odkupovali vlastnické podíly od inves-
tičních fondů a drobných akcionářů. 
Tím došlo ke stoprocentní koncentraci 
akcií ve společnosti a ta byla následně 
přejmenována na CENTROPROJEKT 
a.s. V současné době má dceřiné spo-
lečnosti v Brazílii a Chile. Vyhodnocuje 
možnosti podnikání v Mexiku a vrací se 
na trh bývalých států sovětského bloku. 

Obrat skupiny se v posledních letech 
násobně zvýšil. Není proto divu, že 
předseda představenstva skupiny a gene-
rální ředitel Ing. Vladimír Kudela sbírá 
jedno ocenění za druhým. O tom, jak se 
mu to vše daří zvládat, a o plánech do 
budoucna jsme si s ním povídali v sídle 
společnosti ve Zlíně:

 Vážený pane předsedo, Centroprojekt 
a.s. pod Vaším vedením získal 
v nedávné minulosti například oce-
nění „Nejobdivovanější firma ve sta-
vebnictví“ a umístil se před takový-
mi kolosy jako Skanska či Metrostav. 
Vy osobně jste se také probojoval až 
do finále soutěže „Manažer roku“, 
což svědčí o tom, že jste musel pro 
společnost udělat víc, než se běžně 
od vedoucích manažerů očekává. Co 
stálo za Vaším úspěchem, co vše jste 
musel překonat na cestě za ním?
Z  ocenění  „Nejobdivovanější firma 

roku“ jsem měl radost zejména proto, že 
jsme se do soutěže sami nehlásili, přesto 
jsme byli nominováni a porotci ocenili 
naši práci. Před revolucí jsme byli státní 
firmou  se  700  zaměstnanci,  která  zpra-
covávala projekty pro řadu průmyslových 
oborů a účastnila se vývozu investičních 
celků,  geograficky  od  Mongolska  na 
východě až po Kubu na západě. Podnik 
byl ale založen už v  roce  1925  jako pro-
jektové  oddělení  zlínské  firmy  Baťa  se 
zaměřením zejména na přípravu nových 
investic tohoto koncernu. Po válce jsme 
se stali generálním projektantem tehdej-
šího Ministerstva spotřebního průmyslu 
a významně  jsme přispěli k rozvoji  leh-
kého průmyslu u nás. Po revoluci nastal 
přerod. Naše tradiční odvětví se dostala 
do recese. V důsledku rozdělení republi-
ky jsme de facto ztratili slovenský trh, kde 
se v té době generovala více než polovina 
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našeho  obratu.  Postupně  se  redukoval 
počet zaměstnanců až na dnešních 160. 
To vše při zcela zásadní změně způsobu 
práce  vyvolané  především  raketovým 
nástupem výpočetní techniky. Rýsovací 
prkna  zmizela,  našli  jsme  si  zákazníky 
v  nových  oborech,  více  než  dříve  jsme 
navrhovali  úpravny  a  čistírny  odpad-
ních  vod,  teplárny,  spalovny  odpadů, 
banky,  supermarkety,  logistická  centra, 
aquaparky. Rozsah služeb jsme rozšířili 
o  dodávky  technologií  a  staveb  na  klíč. 
Ocenění  „Nejobdivovanější firma roku“ 
bylo  důkazem,  že  jsme  transformační 
proces zvládli úspěšně.

 Jenomže tento transformační proces 
musí někdo řídit. Samo od sebe by se 
to nepovedlo. Vy jste byl od počátku 
u toho?
Nastoupil  jsem  do  podniku  v  roce 

1983  jako  specialista  pro  koželužský 
průmysl. Postupně jsem prošel několika 
funkcemi, od 1. ledna 1994 jsem generál-
ním ředitelem. Záhy po získání prvních 
zkušeností  z  působení  ve  funkci  vrcho-
lového  manažera  jsem  dospěl  k  závěru, 
že  firmě  našeho  typu  daleko  více  než 
tehdejší vlastnická struktura odpovídají 
vlastnické  vztahy  založené  na  přímé 
účasti klíčových zaměstnanců. Více než 
jinde je naše profese založena na týmové 

spolupráci  a  já 
jsem  jejím  vel-
kým zastáncem.

Se svým dneš-
ním  partnerem 
jsme  postupně 
koupi l i   a kc ie 
od  investičních 
fondů.  Po  získá-
ní  majoritního 
podílu jsme k dal-
š í m  v ýkupů m 
přizvali  vybrané 
pracovníky. Dnes 
j s o u   v š e c h n y 
akcie soustředěny 
v rukou lidí, kteří 
jsou  pro  úspěch 
společnosti  roz-
hodující. 

