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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

ještě stále se píše rok 2017, přesto bych vás již nyní rád informoval  
o dosažených výsledcích. S potěšením mohu konstatovat, že především 
díky vám (zaměstnancům všech úseků a středisek) se plánované cíle daří 
plnit a rok 2017 považuji za úspěšný. Vaši sounáležitost k firmě vnímám  
a velmi si jí vážím. Vím, že toto období patří k těm nejnáročnějším. 

Důležitým ukazatelem výkonu naší společnosti je takzvaný obrat, který 
jsme v letošním roce navýšili (o 5% oproti loňskému). K  navýšení došlo 
na centrále i na většině středisek, naše obchodní aktivity vzrostly jak na 

tuzemském tak na zahraničním trhu. Pozitivní a zároveň s těmito kladnými výsledky související je také 
fakt, že se zvětšilo portfolio našich produktů včetně našich vlastních výrobků, což napomáhá 
komplexnosti našich zakázek. Náš předpoklad se tedy potvrdil a ukazuje se, že záměry v oblasti 
rozšíření dodavatelů a subdodavatelů a s tím souvisejících skladovacích prostor odpovídají nárůstu 
našich potřeb. V současné době využíváme všechny naše kapacity na maximum, v některých oblastech 
dochází k přetížení. Této situace jsem si vědom, spolu s týmem manažerů pracujeme na stabilizaci  
a personálním zajištění těchto kritických míst. Aktuálně chceme posílit zejména logistický úsek, 
administrativní část, nezbytné je také posílení výrobních kapacit.  

Investice, které jsme si zhruba před rokem naplánovali, se podařilo splnit. Uvedli jsme do provozu  
halu 8, pořídili jsme nová strojní zařízení, pokračovaly rekonstrukce středisek. I příští rok chceme 
v těchto aktivitách pokračovat. Naše investice budou směřovat do plánované akviziční činnosti, která 
nám vypomůže v oblasti rozvoje výroby technických dveří. I nadále budeme pracovat na rozšiřování 
logistiky a počtu prodejních míst a zároveň na jejich modernizaci. Naším prvořadým cílem je budovat 
příjemné prostředí pro naše zákazníky a zaměstnance. 

Blížící se začátek nového roku je časem oslav a novoročních přání, i já se k této tradici velmi rád 
připojím. V první řadě děkuji vám všem za přínos v roce 2017. Užijte si Vánoce a do nového roku přeji 
vše nejlepší vám i vašim rodinám, především zdraví a spokojenost v pracovním i osobním životě. 

Lumír Kozubík, majitel firmy SEPOS, spol. s r.o. 

  

 

 

Advent je tady a my Vám „nesem noviny“, 
tentokrát ty firemní… a prosíme, ohodnoťte 
nás. Pošlete známku (1 až 5 jako ve škole) na 
redakce@sepos.cz. V případě Vaší 
nespokojenosti napište komentář, co byste 
rádi ve zpravodaji našli. 

Užijte si vánoční atmosféru s těmi, které máte 
rádi, a do nového roku vstupte pravou nohou.  

 

Vaše    redakce@sepos.cz  

 
 

 

Rekord ve výrobě zárubní 

padl v srpnu 
Linka na výrobu zárubní zaznamenala rekordní 
produkci. Ve dvou měsících letošního roku 
jsme se dostali přes 14 tisíc vyrobených 
zárubní, z toho v srpnu jsme zaznamenali 
absolutní historickou špičku, to znamená 
14 226 ks vyrobených zárubní. Tento nárůst 
výroby se podařilo vykrýt bez výkyvů 
v termínech dodání. 

Na úseku truhlárny byl rekordním měsícem 
říjen, kdy jsme se v úpravách dveří dostali na 
1775 ks.  

 

„Požáry“ jsme spálili 

úspěšně 

Zkouška dveří na požární odolnost proběhla 
na Slovensku u firmy Firest. Testovaly se 
protipožární dveře devadesátky v obložkové i 
kovové zárubni. 

Osvědčení bude vystaveno na jednokřídlé 
dveře do výšky 210 cm.  

 

 

Počet našich prodejen již brzy přesáhne dvacítku 

V únoru otevřeme prodejnu s pořadovým číslem 21. Nový showroom najdete v Praze v městské části 6 
přímo na hlavní dopravní tepně - na ulici Karlovarská. Bude zabírat část objektu svítidel Orion. Rozlohou 
se tato část pohybuje kolem 150 metrů čtverečních a stejnou plochu zabírá i sklad umístěný v suterénu. 
V nejbližší době odstartují úpravy zmíněných prostor tak, aby vznikl showroom v barvách SEPOSU.  

