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FIRMY BUDOU HLEDAT
NOVÉ ZAMĚSTNANCE
I letos si budou moci návštěvníci brněnské-
ho výstaviště vybírat z pracovních nabí-
dek, brigád či trainee programů. V rámci
Mezinárodního strojírenského veletrhu se
ve čtvrtek 6. října koná veletrh pracovních
příležitostí Job Fair zaměřený právě na
technické profese. Nové zaměstnance
nebo stážisty budou k sobě firmy lákat
v pavilonu A2. Mezi vystavovateli jsou spo-
lečnosti jako Metaldyne Oslavany, Ama-
zon, Behr, Griller, Grafton Recruitment
nebo SAAB. Organizátoři očekávají, že
letošní ročník Job Fair bude jedním z nej-
větších. Minulý rok na veletrh pracovních
nabídek přišlo 9000 lidí, letos by měla být
návštěvnost ještě vyšší.

V PAVILONU A2 SE ROZJEDE
BALICÍ LINKA
Celý proces od balení, přes značení, mani-
pulaci až po paletizaci a distribuci uvidí
návštěvníci Mezinárodního strojírenského
veletrhu na brněnském výstavišti v pavilo-
nu A2. Rozjede se tam stejně jako loni bali-
cí linka PACKAGING LIVE. Zájemci budou
moci detailně pozorovat, jak každý výro-
bek postupuje a díky automatizovanému
procesu je dosledovatelný. Oproti loňské-
mu roku bude linka navazovat také na
logistiku. Balit se totiž tentokrát budou
hračky, které poputují přímo z veletrhu do
mateřských škol. A pro děti je proto také
připravena soutěž, ve které mohou namalo-
vat, jak si představují hračky v budoucnos-
ti.

MINISTERSTVO PŘEDSTAVÍ
EXPORTNÍ DŮM
Novinku v podobě „Exportního domu“ pro
letošní strojírenský veletrh připravilo Minis-
terstvo zahraničních věcí. Návštěvníci
v něm narazí na ekonomické diplomaty
vybraných českých zastupitelských úřadů
nebo na specialisty Exportní garanční
a pojišťovací společností (EGAP), kteří
budou radit s financováním exportu, přede-
vším s jeho pojištěním. Ministerstvo tak
chce firmám a podnikatelům být nápomoc-
né ve snaze prorazit na zahraniční trhy. Ke
kroku se rozhodlo mimo jiné z toho důvo-
du, že ekonomická situace se dostala do
období jakési nejistoty, ať už kvůli sankcím
nebo rozhodnutí Britů o odchodu z Evrop-
ské unie.

V
programu letošního Meziná-
rodního strojírenského veletr-
hu je mimo jiné česko-íránský
den. Chystá se na něj i úspěšný
podnikatel z Holešova Jiří

Konečný. Jeho firma totiž v Teheránu ote-
vřela novou pobočku.

Cesta na blízký východ přitom není
vůbec jednoduchá. Účast na strojíren-
ském veletrhu může být pro podnikatele
nadějným začátkem kvůli navázání kon-
taktů. Podle Konečného jsou však pod-
mínky v Íránu pro cizince velmi tvrdé.
„Musíte mít nějakého společníka přímo
v Íránu. Jsou tam velké tlaky a také korup-
ce,“ poznamenal majitel firmy ELKO EP,
která se zabývá výrobou elektronických
přístrojů, bezdrátových systémů a inteli-
gentní elektroinstalace.

Írán je podle Konečného pro podnika-
tele velmi důležitý a zajímavý, a to nejen
tím, jak je obrovský. „Žije tam celkem
velká vrstva lidí ze střední a vyšší třídy,
která si může pořídit chytrý dům nebo
budovu. Pokud se člověk oprostí od
toho, jak to tam místy vypadá, tak zjistí,

že v Íránu žijí velmi příjemní a přátelští
lidé,“ míní Konečný.

Podle dat Světové banky je dokonce
Írán druhou největší ekonomikou Blízké-
ho východu a severní Afriky. A to hned
po Saudské Arábii, kterou se holešovský
podnikatel snaží také dobýt. Podařilo se
mu najít spojence, který nyní za firmu
vyjednává. „Máme tam svého člověka –
Libanonce. Proces založení pobočky je
tam ještě složitější než v Íránu. Na jednu
stranu chtějí dokázat, aby na tom byli
stejně dobře jako v Dubaji. Na druhou
stranu jsou schizofrenní,“ tvrdí Konečný,
který během jedenácti let otevřel jede-
náct poboček po celém světě.

Podle jeho zkušeností je velmi těžké
najít člověka, který bude vyjednávat za
firmu a navíc je spolehlivý. Narazit na
podvodníka není v této části světa nic
výjimečného. Na spojence v Saudské Ará-
bii přišel skrze dodavatele, se kterým spo-
lupracoval. „Je to bývalý zaměstnanec
firmy, která zkrachovala. Znali jsme ho,“
podotkl podnikatel.

Firma Elko EP Holding vznikla v roce

1993 jako akciová společnost. V roce
2012 získala titul Firma roku Zlínského
kraje. Jiří Konečný vystudoval Střední
odborné učiliště strojírenské v Kroměří-
ži, obor mechanik elektronik. Jeho
firma získala řadu mezinárodních oce-
nění, a jak sám říká, nikdy se nesetkal s
překážkou, kterou by nedokázal překo-
nat.

Po vojně pracoval ve firmě, která insta-
lovala elektrické topení a vyráběla elek-
trokotle. „Pro ni jsem v garáži u rodičů
začal dělat spínací bloky a časová relé.
Jednoduše jsem to vymyslel, vyrobil a
prodal, a i po dvaceti letech je základní
princip stejný. Stále to funguje,“ přiblížil
podnikatel své začátky.

Je velkým zastáncem a průkopníkem
inteligentních technologií. Svým mobi-
lem doma ovládá všechno. „Už to mám
vychytané tak, že zapnu i kávovar. Ale
trvalo mi půl roku, než jsem se s domem
sžil a přišel na to, co chci. Baví mě si
takhle hrát. I v práci jsem daleko raději ve
vývoji než v kanceláři nad smlouvami a
fakturami.“

NEJVĚTŠÍ KONFERENCE O 3D TISKU
Celodenní konference, která se zaměří na trendy, zku-
šenosti a obchodní příležitosti se uskuteční 4. října
v sálu E1 v kongresovém pavilonu. Mezi pozvanými
jsou společnosti Stratasys, SLM Solutions nebo Misan.
Co dokáže 3D tisk (třeba jízdní kolo na snímku), uvidí
návštěvníci i na vlastní oči, souběžně s konferencí
bude totiž v pavilonu Z po celou dobu konání veletrhu
doprovodná výstava 3D technologií a jejich aplikací
v českých firmách.
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Jiří Konečný
Těžká cesta
na východ
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Íránský trh se otevírá světu. Snaží se ho dobýt podnikatelé, kteří na blízkém
východě vidí obrovský obchodní potenciál. TEXT: VERONIKA HORÁKOVÁ
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