 Na které projekty jste nejvíce hrdý?
Staveb realizovaných podle našich 

projektů  je  tolik,  že  je  obtížné  je 
jmenovat.  Široké  veřejnosti  známý 
je  např.  projekt  Státního  ústředního 
a  oblastního  archivu  Praha  a  Archi-
vu  hlavního  města  Prahy  v  městské 
části  Chodov  nebo  jeden  z  velkých 
hypermarketů  v  České  republice 
Olympia  v  Brně-Modřicích.  Z  oboru 
vodohospodářských  staveb  jmenujme 

alespoň projekt „Čistá 
řeka Bečva“ financo-
vaný z fondu ISPA. Na 
špici  jsme  se  dostali 
t a ké   v   do d áv ká c h 
technologií aquaparků 
a bazénů, kde se počet 
rea l izací  počítá  na 
desítky. Za všechny lze 
uvést  např.  aquapark 
Ostrava-Jih.  Za  strate-
gicky  nejvýznamnější 
počin  posledních  let 
pova žuji   vs t up  na 
brazilský  trh  v  oboru 
dodávek úpraven a čis-
tíren odpadních vod na 
klíč  prostřednictvím 
naší  dceřiné  společ-
nosti Centroprojekt do 
Brasil  se  sídlem  v  Sao 
Paulu.

 Vidíte, a já myslel, že 
v Brazílii se podniká 
špatně, protože je tam 
prozaměstnanecky ori-

entovaná legislativa, složitý daňový 
systém a náklady na zaměstnance 
vyjdou výš než u nás…?
Pravda je, že úskalí je v Brazílii mnoho. 

Na druhé straně jde o obrovský trh se 180 
milióny obyvatel a spoustou příležitostí 
v oboru ochrany životního prostředí, kte-
rá pokulhává za evropským standardem. 
Je to ovšem běh na dlouhou trať.

 Jak se tam zakládá taková firma jako 
Vaše, je tam také tolik byrokracie 
jako u nás?
Založení  firmy  není  až  tak  složité, 

pokud spolupracujete s místními  lidmi, 
kteří  vědí,  jak  na  to.  Také  pro  vlastní 
podnikání  je  nejlépe  se  spojit  se  seri-
ózním  místním  partnerem.  My  jsme 
měli  to  štěstí,  že  jsme  takové  lidi  našli 
a  vytvořili  postupně  výborný  kolektiv. 
Navíc  jsme  převzali  aktivity  již  existu-
jící firmy, takže jsme nestartovali z nuly. 
Museli jsme ale zajistit bankovní garance 
a především získat důvěru klientů. Dnes 
je již zřejmé, že se to povedlo. V roce 2001 
jsme začínali s 16 lidmi a obratem 60 mil. 
Kč, v dnešním přepočtu máme nyní 80 
spolupracovníků a obrat pro rok 2007 je 
plánován na jednu miliardu korun.

 
 I když tam dceřinka běží, je to velmi 

daleko a navíc se tam mluví portu-
galsky. Jak tyto překážky řešíte?
Skutečně,  je  to  hodně  daleko  a  ne 

všechno se dá řešit po internetu. Pokud 
jde o jazyk, řada našich pracovníků tam 
i  tady  se  domluví  anglicky.  Podobně 
jsou  na  tom  odpovědní  pracovníci  na 
straně  významných  průmyslových 
závodů a měst, kteří jsou našimi klienty. 
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Na  stavbách  ale  vládne  portugalština. 
Brazilci kupodivu mají trochu podobnou 
mentalitu  jako  Slované  a  spolupracuje 
se nám s nimi dobře. Co se týká dalších 
z  dnešních  aktivit,  po  získání  prvních 
dvou  zakázek  jsme  otevřeli  firmu 
v  Santiagu  de  Chile.  Láká  nás  Mexiko. 
Postupně se vracíme do zemí bývalého 
Sovětského svazu. Do Asie se nechystáme, 
nemůžeme být všude… 

 Takže vlastně z projektové firmy jste 
se stali stavební firmou dodávající 
stavby na klíč?
Jsme inženýrskou firmou. Základem 

činností  ve  Zlíně  zůstává  projektování 
a stavby realizujeme obvykle na základě 
vlastních projektů. Klienti si cení zejména 
naše  na  míru  navržená  technologická 
řešení.  V  Brazílii  jsme  ryzí  dodavatelé. 
Koncepci projektu ale řešíme sami, zpra-
cování  realizační  dokumentace  zadává-
me na tamním trhu.

 Často slyšíme od podnikatelů, 
že investice v Evropě bez týmu 
advokátů nejde dělat. V Brazílii 
nedochází k problémům s place-
ním…?
V  České  republice  jsme  všichni 

zažili druhotnou platební neschopnost 
v  soukromém  sektoru.  V  Brazílii  je 
to jiné. Nejlepšími klienty, co se týká 
platební  kázně,  jsou  renomované 
soukromé firmy. Města a obce naopak 
patří k těm nejriskantnějším.

 
 Když Vás tak poslouchám, vypa-

dáte, že jste se vším spokojen, že 
Vás nic nevyvede z míry, snad ani 
současná politická situace, nebo 
se mýlím? 
Mýlíte  se.  S  nelibostí  jsem  sledoval, 

jak se vyvíjelo jednání kolem sestavování 
vlády. Myslím si, že trpíme uspořádáním 
volebního systému, který umožňuje cosi 
jako  remízu.  Bylo  by  lépe  mít  jedno-
značného vítěze a ten ať ukáže, co umí. 
Voliči to pak mohou každé čtyři roky lépe 
vyhodnotit. Stávající systém dává bohužel 
příliš velký prostor pro povolební vydí-
rání při sestavování koalic.

