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Andrea Pidrová

Budujeme prostředí, kde se
zaměstnanci budou cítit dobře,
kde se bude dobře pracovat.
Individuálně přistupujeme
k jejich potřebám a oni EK-INDUSTRY na oplátku vnímají jako svou
vlastní společnost. Firemní
kultura, kterou jsme vytvořili
a kterou tvoří zejména naši
zaměstnanci, je to, co nám
pomohlo růst a krůček po krůčku
budovat stabilní společnost
na českém a slovenském trhu.

V tomto jubilejním vydání EK-NEWS bych Vám ráda
představila naše první zaměstnance. Dále Vám
představím práci kolegů v projektovém týmu.
Náš manažer distribuce Vás bude informovat o tom, jak
jsme zvládli korona krizi a na jaké produktové novinky
se můžete těšit v roce 2021. Celý časopis je provázen
krátkými statistickými podklady, protože 10 let – to přece
stojí za statistickou bilanci!
A jak bych shrnula uplynulou dekádu? EK-INDUSTRY
se od svého založení zabývá distribucí produktů významných evropských výrobců. Z původně ryze obchodní firmy
jsme se za deset let vypracovali na flexibilní společnost,
která dnes nabízí řešení v oblasti bezpečnosti strojů
a zařízení - od analýzy a posouzení rizik, přes návrh
projektu až po jeho realizaci.
Touto komplexností služeb jsme se zařadili mezi přední
dodavatele v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
a v dodávkách komponentů pro průmysl. Vytváříme řešení
přesně na míru a je jedno zda se jedná o malou firmu,
či nadnárodní korporaci!
Pro dalších 10 let přeji EK-INDUSTRY, která vznikla jako
mikro rodinný podnik, ať roste minimálně stejně jako
doposud. Přeji naší společnosti stejné štěstí
na zaměstnance, jako má do současnosti. Ale hlavně
skvělé prorůstové ideje a bravurní obchodní úspěchy
jakých od začátku dosahuje náš majitel a obchodní ředitel
v jedné osobě, pan Eduard Pidra.

Právě přečtené informace časem nebudou aktuální, ale naše stránky budou aktuální stále!

Prvními zaměstnanci ve společnosti byli manželé Pidrovi, vybudovali základní
ideje, koncepce i postupy. Již záhy po vzniku společnosti bylo nutné obsadit ty
nejdůležitější profese v obchodní firmě. První dva zaměstnanci, které vybrali,
zastávají své profesní posty ve společnosti dodnes. Jsou to právě oni, kdo
společnými silami vytvářejí firemní kulturu a právě oni jsou ti, od kterých se
nově příchozí zaměstnanci dnes učí.

David Kuklínek je prvním „nerodinným“ zaměstnancem, pomohl vytvářet dnes perfektně fungující a přesný systém logistiky v české provozovně, ale také v provozovně slovenské. Je nákupčí, komunikuje s našimi předními
dodavateli v Itálii a Německu. Dohlíží na veškeré IT ve společnosti. Ve firmě pracuje desátým rokem, za což mu
naleží titul „kmenový zaměstnanec No.1“
Davide, jaké byly tvoje začátky, s jakými očekáváními jsi do firmy nastupoval?
Nastupoval jsem s očekáváním, že budu mít stabilní a zajímavé zaměstnání. O čemž jsem přesvědčen, že se tak stalo.

Kmenový zaměstnanec No.1

Společnost EK-INDUSTRY si zakládá na individuálním přístupu k zákazníkovi, podařilo se ti takto nastavený
servis zákazníkům udržet i po deseti letech fungování společnosti ?
Ano, je to na individuálním přístupu k zákazníkovi a právě z pohledu logistiky se někdy dostáváme my logistici do
nelehké situace, protože skloubit požadavky zákazníka, představy obchodního zástupce, termín dodání od našeho
dodavatele a co nejrychlejší vyřízení objednávky je někdy rébus. Snažím se k tomu přistupovat jako k výzvě,
pak se mi mnohem lépe s chutí pracuje a po 10 letech toho ještě nemám „plné zuby“(smích).

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

SERVISNÍ STŘEDISKO
Jsme vaším servisním střediskem
pro RDO a všechny námi dodávané
produkty. Držíme servisní pohotovost
pro společnosti, které potřebují zajistit
plynulost výroby.

