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Korektní vztah je o důvěře
Realizační společnost Jasa, s. r. o., 
vybudoval její majitel Jaroslav Samec na 
absolutní důvěře. V začátcích ji rozbíhal 
spolu se svým otcem. Momentálně se 
o fi rmu dělí s nejlepším kamarádem. Ani 
dnes však neváhá chytit zednickou lžíci 
a „svým chlapům“ předvést, jak správně 
pracovat s materiály stavební chemie. 
V drtivé většině jde o materiály Mapei. 
Vzpomínate si na své začátky?

Měl jsem výhodu, nezačínal jsem úplně sám. 
Ve společnosti, v níž byl můj otec jedním 
ze společníků, jsem pracoval i já. Rozhodli 
jsme se z ní odejít a zkusit podnikání na 
vlastní pěst. Založili jsme Jasa, s. r. o. Otec 
mi pomohl zejména s „papíry“ a kontakty 
a já jsem se od něho postupně učil.

Odkdy spolupracujete s fi rmou Mapei?
Od našeho vzniku, tedy od roku 1996. Na 
jedné stavbě vozovky, po níž jezdily i tram-
vaje, jsme si nevěděli rady s konkurenčními 
výrobky. Tehdy jsem otevřel Zlaté stránky 
a rozhodl jsem se oslovit Mapei. Ozval se 
mi Radek Netolička s nabídkou systému, 
který na té konstrukci fungoval.

Na jakou oblast realizací
se orientujete?
S výjimkou keramických obkladů a dlažeb 
realizujeme všechny stavební práce, ve 
kterých lze uplatnit sortiment Mapei. Jde 
o sanace železobetonových konstrukcí, 
jakými jsou mosty či silnice, hydroizolace, 
epoxidové nátěry a stěrky, betonové 
mazaniny, nivelační stěrky. Před dvěma lety 
jsme naši specializaci rozšířili o kompletní 
realizaci podlah včetně krytin.

Bylo rozšíření specializace významnou 
událostí v životě vaší fi rmy?
Rozšíření firmy bylo jedno z největších 
a nejlepších rozhodnutí, které jsem kdy 

udělal. Můj nejlepší kamarád Čestmír 
Šturma pracoval 11 let ve velkoobchodě 
s podlahovými krytinami. Po dvou letech 
se mi podařilo ho přesvědčit, aby se ke 
mně přidal. Dnes dodáváme podlahové 
krytiny od A po Z.

Partnera pro byznys jste tedy našel,
ale neztratil jste nejlepšího přítele?
Každý mě od tohoto rozhodnutí odrazoval. 
Musím však říct, že náš pracovní i osobní 
vztah se zakládá na absolutní důvěře. O pra-
covních problémech mluvíme otevřeně, jen 
tak je můžeme úspěšně řešit. 

Máte podobný vztah i se svými
zaměstnanci?
Jádro společnosti tvoří pět zaměstnanců, 
kteří se mnou už nějaký ten rok spolupra-
cují. Mohu se na ně na 100 % spolehnout. 
Navzájem si důvěřujeme. Každý z nás udělá 
někdy chybu, ale důležité je, jak se k ní 
dokážeme postavit. Věřím, že úspěch fi rmy 
je v jejích lidech. Celkem mám jedenáct 
zaměstnanců, kterým garantuji práci na 
365 dní v roce.

Pociťujete nedostatek kvalitní
pracovní síly?
Získat a řádně zaučit nového zaměstnance 
je nesmírně náročné. Proto je třeba ty 
současné motivovat, aby neodcházeli. 
Zaměstnanci jsou u nás vždy na prvním 
místě. Odliv pracovních sil je výrazný 
a bude to ještě horší. Dnes si už i ukrajinská 
pracovní síla diktuje podmínky. Začínají 
sem jezdit Indové, Litevci atd.

Spokojení klienti jsou však stejně důležití 
jako spokojení zaměstnanci.
Určitě ano. Našimi zákazníky jsou především 
velké stavební společnosti, které oceňují, že 
umíme reagovat operativně. Jsme schopni 
nastoupit na stavbu doslova ze dne na den. 

Problémům se nevyhýbáme, snažíme se je 
řešit. Co se týká kvality práce, dobré jméno 
jsme si budovali i díky kvalitním výrobkům 
Mapei. V poslední době zaznamenávám 
nástup trendu, kdy investor preferuje kvalitu 
před cenou. A my mu ji zaručíme.

Ke kterému výrobku Mapei
máte nejblíže?
Favoritů mám více, ale nejradši pracuji 
s Topcemem a Planitexem D10. Topcem má 
geniální výhodu, že je možné ho aplikovat 
od půl centimetru do 5 centimetrů, ve 
spojení s vhodným kotevním můstkem má 
dokonalou přídržnost k betonu. 

Neuvažoval jste o rozšiřování aktivit 
společnosti dále na východ?
Před třičtvrtěrokem jsem uvažoval o rea-
lizaci průmyslových podlah v luxusních 
rezidencích v ukrajinském Kyjevě. Nakonec 
jsem si to rozmyslel. Působíme v celé České 
republice, občas i na Slovensku. Práce je tu 
zatím dost, nemám proč za ní cestovat.

Takže se fi rma nebude v blízké 
budoucnosti rozšiřovat?
Nehrneme se výrazně do zvětšování. 
Chceme mít tak velkou firmu, jakou 
zvládneme. Jedenáct lidí a obraty, kterých 
dosáhneme, jsou pro nás přijatelné.

Katarína Dudáková
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