 
Nový showroom SEPOS bude v přízemí objektu svítidel Orion (v pravé části)  
 
Zeptali jsme se pana Jiřího Šťovíčka: Jak vnímáte polohu nové prodejny? 
„Upřímně si na Praze 6, kde se zajímavé a cenově dostupné prodejní a skladové místo nehledá opravdu 
snadno, neumím představit vhodnější místo. Při cestě po Karlovarské „výpadovce“ objekt nelze 
přehlédnout, je přitom zároveň těsně u Pražského okruhu. Budova i interiér jsou navíc ve velmi dobrém 
stavu, tak věřím ve velké přiblížení a zviditelnění Seposu v Praze nejen pro koncové zákazníky, ale také 
pro architekty, developery a investory obecně. Na druhou stranu Praha 6 není zdaleka tak 
„průmyslová“ jako Praha 3 a sousedící Praha 9 i 10, takže budeme určitě dál pro pražské živnostníky  
a stavební firmy (přičemž tato skupina tvoří na Jarově klíčovou část obratu). Věřím, že tuto „ztrátu“ 
dokážeme nahradit z nedalekých měst či rozrůstajících se obcí, jako jsou např. Hostivice, Unhošť, 
Kladno, Slaný, Rudná, Beroun apod. Toto vše jsou samozřejmě zatím jen plány a odhady – jisté je jen to, 
že tomu všemu budeme muset jít naproti, jinak nám sebelepší místo nepomůže.“  
 

mailto:redakce@sepos.cz
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Report z 2. ročníku Memoriálu Evy Kašíkové: výsledky už znáte, my přinášíme i něco ze zákulisí  

I letošní ročník Memoriálu, který pořádáme na památku zesnulé obchodní ředitelky Evy Kašíkové, se nesl v duchu myšlenky: Vyzdvihněte práci svých kolegů  
a nominujte je na ocenění. První nominaci jsme obdrželi 15 minut po vyhlášení a poslední 272 minut před ukončením memoriálu. Celkový počet zaměstnanců, 
kteří nominovali své kolegy, byl mírně vyšší než loni. Celkový počet nominací se oproti loňskému ročníku navýšil podstatněji. Jednoznačným favoritem letošního 
ročníku byl výrobní ředitel pan Pavel Polák, který získal 9 platných a 1 neplatnou nominaci. Favoritem z řady kolektivů byl Kolektiv prodejny Brno – Křenová, 
který získal 3 platné nominace. Oba tyto favority spolu s dalšími nominovanými ocenila porota jako zlaté vítěze. 

Ocenění za významné přispění k rozvoji společnosti za rok 2017 získali a na stříbrné příčce se umístili tito zaměstnanci (abecedně): 
Kolektiv výroby – truhlárna, Martin Fiala, Robert Gamba, Martin Jíra, Lada Kameníková, Rostislav Marek, Jiří Pártl, Lenka Sochorová, Ing. Zdeněk Wimmer. 
Ocenění za významné přispění k rozvoji společnosti za rok 2017 získali a na zlaté příčce se umístili tito zaměstnanci (abecedně): Kolektiv prodejny Brno – 
Křenová, Zdeněk Buksa, Zdeňka Kazdová, Jaroslav Mládek, Pavel Polák.  
Oceněným blahopřejeme, věříme, že jim udělala radost láhev dobrého vína a finanční odměna. 
 
 

 

 

Hledáčkem fotoaparátu: slavnostní předávání cen, poslední listopadový pátek v kongresovém sále Hotelu Tři věžičky. 
Nahoře, zleva: L. Kozubík ml., J. Sičová, K. Stehlíková; Dole, zleva: L. Kozubík ml., J. Mládek, Z. Buksa, P. Polák 
 

Provoz zabezpečily dvě 
elektrocentrály 
Jedná se o elektrocentrály s automatickým 
startem, které svým výkonem zvládly při 
výpadku proudu zabezpečit chod celé 
administrativní budovy (včetně serverů)  
a hlavního skladu. Plánovaný výpadek 
elektrického proudu (dne 28.11.2017) tedy 
neomezil ani jihlavské pracovníky ani chod na 
střediscích. Podařilo se zajistit i expedici zboží. 
Výpadek se dotkl „pouze“ výroby, která měla 
na tento den naplánovanou odstávku.  

 

Všechny na výbornou! 
Uplynulý čtvrtrok byl ve znamení výborných 
inventur. Prodejny: Sušice, Opava, Tábor  
i Lanškroun se na inventuru perfektně 
připravily. Nezbylo než konstatovat: bez 
nálezů, ztrát i změn – prostě výborně. Jen tak 
dál. 

Vysílání pořadu „Jak se staví 

sen“ se blíží, točí se o 106 

A to doslova, už tak 

časově nabité natáčení 

zkomplikoval úraz 

moderátorky Ivy Kubelkové, a tak se točí o 

106. I my se činíme. Do již natočených pěti 

dílů jsme dodali dveře, zárubně a kování  

v celkové prodejní hodnotě převyšující  

200 000 Kč. Hlavním koordinátorem projektu 

je pan Jiří Šťovíček z pražské prodejny, který 

zajišťuje možné i nemožné. Překvapivě se mu 

letos podařilo zařadit do projektu naše top 

výrobky, jako jsou bezfalcové dveře, alu posuv 

nebo například nové CPL dřevodekory. 