POČET REKLAMACÍ
Reklamace tvoří pouhé 0,01% z prodeje
zboží. Což svědčí o kvalitě, na které
si zakládáme.

Pomáhal jsi vytvářet systém logistiky, což je široký pojem, popiš nám, co vše logistika v podání
EK-INDUSTRY znamená.
Tak, je to hodně složitý proces a můžu za sebe říci, že si v tom i někdy libuji, protože mám rád složitější věci a můj
mozek má využití (směje se). Je potřeba komunikovat směrem od logistiky k zákazníkům, snažit se jim vyhovět
ve všech požadavcích a dohodách prostřednictvím našeho obchodního oddělení a zároveň objednávku vyřídit co
nejrychleji. Stejně tak zajistit koordinaci procesů mezi distribucí na Slovensku v Prešově, nebo interně mezi
EK-production, což je výroba a zásobování materiálem na projekty pro naši další divizi EK-project. Je to někdy
takový „propletenec“ a nezasvěceným to může připadat složité, ale důležité je přistupovat ke každé divizi s ohledem
na její zaměření a požadavky. Třeba u EK-production je potřeba hodně odhadovat dopředu a předpokládat odběry
na materiál, což není úplně lehké ve srovnání s EK-project, kde jsou jasně dané požadavky a kusovník.

EXPRESNÍ VÝROBA

Kam by jsi se profesně rád posunul?
Přemýšlím, jestli mám možnost se posunout více nahoru. Určitě mám takovou vizi, že v případě většího rozšíření
skladu a nutnosti dalších pracovních sil, bych se chtěl dostat do fáze, že bych nemusel být každý den na provozovně
a mohl častěji pracovat z domu. Jezdil bych do práce v případě porady, nebo nějaké neodkladné záležitosti,
kde musím být fyzicky přítomen.

Až třetina objednávek na výrobky
je s prosbou na expresní dodání.
V 95% požadovaný termín dodržíme.

David Kuklínek
Vedoucí logistického
oddělení, IT specialista

Mrg. Igor Bychler

Specialista ve svém oboru

obchodně-technický zástupce

Mgr. Igor Bychler nastoupil do EK-INDUSTRY jako první obchodní
zástupce. Je druhým služebně nejstarším zaměstnancem.
Ve společnosti působí devátým rokem. Jeho odbornost
se vykrystalizovala v odborníka
na ovládací prvky a bezpečnostní aplikace pro výtahový
segment v rámci sortimentu produktů, které dodáváme.
Při přechodu na novou výtahovou normu EN 81-20 pomáhal
výtahářským firmám s aplikací nových produktů podle normy.
Společně s naším dodavatelem, předním italským výrobcem
produktů, dotvářel technické parametry těchto produktů, aby přesně
a na míru odpovídaly potřebám zákazníků v České a také Slovenské

Proč právě
EK-INDUSTRY?
Výborná podpora, kvalita a variabilita produktů, které
nabízí naši přední dodavatelé.
Nespočet technických dokumentů a instruktážních
videí, která naleznete na našem webu a také na YouTube
kanále.
Každý rok pro Vás připravujeme české a slovenské verze
technických dokumentů a katalogů.

republice. Účastní se odborných školení, kde také přednáší o našich
produktech do výtahových šachet. Je tvůrcem velkého množství
odborných článků, které se zaměřují mj. na bezpečnostní

Na základě požadavků z trhu jsme v roce 2014 vyvinuli osvětlení
do výtahové šachty, které neustále inovujeme a jsme jedničkou na
trhu.

Je to v prvé řadě funkční bezvadný kolektiv spolupracovníků a výborná atmosféra ve firmě, za což patří našemu vedení
velké poděkování. Z profesního hlediska je to variabilita při řešení (zdánlivě podobných) požadavků zákazníků na technické
a bezpečnostní provedení elektroinstalace za pomoci komponentů, které distribuujeme. Dále je to komunikace se zákazníky, zejména v osobní rovině a možnost učení se od specialistů a odborníků, kteří v každé firmě nepochybně jsou.
Jsi odborníkem na bezpečnostní produkty do výtahových šachet, spolupracuješ s technickou inspekcí, jak složité bylo
proniknout do tohoto oboru?

komponenty pro stroje, průmysl, jeřáby a zejména výtahový sektor.