 Změnu by zaručil jednokolový 
většinový volební systém, který 
chtěl kdysi prosadit Václav Klaus. 
Nedokázal prosadit ani kompromis-
ní řešení. Návrh mu na intervenci 
Václava Havla zablokoval ústavní 

soud. ODS se na seminářích snažila 
v poslední době alespoň o tzv. ital-
ský model. Vítěz dostane 55 % a pak 
vládne. Přičemž do voleb jdou dvě 
uskupení, která předem řeknou, 
že půjdou po volbách do koalice 
a rozdělí si mandáty poměrným 
systémem. Vítězná koalice pak 
dostane 55 % mandátů. Podle počtu 
poslanců jim přísluší stejný poměr 
ministrů. I to zatím u nás vypadá 
bezvýsledně. Takže se Vám asi 
tento sen nesplní, leda byste se 
pustil do politiky a s Vaší vervou to 
prosadil. Jinak je vše v pořádku?
Určitě ne. Nelíbí se mi posun v pravi-

dlech hry, který v posledních letech pod-
nikatele spíše znevýhodňuje. Domnívám 
se, že se jedná o talentované lidi, kteří by 
měli být podporováni.

Na sociální program musí přece nej-
dřív někdo vydělat. Nebojme se nechat 
vyniknout schopné lidi a nezáviďme jim 
jejich úspěch. 

 A co volný čas? Máte nějaké koníč-
ky?
Alespoň  nějaký  čas  pro  odpočinek 

je nutný. Já relaxuji především sportem. 
Tenis mne seznámil s mnoha zajímavými 
lidmi, golfem se postupně připravuji na 
situaci, kdy už nebudu moci tolik běhat… 
Lyže miluje celá rodina. Děti už mám ale 
velké  a  společná  rodinná  setkání  jsou 
nám  vzácná.  Jsem  velmi  rád,  že  mám 
dobré rodinné zázemí. Je vždy příjemné 
se vrátit z cest nebo po náročných jedná-
ních do klidu a pohody. Přál bych všem 
ostatním  úspěch  v  podnikání  a  stejně 
harmonické rodinné prostředí.

Pane řediteli, děkuji Vám za roz-
hovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Chvála dra. Julínka
ivana Haslingerová

Č lánek  Miroslava  Motejlka  
„Chvála dra Ratha“ v  Týdnu 
byl zavádějící. Pokud uvažuji 

pouze  sumou  má  dáti  dal,  pak  má 
pravdu, že Rathova léková vyhláška 
snížila  plýtvání.  Jenže  zapomněl 
vysvětlit, za jakou cenu to Rath docílil 

- nepředepisovat „zbytečně drahé léky“ 
pacientům  smrtelně  nemocným  (ti 
přece k volbám nepůjdou). Motejlek 
končí svůj článek nehoráznou větou: 

„Šéfové farmaceutických firem mají 
letos nadějné vyhlídky – Tomáš 
Julínek má přece pochopení.“ Ano 
i  Julínek  musí  bojovat  s  nesmysl-
ným rozpočtem, který zdravotním 
pojišťovnám  dává  na  důchodce 
kolem  700 Kč  na  rok,  zatímco 
oni  spotřebují  průměrně  zhruba 
2500 Kč.  Jenže  Julínek  na  rozdíl 
od  Ratha  chce  těžce  nemocným 
pacientům dovolit užívat špičkové 
léky,  nikoliv  desítky  let  zastaralá 
placeba, a na ně se musí holt složit 
dav lidí s lehčími nemocemi. A ať 
nikdo neříká, že u onkologických 
pacientů je jedno, zda berou ten či 
onen  preparát.  To  platí  u  ibupro-
fenu čili nurofenu, ale cytostatika 
starší  generace  mají  neskutečně 
nepříjemné vedlejší účinky – neu-
stálé zvracení, padání vlasů, špatné 
vidění,  zatímco  nejnovější  jsou 
prakticky  bez  nich.  Vím  o  čem 
mluvím.  Vnuk  má  neoperabilní  
nádor mozku a prošel v Olomouci 
naprosto  zbytečnou  a  strašnou 
léčbou, která ho připravila o zrak 
a  málem  o  život.  Po  přechodu 
na  pražskou  kliniku  užíval  nové 
cytostatikum–  Temodal,  mohl 
chodit  mezi  děti,  vlasy  nepada-
ly,  jen  mu  bylo  mírně  špatně  od 
žaludku a co víc, nádor přestal růst. 
Nikdo  nevíme,  kdy  se  nám  stane 
podobné  neštěstí  a  proto  prosím, 
odlišujme  přístup  dra.  Julínka 
a Ratha. Peníze musejí ušetřit oba, 
ale jde o to, kde a na čem. Výsledek 
může  být  čistě  z  ekonomického 
pohledu srovnatelný, ale z pohledu 
etického je to rozdíl propastný. 