Vypadá to, že si nakonec designéři dají říct  

a využijí jiné než plné bílé dveře .  

Pořad začne vysílat televize Prima v lednu, 
těšit se můžete na proměny bytů a domů. Náš 
sponzoring je v podstatě v podobném složení 
jako loni, v první pětici dílů bude opět SMS 

soutěž se Seposem. Sledujte naši 
facebookovou stránku, kde zobrazíme 
fotoreportáže k jednotlivým dílům. 

Dosáhneme letos kulatého 
cíle?  

 

 
Křivka ročních obratů končí letošním 
červeným sloupcem. Ten na rozdíl od 
předchozích ročníků zahrnuje pouze obrat za 
měsíce leden až listopad. Zvládneme letos 
kulatiny v podobě půlmiliardového obratu? 
Uvidíme, zatím tomu vše nasvědčuje…  
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Pohyb nejen jako spojovací 

článek 

… má rád, když se 
něco děje. Neumí 
jen tak nečinně 
sedět; snaží se 
každý den 
zvládnout co nejvíc, 
od práce přes 
rodinu až 
po koníčky. Zdá se, 
že jeho ideální den 
by mohl mít 36 
hodin (alespoň), ale 
on se spokojí  
i s dvaceti čtyř 

hodinovou 
klasikou. Pak mu „nezbývá“ než být stále v pohybu. Ale  
i pohyb (a to nejen pracovní) má hodně rád. 

Druhé kolo rozhovorů s manažery odstartovalo už 
v minulém vydání. A dnes? Ptáme se koho jiného než 
manažera hlavního: Mgr. Lumíra Kozubíka. 

Jak se cítí člen vedení, který je zároveň členem 
rodiny rodinné firmy? 
Neustále v pohybu, zodpovědně, příjemně  
a smysluplně. 

Neustále v pohybu: Takto bych se ale asi cítil 
kdekoli. Souvisí to s mojí povahou dělat vše naplno 
a nejlépe, jak dokážu.  

Zodpovědně: Dle mého názoru zodpovědnost musí 
jít ruku v ruce s pravomocemi. A díky tomu, že mi 
táta postupem času přidělil široké pravomoce, cítím 
se zodpovědný za činnosti a směřování „svých“ 
oddělení i celé firmy. 

Příjemně: Rozhodnutí vstoupit do naší rodinné 
firmy jsem si velmi dobře rozmyslel. Bude tomu již 
brzy deset let, kdy jsem si sepsal, co mi tento 
životní krok může přinést a co naopak velmi 
pravděpodobně ztratím. Později se sice ukázalo, že 
jsem si zdaleka nedokázal představit, co mě 
v Seposu všechno čeká, mnoho věcí bylo a je úplně 
jinak než jsem si to představoval. Přesto jsem rád, 
že jsem se tak rozhodl. Se všemi členy rodiny 
pracujícími ve firmě vycházím výborně a mé pocity 
jsou pozitivní. 

Smysluplně: Zkrátka podílet se na vedení rodinné 
firmy, jejímž krédem je férové chování jak navenek, 
tak dovnitř společnosti, přinášet lidem kvalitní 
výrobky a služby a budovat tým lidí, který táhne za 
jeden provaz, mi dává smysl.  

 

„Rád bych, aby všichni pociťovali, že 
Sepos je rodinná firma.“ 

 

To zní vesměs pozitivně, co Vás tedy konkrétně na 
Vaší práci nejvíce baví? 
Baví mě toho spousta. Široký záběr mé práce, 
neustálé výzvy, jednání s lidmi jak z firmy, tak 
z jejího okolí… užívám si ten pocit být součástí růstu 
a úspěchu naší firmy, být součástí toho skvělého 
týmu. Jsem na ni, jsem na nás hrdý. 

Konkrétněji… Opravdu mě baví startování projektů, 
které řeší problémy nebo třeba někde zlepšují 
stávající stav. Tedy analýza situace, návrh a popsání 
postupu řešení a jeho zavedení do praxe. No a když 
to pak dopadne jak má…  je to úžasný pocit. 

A co Vás naopak nejvíce unavuje? 
Co mě unavuje? Nejvíc jsou to asi konflikty, které se 
neřeší logickými a věcnými argumenty, ale 
převládne v nich ego zúčastněných stran. Pak 
podstata, hledaní nejlepšího řešení, ustupuje do 
pozadí. A v emočně vypjatých situacích se začne 
řešit kdo, kdy, co, komu řekl a udělal a kdo to udělal 
první. Tak to mi energii vyloženě vysává. 

Je něčím firma specifická, pokud je rodinná? 
Rozhodně. Z mého pohledu je rodinná firma 
flexibilní, protože majitel je její součástí a dokáže 
rychle a efektivně reagovat na vzniklé situace. 
V rodinné firmě mají k sobě lidé blíž. Zaměstnanci 
jsou vnímáni jako kolegové a mnoho věcí funguje 
více individualizovaně a méně formálně.  
V rodinné firmě je velký počet zapálených 
pracovníků, které práce baví a naplňuje. Proto je 
rodinná firma silná a zároveň vstřícná.  
Moc bych si přál, aby všichni, jak členové týmu 
Sepos tak zákazníci, pociťovali, že Sepos je 
rodinná firma. 