Vyrábíme:
Osvětlení do výtahových šachet dle
EN81-20

Igore, co tě na tvé práci nejvíce baví?

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
PRO LED PÁSY

VŠE PO ZÁKAZNÍKA

Výborná pomůcka
pro montážníky, video nabízí
krok po kroku návod
k montáži. A chystáme další!

Spolupracujeme s řadou
podniků, pro které
vytváříme speciální
produkty na míru.

SVĚTOVÉ ZASTOUPENÍ
GIOVENZANA

VYROBENÉ
V EVROPĚ

Celosvětové zastoupení
zaručuje, že servisní díly
naleznou zákazníci kdekoliv
ve světě.

Zakládáme si na kvalitě,
několikrát do roka
konzultujeme produkty
přímo ve výrobních
závodech.

Řešení na míru zákazníkovi!

Děkuji za kompliment, ale takhle silně bych to asi nepojmenoval. Spíše bych to realisticky viděl tak, že v rámci produktů,
které máme v nabídce pro ovládání vně klece ve výtahových šachtách, mám po letech strávených s odbornou veřejností
určitý přehled o vhodnosti použití konkrétních komponent. Je to tedy o postupně získaných informacích a nabytých
zkušenostech.
Získal jsi kontrakty s velkými mezinárodními podniky, jak probíhá technické a obchodní sladění potřeb zákazníka vs.
nastavení výroby produktu s italským výrobcem, značky Giovenzana?
Zkráceně řečeno, od prvopočátečních představ na každé straně je třeba najít optimální řešení vyhovující oběma (všem)
stranám. Technické požadavky na straně zákazníka je třeba postupně konzultovat s projekčním a technickým oddělením
výrobce Giovenzana. Nebylo vždy lehké prosadit u výrobce úpravy komponent pro český a slovenský trh, ale povedlo se.
Zákazníkům vycházíme maximálně vstříc výběrem a kombinací nejvhodnějších produktů.
Co je specifické pro výrobce výtahů v České a Slovenské republice, čím vynikají?
Výrobci výtahů u nás vynikají určitě flexibilitou. Je to dáno mj. dlouhou tradicí výroby výtahů u nás a také velkou
konkurencí; vždyť domácích výrobců výtahů a výtahových firem je v ČR nadstandardní hustota oproti jiným částem
Evropy. Většina výrobců výtahů v ČR a SR dokáže krom běžných typů vyrábět výtahy speciální – do nestandardních výtahových šachet ať už rozměry nebo profilem. A mezi odbornou veřejností není žádným tajemstvím, že i velké nadnárodní
firmy si občas nechají speciální výtahy vyrobit u některého českého výrobce.
Kde se vidíš za 5 let?
V nadále prudce se rozvíjející firmě E-INDUSTRY, s.r.o.

Náš vývoj

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

762 %

Malá dynamicky se rozvíjející společnost ve stabilním prostředí.

JE NÁRŮST OBRATU
ZA DESET LET PŮSOBENÍ
SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla jako rodinný podnik manželů Pidrových v roce 2010.
První divizí byla obchodní část a to distribuce komponent značky
Giovenzana pro český i slovenský trh. Pro tuto značku má společnost
výhradní zastoupení a servisní středisko.
V roce 2021 jsou našim cílem investice do vývoje vlastních produktů
a investice do lidských zdrojů pro projektové oddělení.

