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Letos byla dokonãena a pfiedána k
uÏívání nová administrativní budova, ve
které je umístûna také závodní jídelna
a firemní matefiská ‰kolka. V souãasné
dobû poskytuje spoleãnost Gatema prá-
ci 129 zamûstnancÛm.

Jednatelem spoleãnosti a vût‰inov˘m
majitelem je Ing. Franti‰ek Vlk, kterého
jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vlku, co tvofií hlavní nabídku
Va‰í spoleãnosti?

V souãasné dobû máme celkem 4 di-
vize, resp. podnikatelské aktivity.
Nejvût‰í obrat pfiiná‰í v˘roba desek plo‰-
n˘ch spojÛ pro elektronick˘ prÛmysl,
v této oblasti dodáváme plo‰né spoje pro
nej‰ir‰í pouÏití ve v‰ech oblastech elek-
troniky a to jak v tuzemsku, tak i v za-
hraniãí (pfiedev‰ím Nûmecko).

Hlavními produkty divize informaã-
ních systémÛ jsou systémy HELIOS,
které jsou urãeny strojírensk˘m, staveb-
ním, potravináfisk˘m, dopravním ãi 
zemûdûlsk˘m firmám a také spoleãnos-
tem z oblasti obchodu a sluÏeb. Tato
ãást na‰í produkce je sice druhá co t˘ká
objemu i v˘nosÛ, ale jedná se o pÛvod-
ní podnikatelskou ãinnost, pro kterou
byla Gatema zaloÏena. 

Tfietí divize se zab˘vá projektov˘m
poradenstvím; zaji‰Èuje potfiebnou do-
kumentaci; zpracování Ïádostí, smluv,
anal˘z, pfiipravuje v˘bûrová fiízení
a v‰echny dal‰í poÏadované úkony vãet-
nû vyhledání vhodného dotaãního 
titulu. Máme zku‰enosti se zaji‰tûním
potfiebné dokumentace pro ãerpání 
dotací poskytovan˘ch EU jak pro sou-
kromé firmy, tak pro státní správu.
V souãasné dobû pfievládá v na‰em
portfoliu vefiejn˘ sektor, na‰imi zákaz-
níky jsou obce, mûsta, pfiípadnû ‰koly. 

Tato aktivita vznikla spontánnû; pÛ-
vodnû jsme zpracovávali podklady pro
zaji‰tûní dotací pro na‰i firmu a po získá-
ní zku‰eností jsme se rozhodli toto know
how poskytnout jako obchodní nabídku.

âinnost poslední divize spadá do ob-
lasti v˘voje audiovizuální techniky s vy-
uÏitím internetov˘ch technologií. Jedná
se o specializované systémy vyuÏívané
primárnû ve zdravotnictví; napfiíklad
k záznamÛm z operací, které se následnû
vyuÏívají k v˘uce, nebo pfii prezentaci
na rÛzn˘ch konferencích ãi semináfiích.
Dále je zde moÏnost archivace tûchto
dat, která asi bude v budoucnu více vyu-
Ïívaná ve forenzní medicínû. Nasazení
této techniky lze vyuÏít i v dal‰ích obo-
rech, v prÛmyslu, obchodu, bankovnic-
tví, nebo pfii zabezpeãení majetku. Tato
na‰e divize je umístûna v Brnû.

Pfiedpokládám, Ïe vzhledem k cha-
rakteru ãinnosti máte vy‰‰í nároky na
odbornost zamûstnancÛ...

Co se t˘ká na‰í nejrozsáhlej‰í aktivi-
ty - v˘roby plo‰n˘ch spojÛ, tak tam 
není na operátorsk˘ch pozicích zvlá‰tní
odbornost nutná; pracovníka zauãíme,
poÏadujeme jen solidnost a peãlivost pfii
práci. Rádi bychom v‰ak i zde do bu-
doucna kladli vy‰‰í nároky smûrem ke
znalosti angliãtiny a k maturitû. Obecnû
lze fiíct, Ïe v Gatemû aktuálnû pracuje
zhruba tfietina zamûstnancÛ s vysoko-
‰kolsk˘m vzdûláním.

Poskytujete zamûstnancÛm nûjaké
nadstandardní v˘hody?