Čeho si na členech z týmu Sepos vážíte nejvíc? 
Z pracovního hlediska je to určitě spolehlivost, 
pracovitost, týmovost a vysoká odborná úroveň. 

Zvládl byste běžný pracovní týden bez kávy? 
Ano . Za svůj život jsem kávu ochutnal asi 
dvakrát a zjistil jsem, že krásně voní, ale zároveň 
se rozhodl, že nebudu ji pít těm, kterým i chutná. 

A co takhle pracovní týden bez mobilu  
a počítače? 
Tak to si opravdu představit nedokážu. V podstatě 
ani nevím, co mimo uklizení stolu a zbytku 
kanceláře se bez počítače a mobilu dá dělat. 
Snažím se pracovat co nejefektivněji, veškeré 
úkoly, poznámky a nápady si zapisuji nebo fotím 
do mobilu nebo notebooku, mám je pak kdykoli 
k dispozici, už je nemusím nikdy psát znovu  
a snadno je sdílím s kolegy. 
Elektronická zařízení nejrůznějších typů beru jako 
výborné pomocníky, kteří mají své uplatnění na 
nejrůznějších místech. Např. když jsem pomáhal 
s příjmem ve skladu, bez využití terminálu a 
počítače si to nedokážu představit. 
No, když to tak po sobě čtu, asi to bude taky tím, 
že jsem fanouškem informačních technologií a že 
práce s nejrůznějšími zařízeními mě baví. 

Prozraďte, co Vám vyrovnává neustálé vytížení 
mysli?  
Určitě moje rodina a veškerý čas strávený s ní.  
A co mě opravdu nakopne? Každý okamžik 
strávený s šestiletým synem Lukáškem - ať už 
doma, v lese nebo kdekoliv jinde. Zároveň se 
snažím co nejvíce ho naučit, ale někdy (jak se to 
tak stává) učí i on mě . 

 

„Zkombinovat rodinný život s tím 
profesním a sportem je můj celoživotní 
triatlon. V žádné disciplíně nechci 
povolit.“ 

 

A koníček, který Vás drží nejdéle? 
Mým „stabilním“ a největším koníčkem je sport. 
Zkombinovat rodinný život s tím profesním  
a sportem je můj celoživotní triatlon. V žádné 
disciplíně nechci polevit.  
V průběhu pracovního týdne (tedy alespoň co 
sezóna dovolí ) se snažím sportovat týmově - 
hraju hokej jako útočník, pravidelně chodím na 
tenis. A o dovolené? Už si ani nedovedu 
představit dovolenou bez několika mnoho () dní 
na horách: „vypadnout na vzduch, vylézt nějaký 
kopec, nasát horskou atmosféru a přírodu…“ Mezi 
moje oblíbené lokality patří slovinské Julské Alpy.  

Jaký bude podle Vás rok 2018? 

Náročný a úspěšný ! Všem přeji pohodové 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spoustu 
energie do nového roku. 

   
 

Děkujeme za rozhovor. 

Jak to dopadlo , když se 

Herwart prohnal Sušicí… 
 
29. října vyvracel stromy, strhával střechy… V Sušici 
orkán Herwart doslova odnesl střechu z budovy 
záchranné služby do naší prodejny.   

Prodejna SEPOS v Sušici dne 29.10.2017 

Se zajišťováním střechy bojovalo 5 jednotek hasičů, 
s úklidem a zajištěním prodejny si pohotově 
poradili zaměstnanci sušické prodejny, kteří ji 
provizorně zabezpečili proti vniknutí. V současné 
době je již nově zaskleno a výloha je polepená. 
Děkujeme všem za rychlou reakci i zajištění opravy.    

Prodejna SEPOS v Sušici dne 30.10.2017 

 

Čím (zásadním) bude žít výroba 

v roce 2018? 

„Za nejzásadnější považuji uvést do ostrého 
provozu novou linku na výrobu zárubní, kde nyní 
vyrábíme pouze bezfalcové zárubně,“ zmiňuje pan 
Pavel Polák. Dosavadní zkušební provoz odhalil 
značné nedostatky, a tak více jak roční prodlevu 
způsobily úpravy linky tak, aby co nejvíce 
vyhovovala našim potřebám, tzn. umožnila vyrábět 
sériově i zárubně s šířkou ostění do 65 cm  
a zárubně s obložkou šířky 85 mm.  

Nová linka na výrobu zárubní  

Trvalým cílem je samozřejmě zavést do prodeje 
nové výrobky, na jejichž vývoji jsme v tomto roce 
pracovali. „Za nezbytné považuji nepřetržité 
hledání vhodnějších polotovarů pro naši výrobu, 
nyní se jedná například o nové těsnění pro 
bezfalcové zárubně,“ dodává P. Polák. 
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Pod lupu jsme si vzali konfigurátor  
Konfigurátor má první půlrok života téměř za sebou… V praxi to znamená, že každý uživatel zakládá 
karty položky do IS (informačního systému) a tyto položky vkládá do Přijaté objednávky. Uživatelé také 
vytvářejí a předávají požadavky na vytvoření kódu.  