Projektové oddělení se věnuje, jak jistě víte, bezpečnosti strojních zařízení. Relativně
mladá divize, která vznikala od roku 2016, se postupně dostala mezi odbornou
špičku, která se této problematice věnuje. Úspěšně expanduje také na Slovensko
a v posledním roce do celé Evropy.
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Rok 2020 byl pro nás novým startem, společnost oslavila 10 let a stala se
členem Jihomoravského inovačního centra (JIC).
Následujeme tak další firmy v regionu, jako jsou třeba YSoft, Kiwi nebo
Phonexia. A co nám to přinese? Věříme, že nás spolupráce posune zase
o kus dál. Lidé v JIC říkají, že jejich mise je podporovat lidi v rozvoji
podnikání, které může měnit svět. A to bychom chtěli i my v naší firmě.
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Děkujeme našemu mentorovi Ing. Jindřichu Salajkovi za odborné rady
a konzultace.
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EK- PROJECT,
bezpečnost strojních zařízení
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Číslo obsahuje všechny
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Distribuce elekto komponentů tvoří i nadále hlavní pilíř společnosti. EK-INDUSTRY.
Úspěšně uvádí na trh také vlastní výrobky, mezi které patří napříkad LED osvětlení
výtahových šachet.
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STATISTIKA PRODEJE 2020
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projekty pro stálé
zákazníky

nárůst zisku před
zdaněním 2019/2020

průměrný věk
zaměstnanců

GRAF PRODEJŮ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY, PODLE SEGMENTŮ

EK-DISTRIBUTION,
distribuce elektrokomponentů

projekty pro nové
zákazníky

2019

2020

POSOUZENÍ PROGRAMOVÁNÍ REALIZACE
RIZIK

Statistika prodejů z
pohybů skladových zásob.

Číslo obsahuje pouze
vlastní výrobky.

Projektové oddělení
Kolegové v projektovém týmu se zabývají bezpečností nových i provozovaných strojních zařízení.
Poskytují komplexní legislativní poradenství a realizaci navržených úprav. V praxi se nejvíce setkávají
s doplněním bezpečnosti pro provozované výrobní linky, či strojí zařízení. V tomto článku se budeme
věnovat nejdiskutovanějšímu tématu v českých a slovenských průmyslových firmách a to kdy a jak
často je potřeba sledovat a odhalovat bezpečnostní rizika, která mohou vést k ublížení na zdraví
zaměstnanců.

LEGISLATIVA

PROGRAMOVÁNÍ

REALIZACE

Každý stroj, zařízení, nebo technologický celek je
navrhován a vyráběn tak, aby co nejlépe odpovídal
požadavkům výroby z hlediska produktivity a efektivity.
Na prvním místě je ale vždy bezpečnost.
Ačkoli se požadavky na bezpečnost stroje neustále
vyvíjejí a zpřísňují, zařízení samo o sobě podléhá
funkčnímu opotřebení. Z toho důvodu ukládá nařízení
vlády 378/2001 Sb. provozovateli povinnost veškeré
stroje z hlediska bezpečnosti zkontrolovat nejméně
jednou za 12 měsíců, aby nedocházelo k nehodám
a vyhnul se krácení pojistného plnění ze strany
pojišťovny.
V takovém případě je tedy nutné, si nechat zpracovat
analýzu a posouzení rizik, na jejichž základě pak bude
možné naplánovat investice a plán úprav tak, aby byl celý
provoz vždy bezpečný.
Postup takové práce přiblížíme na následujícím příkladu
z vlastní praxe:
Posuzované zařízení byla výrobní linka optického kabelu.
V prostoru, kde je kabel navíjen, zcela chyběly zábrany
proti vtažení do navijáku a zároveň zde nebyl dostatečný
počet ovladačů nouzového zastavení pro případ, že by
přece jen k nehodě došlo. Byly tedy doplněny kovové
ploty s bezpečnostními vstupy a snadno dostupnými
STOP tlačítky.
Ne všude je nicméně pro takové zábrany dostatečný
prostor, proto jsme navrhli použití lankových koncových
spínačů, případně optických závor, které zastaví stroj
při pokusu vniknout do nebezpečných zón.
Důležitou součástí naší práce je také označení všech
ovládacích prvků či zbytkových nebezpečí popisky a piktogramy a s tím spojené proškolení obsluhy, stejně jako
předání potřebné dokumentace ke stroji.
Při posuzování zařízení vždy zohledňujeme také to, jak je
stroj používán, abychom obsluhu ochránili, ale zároveň jí
umožnili podávat požadované pracovní výkony.

OD LEGALIZACE PO REALIZACI
STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ NAPŘÍČ PRŮMYSLEM

www.posouzenirizik.cz

Až 80% výrobních společností
nemá správně zabezpečená
svá strojní zařízení.
Důvodem je často neznalost
norem, či jejich častá
novelizace.

