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Motto: Jen malé firmy si dávají nízké cíle. 

 

Každý rok přináší s sebou spoustu nových příležitostí, možností a potřeb a záleží jen na našich 

schopnostech, jak tyto příležitosti dokážeme využít a potřeby náležitě uspokojit. Jak v životě, tak 

i v podnikání bývá zvykem, že jsou chvíle radostné, ale i smutné. Na některé se lze připravit, na některé 

nelze, neboť přijdou znenadání, je však potřeba s nimi alespoň podvědomě počítat. Každopádně se celý náš 

tým bude i v tomto roce maximálně snažit, abychom všem našim zákazníkům vyšli vstříc v případě jakékoli 

potřeby, ať už se jedná o objednání zboží, servis, školení či konzultace nebo individuální poradenství. 

 

Stabilní a silná společnost, jakou GHC Invest bezesporu je, si musí klást vysoké, i když ne nereálné 

cíle. Musí mít vizi do budoucna, jinak z dlouhodobého hlediska není schopná v žádném konkurenčním 

prostředí uspět. Proto i v letošním roce chceme dosáhnout určitých cílů, které budou ku prospěchu jednak 

naší společnosti a vlivem posloupnosti i všem zákazníkům GHC Invest: 

 

a) Obecně je naše společnost po obchodní stránce nasměrovaná k pravidelnému, i když ne 

unáhlenému růstu. Pro letošní rok bychom rádi navýšili celkový obrat společnosti meziročně o 4 %. 

I přes nestabilní situaci na světových finančních trzích počítáme s rozvojem společnosti a zvláště 

modernizací a automatizací ve výrobním úseku, což by mělo vést ke zvýšení produktivity tak, 

abychom byli schopni uspokojit v krátké době i velké objemy dodávek bazénové chemie v drobných 

spotřebitelských obalech. Zvýšená produktivita by pak měla vést k efektivnějšímu hospodaření 

s lidskými zdroji a k celkovému zlepšení operativního řízení. S nárůstem a rozšířením produkce, 

získáme silnější pozici na trhu, tím můžeme dosáhnout lepších podmínek u našich dodavatelů 

a zvýšit schopnost konkurence. 

 

b) Co se týče konkrétních komodit z našeho širokého portfolia, chystáme rozšířit nabídku a zvýšit 

dodávky na tuzemském trhu v oblasti speciální chemie, a to chemie určené  pro biotopy, zahradní 

a koupací jezírka. Patentované složení těchto výrobku je velmi šetrné pro všechny vodní živočichy 

a na tuzemském trhu zaznamenáváme velkou poptávku po těchto produktech. 

 
c) Již zavedenou komoditu, se kterou jsme v roce 2011 pronikli na český trh, jsou tzv. „chladírenské 

plyny“, jež tvoří u koncernu Gerling-Holz významný segment odbytu. Koncept dovozu a prodeje 

chladiv v ČR byl dlouhodobě připravován a nyní je, díky příhodné situaci na globálním trhu 

s chladivy, ta správná doba ještě více rozšířit naši nabídku o speciální a méně dostupná chladiva v 

tomto segmentu a získat tak stabilní postavení na poměrně obsazeném tuzemském trhu. Letité 

zkušenosti a know how naší mateřské společnosti jsou zárukou, že našim novým zákazníkům 

budeme moci nabídnout chladiva z prověřeného zdroje a ve 100% kvalitě za zajímavou cenu, 

včetně servisu a poradenství na standardně vysoké úrovni. 
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d)  V oblasti managementu kvality a jakosti je samozřejmostí splnění podmínek recertifikace ISO 9001 

a ISO 14001. Tyto certifikáty jsou pro naše zákazníky zárukou toho, že v naší společnosti získali 

spolehlivého a profesionálního partnera s trvale udržitelnou a prověřenou vysokou kvalitou dodávek 

a služeb. 

 

e) V oblasti správy firmy, administrativy a monitoringu bude v letošním roce významným počinem 

zavedení čárových kódů ve skladovém hospodářství společnosti a obnova hardwarových a 

komunikačních prvků klíčových zaměstnanců společnosti. Tato změna přinese zajisté zlepšení 

a zefektivnění procesů skladové a účetní evidence, managementu obchodních dokumentů 

a dokladů a také účinnější sdílení a předávání informací mezi jednotlivými odděleními firmy. Každý 

obchodní případ se tak stane ještě více automatickým procesem s maximální možnou mírou 

eliminace chyb, při zachování dostatečné flexibility. 

 
f)  S přibývajícím počtem zakázek a vytíženosti skladů je plánováno rozšířit vozový park a pořídit více 

nákladních vozidel. Díky tomuto kroku můžeme více zefektivnit plnění, rozvoz a s kratší časovou 

náročností kladně vyřídit požadavky všech našich zákazníků. 

 

Nehrneme se do neznámých vod, 110 letá tradice německého koncernu nás zavazuje a zaručuje tak 

využívání časem prověřených postupů a standardů. Samozřejmostí je dodržení všech standardů bezpečnosti 

a ochrany zdraví, které jsou v našem oboru nebezpečných chemikálií alfou a omegou veškeré činnosti. 

 

Jak je vidět, čeká nás spousta novinek a to nezapomínejme na ty, které se z čista jasna objeví. Věříme, 

že se nám i pro tento rok podaří zmíněné priority splnit.   

 

 

V Praze dne 17. 2. 2014 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Eršil se svým týmem 
jednatel společnosti GHC Invest 