Nás ale zajímalo, co má před sebou… V současné době pracují programátoři na 
funkci přiřazení aktuální ceny a termínu dodání k vytvořené položce. Jako velmi 
důležité se ukázalo, aby konfigurátor uměl rozhodnout, zda se jedná o vyráběnou 
nebo dodávanou položku. V případě, že položka nebude zahrnuta v žádném 
z dodavatelských ceníků (tuto položku nenakupujeme), měl by se automaticky 
založit takzvaný kusovník pro výrobu položky (tuto položku umíme vyrobit).  

Funkce jsou tedy nastaveny. Nyní probíhá časově náročné naplňování daty.  

 

 

    Zvyšování výkonnosti umožní nová strojní zařízení 

Nová kapovací pila (stroj, který z jednoho kusu souběžně vyrobí dvě obložky) je v současné době v (pro 
nás) použitelném technickém stavu. Nyní pracujeme na zpřesnění tolerance druhého odříznutého kusu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová kapovací pila v hale Eva 

K podstatnému navýšení výkonosti 
a urychlení výroby došlo pořízením 
lisu na zalisování obložek OKZ  
a malé olepovačky úzkých formátů 
dělených zárubní. Pořízením malé 
olepovačky odpadá ruční časově 
náročné olepování úzkých kusů 
ostění zárubně.  

 

 

 

Malá olepovačka pro dělené zárubně v hale Eva 

Plně funkční je také linka na zasklívání dveří, momentálně pracujeme na organizaci práce a urychlení 
jednotlivých mezioperací. Linku plánujeme doplnit horizontální baličkou, čímž by odpadla samostatná 
operace balení.  
Nedílnou součástí technologického rozvoje je i rekonstrukce stávajících strojů. V letošním roce jsme 
provedli úpravu kapovací pily, obalovací linky PZ a slepovací linky na výrobu obložek Homag.  

 
Za pomyslnou oponou 
výstavního stánku v Plzni 
Na výstavě „Moderní dům a byt“ bylo rušno, není 
divu, když se jedná o největší oborou výstavu 
západních Čech. Naše čísla to jen potvrzují, vydali 
jsme celkem více než 80 katalogů SEPOS. A to 
počítáme pouze vážné zájemce.  

Děkujeme jihlavské prodejně, která výstavu 
personálně zabezpečila. 

Pozitivně hodnotí rok 2017 
výrobní ředitel 
Nejvyšší nárůst výroby jsme zaznamenali opět 
na truhlárně. Konkrétně se jedná o výrobu 
OKZ, dělených zárubní, zárubní atypických 
rozměrů, bezfalcových zárubní. Ke značnému 
navýšení došlo také na úseku úprav dveří 
včetně zasklívání dveří. Nárůst je tak 
markantní, že v číslech se například 
v listopadu pohybujeme 85% nad průměrem 
loňského průměrného měsíce. Pozitivní 
výsledky vykazuje i úsek výroby polotovarů, 
kde se úspěšně podařilo efektivně zprovoznit 
stroje a linky. Tento úsek se nám podařilo 
stabilizovat i personálně, s čímž souvisí také 
výrazné procentuální snížení zmetkovitosti  
a navýšení výkonnosti, což ve výsledku 
znamená úsporu nákladů na chod strojů. 
Došlo ke zlevnění výroby polotovarů  
a zároveň k překročení původní plánované 
produkce polotovarů potažmo i finálních 
výrobků. Například na lince Homag (linka na 
výrobu „L profilů“) se pohybujeme mezi  
0,5 – 0,6% zmetkovitosti, za směnu vyrobíme 
až 3500 kusů (oproti loňským 2500 kusů 
obložek).  

 

Jak jsme na tom 
s implementací MESU 
Pozitivní zpráva je, že MES (výrobní 
informační systém) je po programové stránce 
kompletně hotový a správně plní importní 
tabulky. Kusovníky se tvoří automaticky,  
u všech produktů jsou vyplněny kompletní 
parametry. 
Kvůli zpoždění na straně Visionu bohužel 
nezpracováváme data z importních tabulek 
systémem ERP. Ostrému provozu v tuto chvíli 
brání i to, že nemáme vytvořené šablony 
kusovníků. Z těchto důvodů jsme přes MES 
zatím bohužel nevyrobili žádný finální 
výrobek. 

 

Vybavili jsme fitko Olze 
Šípkové dveřmi, zárubněmi a kováním 

Fitness studio O. Šípkové: bílé plné dveře, bílé 
dveře s kruhovými výřezy – jednoduché, 
elegantní, praktické. Neutrální bílá barva  

a originální 
kruhové výřezy, 
tyto zdánlivé 
detaily podtrhují 
industriální styl, 
ve kterém je 
fitness zařízeno. 
Dveře a zárubně 
pro tuto zakázku 
dodalo středisko 
Praha 3. 
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Zpravodaj firmy SEPOS, spol. s r.o. 