Ve většině případů je
spouštěčem řešení
bezepečnosti úraz
zaměstnance na pracovišti.

Investice do zvýšení bezpečnosti
strojních zařízení přináší
podnikům de facto úsporu
financí, oproti řešení zranění
zaměstnanců. Je také vhodno
příležitostí pro modernizaci.

Až 80% podniků potřebuje
naše služby.

EK-PROJECT
ODBORNOST
KREATIVITA
FLEXIBILITA
www.posouzenirizik.cz

Spolupracujeme se subdodavateli napříč průmyslem,
kteří s námi realizují vybrané zakázky.
Podporujeme mladé talenty v segmentu průmyslové
automatizace, programování a robotizace. Ve spolupráci
s VUT Brno financujeme bakalářské a diplomové práce
těchto studentů.

SPLNĚNÉ
CÍLE

DRŽÍME SERVISNÍ POHOTOVOST
CERTIFIKACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ODBORNÉ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI

A jedeme dál, chceme i nadále profesionalizovat tým,
aby jsme zákazníkům poskytli to, co jiní neumí.

Projektové
oddělení vzniklo
v roce 2015.
Stanice pro odvíjení
optického kabelu

Lamelový plnící přístroj

Výrobní linka kabelů

Zařízení, které jsme vyrobili slouží k
navíjení optického kabelu, který je
podáván odvíječem kabelu do zařízení.
Konstrukce samotného zařízení je
kompletně zakrytována. Uprostřed
zařízení je motor s převodovkou na jejíž
hřídeli je umístěn buben, do kterého lze
vložit dva typy trnů pro různé průměry
navinutí optického kabelu. Z boku zařízení
je odnímatelný kryt pro servisní účely.
Navječka je řízená safety PLC. K zařízení
byla dodána veškerá dokumentace, která
splňuje platnou legislativu. Navíječka
je v provozu v ČR a GB.

Lamelový plnící přístroj Merrill je zařízení,
které mechanicky rozděluje tablety pomocí lamelového podavače. Tyto tablety
potom dále sype do určených nádob, které
se posouvají pod podavačem v jedné nebo
dvou řadách. Jedná se o zařízení nevržené
tak, aby mohlo pracovat s širokou paletou
separovaných produktů (tablety, kapsle,
atd.) a plnících nádob. Na zařízení bylo
provedeno posouzení rizik a následně
proběhla kompletní rekonstrukce řídících
systémů, doplnění optických závor, krytování, motorů, ovládacího panelu a další.

Celá technologie se skládá ze dvou linek.
První slouží k opláštění optických vláken
izolačním materiálem, zatímco druhá
potom splétá tato opláštěná vlákna
do celých kabelů, které znovu opatří
svrchním opláštěním a navine na cívku.
Rekonstrukce obsahovala instalaci krytů,
doplnění ovladačů nouzového zastavení,
instalaci optických závor, elektro práce na
přepojení části rozvaděče v souvislosti
s provedenými změnami.

VÝROBA

V roce 2020 jsme úspěšně
zrealizovali 50 zakázek.

PROGRAMOVÁNÍ
A REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE

Vybrané zakázky postupně zveřejňujeme na webu
v akutalitách prostřednictvím projektových listů.
Projektové listy jsou případové studie shrnuté přehledně na jednu stránku.

VÝHRADNÍ
ZASTOUPENÍ

Významným mezníkem je pro nás
bezesporu výborná spolupráce
s našim hlavním dodavatelem, předním
evropským výrobcem průmyslové
automatizace, jeřábových a výtahových
aplikací.
Distribuce značky Giovenzana začala
mnohem dříve než vznikla EK-INDUSTRY, právě odkupem této distribuce
vznikla naše společnost.

Bez systému
nelze prodávat
kvalitní služby
a zboží!
Michal Hájek

EK- DISTRIBUTION

Do společnosti nastoupil v roce 2015 jako obchodně-technický zástupce,
nyní působí díky svým znalostem a dravosti na pozici manažer pobočky.

TLP5SS Revizní jízda
do prohlubně výtahu
Nejpopulárnější revizní jízda mezi výrobci výtahů,
nově s bezpečnostním NC kontaktem pod STOP
tlačítkem - PCW010SS.