Máme zpracovan˘ systém benefitÛ;
od bûÏn˘ch, jako jsou stravenky, nebo
pfiíspûvky na dopravu, aÏ po nûkteré
dal‰í, nadstandardní. Od 1. záfií budeme
provozovat firemní matefiskou ‰kolku,
která bude fungovat v nové administra-
tivní budovû. Je urãena primárnû pro
dûti na‰ich zamûstnancÛ s orientací 
zatraktivnit Gatemu pro mladé lidi, ale
zatím máme volná místa a tak jsme ãást
její kapacity nabídli dal‰ím firmám
v na‰em okolí.

O Gatemû je známo, Ïe je ‰tûdrá
v poskytování finanãní pomoci v rÛz-
n˘ch oblastech spoleãenského Ïivota
regionu.

Nejvût‰ím pfiíjemcem na‰í pomocí
jsou dûti a také lidé, ktefií pomoc 
potfiebují. Dlouhodobû spolupracuje-
me s místním stacionáfiem Betany,
podporujeme o.s. Dûti patfií domÛ,
onkologickou nadaci Krtek a dal‰í.

V oblasti kultury pfiispíváme
Kulturním zafiízením mûsta Boskovice na

pofiádání koncertÛ alternativní scény, coÏ
je trvalá spolupráce, a pak i na rÛzné jed-
norázové kulturní akce v ‰irokém okolí.

Ze sportovních aktivit bych jmeno-
val pravidelné pfiíspûvky na pofiádání
Vísecké desítky, kterou pofiádá TJ
Orel Vísky. Tento závod, jehoÏ jsme
hlavním sponzorem, je uvádûn jako
memoriál Jifiího Pfiichystala, spoluza-
kladatele na‰í firmy, kter˘ byl aktivní
sportovec. Dále podporujeme tfieba
oddíl kolové ve Svitávce a rÛzné dal‰í
sportovní akce, na které nás upozorní
na‰í zamûstnanci.

Pane Vlku, vedete firmu, která je ús-
pû‰ná, která bez ohledu na ekonomic-
ké v˘kyvy a krize trvale roste. Dbáte
o spokojenost zamûstnancÛ, ãást zisku
vûnujete potfiebn˘m v regionu. ¤eknû-
te také nûco o sobû prosím.

Pfiedev‰ím musím zdÛraznit, Ïe za
úspûchy spoleãnosti Gatema stojí
v‰ichni na‰i zamûstnanci; bez kvalit-
ních spolupracovníkÛ bych nedokázal
vÛbec nic. Gatemu zakládali pánové
Pfiichystal a Opálka, já jsem ve firmû
zaãínal jako jejich první zamûstna-
nec. PÛvodnû jsem pracoval v Brnû
v âeském metrologickém institutu
a kvÛli obtíÏnému dojíÏdûní jsem hle-
dal práci blíÏ bydli‰tû. O sobû snad
jen struãnû – je mnû 55 let, jsem Ïe-
nat˘, syn studuje gymnázium
v Boskovicích. Dfiíve jsem aktivnû
hrával fotbal a hokej, nyní pravidelnû
bûhám, v zimû vyráÏím na lyÏe. Rád
ãtu, hraji na kytaru a poslouchám roc-
kovou a bluesovou hudbu.

Pane Vlku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spoleãnosti Gatema

Spoleãnost GATEMA pfiiná‰í regionu
pracovní místa i solidární pomoc

Spoleãnost Gatema s. r. o. byla zaloÏena v roce 1992. Od poãátkÛ aÏ po dne‰ek úzce
spolupracuje se spoleãností Asseco Solutions a. s. (pÛvodnû LCS International) pfii v˘-
voji a implementaci informaãních systémÛ, coÏ byl pÛvodní podnikatelsk˘ zámûr. Firma
zaãínala se dvûma zamûstnanci v podkroví rodinného domu v Kun‰tátû. V roce 1997 se
pfiestûhovala do v˘robních prostor do Boskovic na Havlíãkovou ulici, poãet zamûstnancÛ
se tehdy pohyboval kolem 40. V roce 2013 byla slavnostnû otevfiena nová v˘robní hala,
postavená „na zelené louce” v ulici PrÛmyslová.

Ing. Franti‰ek Vlk.
Slavnostní otevfiení nové administrativní budovy.

PfiestfiiÏení pásky se starostkou Boskovic Bc. Hanou Nedomovou.
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