 

To jsme my z LIBERCE 

Liberec, 5. největší město ČR, které leží na severu 
Čech, se pyšní mnoha významnými budovami. Snad 
nejznámější ze všech je hotel a vysílač na Ještědu. 
Naši prodejnu najdete na ulici Milady Horákové 
v městské části Horní Růžodol. Moderní showroom, 
na který navazují skladovací prostory, se nachází 
v areálu Stavokombinátu. Dvojčlenný tým tvoří pan 
Ladislav Pražák (vedoucí prodejny) a pan Tomáš 
Jedlička (obchodní referent). 

Na otázky odpovídá pan Ladislav Pražák: 

 Jaké byly Vaše začátky v SEPOSU? Jsem profesí 
stavař, tak jsem se nebál. Věděl jsem ze školy, že 
jsou dveře levý a pravý. Už úvodní školení mě ale 
trošku zavařilo. První měsíce jsem se v tom pak 
motal jak vítr v bedně. Velká spousta informací.  
A k tomu ta obluda (tak jsem ji ze začátku říkal) 
chobotnice VISION. Dnes už ale docela 
kamarádíme. 

Je něco, co byste vylepšil (na Vaší prodejně nebo  
i napříč firmou)? Komunikaci. Nechci, aby to 
vyznělo, že je špatná, to právě naopak, ale stejně se 
v tom množství informací některá ztratí, prostě 
nedorazí z bodu A do bodu B, a pak jsou z toho 
zbytečné nesnáze. Ale to se poddá. Jinak u nás  
v Liberci máme špičkové zázemí, za to patří velké 
poděkování vedení Seposu. Možná jen v příštím 
roce, letošnímu Ježíšku už to tedy psát nebudu, 
upravit skladovací prostory nějakým tím regálem.  

Jak vnímáte polohu prodejny, je strategicky 
výhodná? Ano, jde o širší centrum Liberce s dobrou 
dopravní dostupností. Jsme součástí středně 
menšího obchodně-průmyslového areálu, který 
navštěvuje poměrně dost zákazníků, a někteří, kteří 
to ani neplánovali, skončí také u nás :-).  
 

… a my ze ZLÍNA 

Zlín, statutární město ležící na východě Moravy, 
proslavily zejména Baťovy závody. Zlínská prodejna 
(poslední založená, tedy 20.) se nachází v přízemí 
hotelu Garni na náměstí T. G. Masaryka. Výdejní 
sklad je vzdálený cca 3 km od prodejny v městské 
části Prštné. Tým zlínské prodejny tvoří paní Magda 
Dušková (vedoucí prodejny), slečna Kateřina 
Bednářová (obchodní referentka) a pan Josef 
Podešva (skladník).  

Na otázky odpovídá paní Magda Dušková: 

Vznik Vašeho střediska se od těch ostatních 
odlišuje, nezačínáte od nuly, ale naskočili jste do 
„rozjetého vlaku“. Vnímáte návaznost na Zlínspol 
jako výhodu? Začátky byly opravdu těžké. Ale ano, 
určitě vnímám návaznost na firmu Zlínspol jako 
velikou výhodu. Můžeme pokračovat v dlouhodobé 
spolupráci s firmami, u kterých bychom jako 
začátečníci možná neměli šanci. Jsem ráda, že tito 
firemní zákazníci za ta léta nevnímají náš vzdálený 
sklad od prodejny jako nevýhodu. Myslím také, že 
za uplynulý rok spolupráce s firmou Sepos zjistili, že 
máme daleko větší a širší nabídku sortimentu  
a můžeme jim, potažmo jejich zákazníkům, lépe 
vyhovět.   
Dostala se ke mně zpráva, že se rýsují nové 
prostory. Prozraďte, co je zatím pod pokličkou… 
Sklad vzdálený cca 3km od prodejny je bohužel 
novými zákazníky vnímán jako určitá překážka. 
Musí přijet na prodejnu, zakázku doplatit a 
následně do skladu zakázku vyzvednout. 
 
 
 
 

Kluci z Liberce: zleva T. Jedlička, L. Pražák 

 

Prodává se Vám lépe zboží, které máte vystavené 
a zákazník si ho může osahat nebo mají zákazníci 
při příchodu do prodejny jasnou představu?  Větší 
část zákazníků určitou představu o typech dveří, 
které chce, má, jde jim spíš o takové to oťukávání 
o cenách, službách, hlavně taky termínech dodání 
a podobně. Takže poté už jen dolaďujeme detaily, 
technické vychytávky a tak. Jsou ale i lidé, kteří 
vůbec nemají představu. Tak jim zakázku  
v podstatě vytvoříte komplet od A do Z, takovou 
tu "zlatou střední cestu", u které se nikdy 
nespletete, a lidé jsou spokojení. 