PCW010SS
Bezpečnostní kontakt
Vrchol bezpečnosti na poli rozpínacích kontaktních bloků.
Rozšiřuje vlastnosti standardního NC kontaktu o schopnost rozpojit kontakt, pokud dojde k nesprávné montáži
bloku, případně pokud dojde rovnou k jeho upadnutí.

Epidemie koronaviru v řadě tuzemských podniků komplikuje dodávky zboží ze zahraničí. Jak byla připravena EK-INDUSTRY
v průběhu první vlny, kdy měla Itálie uzavřené průmyslové podniky a jak je připravena nyní i s výhledem na další případné
vlny. Jaké produktové novinky pro své zákazníky naše společnost nachystala a jak se celkově daří trhu? Na otázky nám
odpovídá manažer pobočky, pan Michal Hájek.
Za námi je několik vln epidemie koronaviru. Jak jste zvládli výpadek v dodávkách a jak jste připraveni na další vlny?
Na jaře jsme velmi aktivně komunikovali jak s našimi dodavateli, tak i zákazníky. Z posbíraných informací jsme sestavili plán
prodeje pro následující kvartál a dle něj pak naplnili sklad pro naše zákazníky, aby právě ke zmíněným výpadkům z naší strany
nedošlo.
Směrem k našim dodavatelům jsme zaslali rezervační listy. Na jejich základě bylo vyrobeno dostatečné množství námi distribuovaných výrobků do zásoby. Mimo to byly tyto skladové zásoby rozděleny mezi různé sklady po celé Evropě, aby nemohlo
dojít k úplnému přerušení dodávek.
Tuzemské podniky jsou poznamenané také výpadkem personálu kvůli karanténě, máte vytvořena personální opatření?
Abychom zajistili plynulost dodávek i do budoucna, rozdělili jsme naše zaměstnance do několika skupin, které se navzájem
nesetkávají. Díky tomu zamezíme šíření případné nákazy ve firmě a zaručíme plynulou expedici naskladněných komponent.
Průmysl v České a Slovenské republice je zčásti ochromen, jak vnímáte dopad korona krize na oblasti průmyslu, ve kterých
působíte?
Obě republiky, stejně jako zbytek Evropy, přijaly v minulých měsících různá přísná opatření, která měla zásadní vliv na podnikání
našich zákazníků a tím samozřejmě i na to naše.

GML001P
Bezpečnostní STOP
Bezpečnostní STOP tlačítko se světelnou signazací,
pro snadnou identifikaci stavu. Pod STOP tlačítkem
se opět nachází PCW010SS, čímž se jedná o jeden
z nejbezpečnějších a nejvšestrannějších produktů
na trhu.

MFI
Mikrospínače
S necelými třemi centimetry se jedná o jednu z nejmenších
variant koncových spínačů. Díky nucenému vedení rozpínacích kontaktů se jedná o velmi bezpečnou jednotku
a s mechanickou odolností nejméně 1 milion cyklů také
o velmi spolehlivý produkt. Dodáváme v mnoha variantách.

Jelikož je však spektrum našich zákazníků téměř “neomezené”, tedy dodáváme všem od koncových uživatelů po velké výrobní
celky, dopady vidíme pouze v celkových číslech. Nedá se tedy říct, že by některý sektor zaostával více a jiný méně. Pokles
našich tržeb zhruba kopíruje pokles HDP v obou republikách.
Čtenáři se jistě těší na produktové novinky, které chystáte na sezonu 2021, jaké to budou?
Rok 2021 přinese rozšíření našeho portfolia. Například výrobce Giovenzana chystá nové produkty pro výtahové kabiny, tedy
kabinovou ventilaci a optické závory do dveřního prostoru.
Pro sektor jeřábů chystáme nová rádiová dálková ovládání na žádané frekvenci 2,4GHz v kompaktním provedení k instalaci
přímo na pojezdovou „kočku“.
LED osvětlovací pásy SWITCH najdou nově využití i ve stavebnictví, coby montážní osvětlení díky inovativnímu přístupu k
montáži a použití tohoto světla.

Partner pro průmyslovou automatizaci,
jeřáby, výtahy a bezpečnost strojních zařízení
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