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Karel Žďárský o sobě říká,
že v případě investic patří
mezirozvážnějšípodnikate
le.Majitel a ředitel českého

výrobce zemědělských strojů Far
metdlouzepřemýšlel, jestlipostaví
novoutovárnuvAmericečiRusku,
nebo zůstane v České Skalici.
„Nakonec jsemserozhodludělat

ještě jednu investiční vlnu u nás,
protože samotné závody v zahra
ničí jsouvelminákladné,nechcifir
mupřeúvěrovat,“ vysvětlujeŽďár
ský důvod, proč investice za zhru
ba300milionůkorunskončívevý
chodních Čechách.
Společnost vyrábí stroje na ob

dělávání půdy či setí, které se za
pojují za traktor, a lisy pro lisová
ní rostlinných olejů. Na takovou
technikuv současnostimohouče
kat tuzemští farmáři ipůl roku. „Už
nyní jsme prakticky vyprodaní až
do dubna,“ krčí rameny.
Tříletý investiční plán, na kte

rý podnik získal investiční pobíd
ku, má zvýšit výrobní kapacity až
o 40 procent. Snáz se tak zřejmě
dostane i na české zemědělce. Po
lovinapenězpůjdedonovýchmon
tážníchhal, zbytekdo technologií.

Budememuset víc platit
Před třemi lety zaměstnával Far
met asi dvě stě padesát lidí, dnes
jichmá430.Přestotonestačí. „Mu
seli jsmenabídky i odmítat, proto
žemámenedostatek lidí,“ konsta
tuje Žďárský. Od plánované inves
tice si slibujedalšímodernizaci vý
roby, ta ale bude vyžadovat nábor
přibližně 40 nových pracovníků.
A to v regionu, kde lidi stahují

hlavně automobilky a na ně navá
zaná výroba – například Škodov
ka v Kvasinách nebo Karsit v Ja
roměři. „Obava z nedostatku za
městnancůbylahlavnímdůvodem

Farmet se svými stroji uspěl i v USA
NA STROJE OD FARMETU DNES ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI ČEKAJÍ AŽ PŮL ROKU. VÝCHODOČESKÁ FIRMA
PROTO INVESTUJE DO NOVÝCH MONTÁŽNÍCH HAL A TECHNOLOGIÍ 300 MILIONŮ KORUN.

rozhodování, zdadotoho jít.Bude
me muset školit a zvedat mzdy,“
dodává.
Podobně velkou investici firma

udělalapředtřemi roky.Mimo jiné
i díky tomu se její loňské tržby vy
houply na 690milionů korun. Le
tos společnost utrží 850 milionů.
„Příští rok chceme atakovat mi
liardu,“ říká rozhodně Žďárský,
který chtěl sedmimístné sumy
dosáhnout už dříve.
Přibrzdil ho ale konflikt mezi

Ruskem a Ukrajinou. Přes 80 pro
cent všech strojů Farmet vyváží
za hranice. A právě Rusko s Ukra
jinou patří mezi významné trhy.
„Na Ukrajině se nám prode
je už vrátily do původní
ho stavu, a v Rusku bu
dou dokonce ještě lepší,“
uvádí šéf Farmetu. Rusko
podle něj ve velkém
investuje do země
dělství a nakupu
je zemědělskou
techniku.
Pro Farmet

typickémod
ře nabar
vené stroje
křižují roz
lehlá ruská
a ukrajinská
pole již přes
dvacet let. Fir
ma se na vý
chodn í t rhy
dostala i díky spo
lupráci při prodeji
s jednímznejvětších
výrobců traktorů –
firmou JohnDeere.
„Dnes už to není

nutné, protože tam
máme dobré jmé
no,“ vysvětluje.
Kvůli obavám
z dopadu ukra
j inské kr i ze,
hlavně devalva
ce tamníchměn,

Kateřina Šefrová
katerina.sefrova@economia.cz
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firma před třemi roky urychlila
vstupdoSeverníAmeriky. „Obcho
dy se začínají rozbíhat a trh je pro
nászajímavý,“pochvalujesi ředitel.
VKanaděaUSAmádneskapodnik
dceřinéfirmy,kterémontují stroje.

Mámnástupce
Farmetvyrábízejménastroje,které
používají zemědělci na polích vět
ších než sto hektarů. Přesto se fir
mě daří za oceánem prodávat spíš
menšíkusy. „Samotnéhomětopře
kvapilo, protože americké země
dělství je monokulturní, s rozsáh
lýmpoužívánímherbicidů.Onové
technologie ve zpracování půdy
tamnízemědělcinemají zájem.Ale
ukázalo se, že o naše výrobkymají
zájemhlavněmenší farmáři a také
ti ekologičtí, jejichž obliba v USA
roste,“ objasňuje Žďárský. Právě
stroje od Farmetu jsou navržené
tak, aby vyloučily použití chemie.
Firma se také v USA snaží uchytit
díky spolupráci s tuzemským vý
robcem traktorů Zetor.
V Česku firma prodá jen zlomek