 

 

 
 
 
Když vezmu v úvahu dopravní špičku kolem  
15. hodiny, tak je tato cesta někdy o nervy. Ale 
ano, máme vyhlídnuté nové prostory v části Zlín- 
Prštné. Jedná se o další část postupně 
rekonstruovaného Baťovského areálu, která je 
velice dobře viditelná z hlavní komunikace.  

Co je ve Vašem regionu absolutním favoritem 
z hlediska sortimentu? Jednoznačně naše rámové 
dveře, které máme také na prodejně vystavené. 
Bezrámečkové provedení a oblé hrany  
u zákazníků opravdu „bodují“.  Výhodou je, že 
tyto dveře jdou i v provedení posuv na zeď  
a posuv do pouzdra. Můžeme tím zákazníkům 
nabídnout realizaci dveří ve stejném provedení 
pro celý jejich dům. Tento typ dveří je tak 
oblíbený, že budeme na prodejnu doplňovat další 
vzorové dveře. Jsem ráda, že do budoucna se 
plánuje větší nabídka CPL dekorů pro tuto 
kategorii dveří. Již nyní máme pár zákazníků, kteří 
na tuto rozšířenou nabídku dekorů čekají.   

Jaké dveře z našeho sortimentu byste si pořídila 
k sobě domů? Protože už je to nějaký rok, co jsem 
zařizovala interiér našeho domu, a trendy šly 
opravdu dopředu, určitě bych si pořídila moderní 
bezfalcové provedení dveří v nějakém tmavším 
dekoru dřeva. Zůstala bych opět u hodně 
proskleného typu dveří, který mám nyní doma. 
Líbí se mi, jak se během dne prolíná světlo 
z jednotlivých pokojů. Ale hlavně co, tak už bych 
věděla, jak správně nachystat velikost stavebních 
otvorů, abych nepřiplácela kvůli pár centimetrům 
za atyp . 

 

 

Dá se nějak specifikovat liberecký zákazník? Liberec 
a jeho spádové okolí bylo historicky spojené se 
sudetským obyvatelstvem a taková ta německá 
pečlivost, vše "pintlich", tady i přes odsun pořád je. 
Koncový zákazník tak jde v Seposu po kvalitě. Tak 
trochu nám to tu kazí blízké Polsko svojí kvalitou a 
cenou. A co tady vede? Z povrchovek v laminu 
každopádně kubánec s bardolínem, z poly jasan. 

Vzpomenete si na něco, co Vás při jednání se 
zákazníkem zaskočilo? Ze začátku docela dost a vše. 
Už jsem to ale postupně vstřebal, je třeba být  
v klidu. A na technické vychytávky mám kolegu 
Tomáše, toho snad ani ničím zaskočit nejde. Touto 
cestou bych mu chtěl poděkovat za uvedení do 
Seposu, za jeho trpělivost a cenné rady. 
Takže se s kolegou navzájem doplňujete, tedy 
optimální spolupráce?  Za mě spolupráce OK, za 
kolegu hovořit nemohu. Oba máme postavy 
těžkých atletů, ale v práci se to doplňuje. Tomáš si 
šéfuje sklad a administrativu k němu, technické 
vychytávky jak již jsem uvedl. Já se víc věnuju 
jednání větších zakázek, kontaktování možných 
zákazníků a tak. Oba se pak samozřejmě věnujeme 
zákazníkům naší vzorkovny. 
Co Vás na Vaší práci baví a proč? Rozmanitost. 
Každá akce, zakázka je úplně jiná. Jiné výrobky, jiní 
zákazníci, jiné podmínky. Ve finále pak ten pocit, že 
se vše zdařilo, zákazník je spokojenej a nakonec, že 
jsou spokojení (snad někdy) i u nás na účtárně :-) 

Máte nějakou metu, něco, čeho chcete dosáhnout 
(v pracovním nebo i soukromém životě)? Určitě. 
Každý má své cíle, krátkodobé, dlouhodobé. U mě 
je to nyní stabilní rozvoj liberecké pobočky, která 
nedávno měla své první narozeniny, aby se jí dařilo. 
Doma pak chceme s paní vyhlížet čápa, tak uvidíme, 
jestli příští rok přiletí :-) 
Dovolte mi touto cestou popřát všem kolegům ze 
Seposu pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku 
2018.  
 

 
 
Je něco v tomto týdnu, co Vás potěšilo  
(v pracovním nebo soukromém životě) a proč? 
Velice mě potěšil telefonát jednoho 
stavbyvedoucího. Poděkoval mi, že jsem našla 
nesrovnalost mezi půdorysem a výpisem dveří.  
Tímto zjištěním se naštěstí objednaly dveře 
správně. Zavolal mi pouze proto, aby mi poděkoval. 
Nic jiného nepotřeboval. Bylo to od něho moc 
hezké.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tým ze Zlína: zleva J. Podešva, M. Dušková,  
K Bednářová 

