Pavel Juříček
To, že Pavel Juříček, je podnikatel, který se úspěšně rozmáchl
nejen po Evropě, ale i po celém světě, je nezpochybnitelné. To,
že mu k tomu pomohla jeho pověstná vytrvalost, píle a schopnost překonávat překážky, je nesporné rovněž. To, že půl roku
spal v kanceláři a věnoval se jen práci, dokládá jeho cílevědomost. To, že inicioval společenskou debatu o boji proti insolvenční mafii, bezpochyby dokládá jeho odvahu. A co k tomu
říká sám Pavel Juříček ? Důležité je jen: „Nebát se a nekrást“.
LAUDÁTIO k poctě pana Pavla Juříčka při příležitosti jeho vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého,
za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
„Cílem obchodního podnikání je zisk, ale má též smysl mravní: organizovaným společenským úsilím sloužit hospodářským
potřebám civilizace. Stojí a padá s dodržováním základních
principů této služby, to jest pravdomluvnosti a důvěry a spravedlnosti.”
Tato slova adresoval v roce 1925 americký prezident Calvin
Coolidge auditoriu newyorské obchodní komory. Byť z pohledu dnešní doby mohou působit až příliš pateticky, přesně vystihují to, čeho si na Pavlu Juříčkovi cením nejvíce.
K odůvodnění, proč si Pavel takovéto ocenění zaslouží, by
možná stačilo opsat názvy kapitol z příručky Světově úspěšným podnikatelem snadno a rychle. Dobrý hospodář, který
nevěří na snadné úvěry, houževnatý byznysmen odhodlaný
překonat každou překážku na cestě k cíli … A tak podobně.
Jsem ale přesvědčen, že není podnikatelských kvalit bez kvalit
lidských. Na Pavlovi si vážím hlavně jeho smyslu pro férovost
a jeho příjemně staromódní posedlosti dodržet dané slovo.
Za uplynulé čtvrtstoletí jsem potkal málo podnikatelů, kteří by
v sobě takto nekompromisně dokázali propojit úspěch v byznysu s odpovědností, upřímností a lidským přístupem.
S Pavlem nás toho spojuje hodně. Oba jsme hyperaktivní technici nadšení pro hledání nových řešení, oba nás kupředu žene
stejná tvůrčí touha i ctižádost. Vždy mne ale bude inspirovat
energií, s níž se vrhá nejen do řízení svého podniku, ale i do
aktivit mimo byznys. Ať už šlo o angažmá ve Svazu průmyslu
a dopravy, při nastavování hospodářské politiky ČR či při vyjednávání o pracovním právu, nikdy neváhal obětovat ohromné množství času, aby se těmto věcem mohl naplno věnovat.
Nikoli pro zisk, ale prostě z přesvědčení, že může svými silami
k něčemu dobrému přispět.
Jsem rád, že Pavel je můj přítel a jsem rád, že získal právě toto
ocenění. Je důležité, abychom dokázali včas nacházet pozitivní příklady a tímto způsobem na ně upozorňovali.

Pavel Juříček absolvoval obor strojírenské technologie na Fakultě
strojní VUT v Brně, ve městě, ve kterém se narodil. Po promoci
nastoupil do tehdejších Braneckých železáren v Brance u Opavy,
kde začal pracovat jako technolog. Po osmi letech práce pro podnik se dostal do konfliktu s tehdy novým ředitelem a musel odejít.
Následné období plně využil k prohloubení svých znalostí v rámci
studií v zahraničí a poté začal vyučovat na Vysoké škole báňské –
Technické univerzitě v Ostravě. Tam se podílel na založení katedry
podnikání a managementu, kde získal doktorát z ekonomických
věd.
Poté nastala doba, aby se do podniku vrátil jako výrobní ředitel.
Pomohl původnímu vedení železáren s jejich privatizací na akciovou společnost. Další střet byl nicméně na obzoru a byl odejit podruhé. Pavlovi Juříčkovi se ale podařilo s některými kolegy z managementu odkoupit akcie od Fondu národního majetku a v roce
1995 se stal generálním ředitelem. Postupně další akcionáře vyplatil a v dnešní době je jediným akcionářem a předsedou představenstva společnosti BRANO GROUP, a.s. Úsilí, které vynaložil,
se mu vyplatilo – firma BRANO GROUP má nyní čtyř miliardový
roční obrat a závody kromě České republiky také v Číně, Rusku
nebo v Jižní Africe. Společnost se téměř výhradně specializuje
na automobilový průmysl, zařízení dodává Škodě Auto, koncernu
VW, General Motors a Volvu.
Pavel Juříček je viceprezidentem Svazu průmyslu ČR a Sdružení
automobilového průmyslu. Je členem správní rady Technické univerzity v Liberci a členem Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Napsal řadu vědeckých publikací a je autorem mnoha článků. V roce 2006 získal prestižní titul Podnikatel roku a také
je držitelem ocenění Manažer roku.
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