výrobků. Jednak za to podle Žďár
skéhomůžerelativněmalý trh,po
díl na tomvšakmá i fakt, že je v tu
zemskuvelkákonkurence.Natrhu
jsou i zemědělské stroje českého
výrobceBednarFMTnebovelkých
zahraničních společností.
Společnost letos slaví pětadva

cet let existence. „Je to mezník,
který mě donutil k zamyšlení, co
s firmou dál,“ říká. O podnik mají
zájemnadnárodní firmy, ale podle
Žďárského zůstane v rodině.
„Našel jsem pokračovatele tra

dice ve svém synovci, který tady
léta pracuje jako technický ředi
tel, tak mám vizi, že budu moct
jednouodejítdodůchodu,“usmívá
se Žďárský. Firmu založil s otcem,
známým konstruktérem traktoru
ŠT 180 „škodovka“ (následně se sé
riověvyráběl), adalšímispolečníky
na začátku90. let.Od roku2008 je
jediným akcionářem on sám.

Briefing

Placením faktur mírně
po splatnosti si velké
firmy prostřednictvím
své ekonomické síly
vylepšují cash flow
na úkor menších firem.
Petra Štěpánová
Analytička poradenské společnosti
Bisnode, podle níž mají nejlepší platební
morálku v Česku malé firmy do pěti
zaměstnanců.

■AUTA

Firma BMW prodala
v listopadu více vozů
Německý výrobce luxusních vozů
BMW prodal v listopadu na celém svě
tě 220 649 aut, meziročně o 5,2 pro
centa více. Dařilo se mu především
v Asii, ale i ve Spojených státech.
Dobře se prodával nový vůz BMW
řady 5, uvedla dnes ve svém sdělení
automobilka. V prodeji osobních vozů
kmenové značky BMW ale stále za
ostává za rivalem MercedesBenz.

■ ENERGETIKA

Siemens postaví v Libyi
elektrárny za 700 mil. eur
Německá společnost Siemens postaví
v Libyi dvě paroplynové elektrárny
za 700 milionů eur (17,9 miliardy Kč).
Firma včera podepsala dohodu o vý
stavbě s libyjskou státní elektrárenskou
společností. Siemens tak obnovuje
aktivní podnikání v zemi, které přerušil
kvůli nestabilitě po povstání v roce 2011.
Elektrárny mají zvýšit kapacitu výroby
elektřiny v zemi zhruba o 1,3 gigawattu.

■ INFLACE

V listopadu se inflace
snížila na 2,6 procenta
Meziroční růst spotřebitelských
cen v listopadu zpomalil na
2,6 procenta z říjnových 2,9 pro
centa. Důvodem bylo menší zdra
žování potravin a nealkoholických
nápojů. Meziměsíčně ceny stouply
o 0,1 procenta, což ovlivnilo zejmé
na zvýšení cen pohonných hmot
v dopravě, uvedl to včera ČSÚ.
Meziroční inflace byla v souladu
s odhady České národní banky.

■OBCHOD

Nejvíce lyží z EU
vyvezlo Rakousko
Británie není známá tím, že by
patřila mezi oblíbené lyžařské
destinace. Ani to jí však ne
brání v tom, aby byla druhým
největším vývozcem lyží
a snowboardů z Evropské unie,
za Rakouskem, které se může
chlubit větším množstvím sně
hu. Obě země dohromady mají
na celkovém vývozu z regionu
téměř poloviční podíl.

Obava
z nedostatku
zaměstnanců
byla hlavním
argumentem,
jestli investici
ještě udělat.

Karel Žďárský
majitel a ředitel
společnosti
Farmet

FARMET VYVÁŽÍ STROJE HLAVNĚ NA VÝCHOD

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY (v milionech korun)
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Podnik založil Karel Žďárský společně
se svým otcem a dalšími dvěma
společníky. Tehdy šlo jen o malou dílnu
s několika pracovníky.

Farmet v privatizaci získal společnost
Ekostroj, firma v této době již
zaměstnávala sto lidí.

Z Farmetu se stává akciová společnost.

Farmet výrazně investuje a buduje
nové montážní linky. O rok později
se Karel Žďárský stává jediným
akcionářem.

Firma má za sebou další dávku
výrazných investic a pracuje v ní
300 zaměstnanců. Farmet spouští
eshop na prodej náhradních dílů.

Farmet zahajuje provoz nového
vědeckovýzkumného centra.

Firma se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování
půdy a setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Přes 80 procent výrobků míří do
zahraničí – hlavně do Ruska, na
Ukrajinu, do EU a Severní Ameriky.

80%
430Počet

zaměstnanců

Blýskněte se
vánoční dekorací
a vyhrajte!

Předveďte se svou dekorací
na Instagramu a vyhrajte!

#OzdobToPralinkou
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