Děkujeme za rozhovory.  
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Slavíš, slavíte, slaví kulatiny 
Blahopřejeme všem našim jubilantům. 
A protože kulatinám (tedy kulatým životním 
jubileům) bývá zpravidla věnována větší pozornost 
než běžným narozeninám, uvádíme právě ty 
„kulaté“ bez číslovky. 
 

v březnu: 

Milan Vlasák, IT technik (Jihlava) 

v dubnu: 

Šárka Čermáková, obchodní referentka (Brno 

Futurum) 

Michaela Mácová, obchodní referentka (Karlovy 

Vary) 

v červnu: 

Lenka Doubková, pracovnice výroby – linka zárubní 

(Jihlava) 

Petra Koudelová, obchodní referentka (Plzeň) 

v červenci: 

Robert Gamba, mistr výroby polotovarů (Jihlava) 

Zdeňka Pavlíková, obchodní referentka (Jihlava) 

v srpnu: 

Ivana Doležalová, skladový operátor (Jihlava) 

Tomáš Jedlička, obchodní referent (Liberec) 

v září: 

Barbora Šedá, obchodní referentka (Most) 

v říjnu: 

Michal Šmudla, pracovník na výrobě polotovarů 

(Jihlava) 

v listopadu: 

David Příhoda, pracovník truhlárny (Jihlava) 

v prosinci: 

Vasyl Dzyamka, pracovník na lince zárubní (Jihlava) 

 

Kulatých 500 „lajků“ brzy oslaví  

i náš profil na facebooku  

Aktuálně jsme na čísle 462 lajků, 456 sledujících. 

Vy, kteří nás 
sledujete, jste si 
určitě všimli, že 
máme novou 
„profilovku“, a 
co je hlavní, je 

naše první lehce amatérské video. Víte, co 
(respektive KOHO VŠEHO) naše garnýž pro posuvné 
dveře unesla?  
Nápověda: Bylo to mnohem víc než váží naše 
nejtěžší dveře… 

Kulatiny potřetí: 10 let poté, 
aneb odměňovalo se ve velkém 
Vedení firmy pravidelně odměňuje zaměstnance, 
kteří dosáhnou 
desetiletého 
působení  
v SEPOSU. 
V druhém pololetí 
letošního roku se 
takových 
zaměstnanců 
našla celá 12 členná řada. Všichni jmenovaní dostali 
(tak jako každoročně) luxusní hodinky značky Boccia 
a „kulatou“ finanční odměnu. 

 

Deset let v SEPOSU dovršili (abecedně): 

Pavel Bradáč, manažer jakosti (Jihlava) 

Jaroslav Brázda, pracovník údržby, (Jihlava) 

Hanna Dzyamka, pracovnice výroby (Jihlava)¨ 

Vasyl Dzyamka, pracovník 

výroby (Jihlava) 

Eva Fuková, příprava výroby 

zárubní (Jihlava) 

Roman Havlíček, pracovník 

výroby (Jihlava) 

Jarmila Heide Pěnkavová, 

vedoucí ekonomického úseku (Jihlava) 

Mária Jarcová, obchodní referentka (Jihlava) 

Martin Jíra, vedoucí hlavního skladu / správa IT 

(Jihlava) 

Jana Sičová, obchodní referentka, Brno Křenová 

Jiří Zamazal, pracovník výroby, Jihlava 

Blanka Zámečníková, obchodní referentka, 

Lanškroun 

 
Zleva: B. Zámečníková, R. Havlíček, J. Sičová, 
 J. Brázda 

Zleva: J. Zamazal, V. Dzyamka, E. Fuková,  
M. Jarcová 

Zleva: M. Jíra, J. Heide Pěnkavová, P. Bradáč 

Pomáháme, má to totiž smysl 
Zapojili jsme se do charitativní akce pod záštitou 
Nadace Terezy Maxové. Ta pomáhá rodině 
Městeckých, která se náhle ocitla v nelehké 
životní situaci. Manželé Městečtí jsou v téměř 
bezvýchodné situaci, jejich současné bydlení je 
kvůli ochrnutí manžela dlouhodobě neúnosné, 
nové si z finančních důvodů nemohou pořídit. Ale 
možná mají přece jen naději. Obrátili se totiž na 
Nadaci Terezy Maxové, která se společně s Nadací 
Agrofert za podpory sponzorů rozhodla postavit 
bezbariérový dům v Libici nad Doubravou. Téměř 
bez váhání jsme se do této akce zapojili a přislíbili 

zdarma dodat interiérové dveře a zárubně z našeho 
sortimentu. Pomáhat má totiž smysl. 

Patnáctiny jaksepatří 
A u toho jsme nemohli chybět! Pořad Jak se staví 
sen slavil krásné půlkulatiny. Jedlo se, pilo se, řešily 
se designové vychytávky i natáčení nových dílů. 

 

 

Oslava patnáctin JSSS, 18.10.2017, Bistro Fresh and 
Fat, Praha 5 

 
Jak to vypadá, když spoušť 
fotoaparátu mačká profík 
Podívejte se sami. 
Děkujeme zaměstnancům, kteří vystupují na našich 
profi fotkách jako figuranti. 
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