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Na 5 otázek odpovídá:

MVDr. Jan Budig, CSc.,
jednatel společností
DERA FOOD TECHNOLOGY – CZ, s. r. o., DERA SK, s. r. o., DCP, s. r. o.
musí vždy být bezpečnost potraviny. Pro dnešní pojetí jakosti je
neodmyslitelná prospěšnost potraviny pro zdraví spotřebitele, její chutnost, pohotovost (konvenience) a ekonomická (ne-)náročnost výroby ovlivňující finální cenu. V okruhu zájmu spotřebitele jsou tedy užitné vlastnosti potraviny. Spoluúčast DERY na
procesu výroby bezpečných potravin spočívá, kromě doporučení
spolehlivých výrobních postupů, také v aplikaci vhodných surovin a přípravků prodlužujících jejich trvanlivost, svěžest a zdravotní nezávadnost. Naše způsoby dosažení vytýčeného cíle spočívají např. v kvalifikovaném využití účinných kombinací konzervačních látek, kombinaci synergických efektů ochranných látek
a postupů výroby potravin, znalosti legislativních norem a laboratorních metodik, nákupu a distribuce surovin a aditiv jen z prověřených zdrojů a oblastí, nepřetržitém sledování trhu s novými,
bezpečnějšími, šetrnějšími a přírodními látkami a postupy, aplikaci ochranných a startovacích kultur, ekologicky přívětivých
přírodních antioxidantů aj. Integrace ČR a SR do struktur EU
nám poskytlo přístup k prověřeným a spolehlivým (civilizovaným) dodavatelům surovin. Moje odpověď na otázku je poznamenána způsobem našeho firemního myšlení. Jasná stručná odpověď může znít také takto: „Klíčové je znát trh a uspokojit aktuální požadavky spotřebitele na jakost a nabídku potravin.“

1. Vaše společnost je součástí evropské skupiny DERA HOLDING N.V. a působí na našem potravinářském trhu již patnáct let. Vaší specialitou jsou služby „šité“ na míru zákazníkovi a odehrávají se v oblastech výroby a dodávek aditiv pro výrobu potravin, obalů a dalších potravinářských doplňků, ale
především v oblasti komplexního poradenství „know-how“ pro
potravinářské výrobce. Mohl byste celou Vaši společnost blíže
představit z hlediska celkové její náplně a charakterizovat způsob a styl Vaší práce?
Holdingová společnost DERA je reprezentována týmem více
jak 300 kvalifikovaných pracovníků. Tito specialisté jsou k dispozici zákazníkům ve 12 zemích Evropské unie, Ukrajiny, Ruska, Chorvatska a Turecka při řešení jejich požadavků nejen v masozpracujícím, ale i v ostatních oborech potravinářského průmyslu.
Svým progresivním způsobem zákaznické podpory „DERA=
Solution Provider“ patří tato firma s 57letou tradicí k předním
evropským firmám v potravinářském resortu.
DERA FOOD TECHNOLOGY – CZ, s. r. o., a DERA SK,
s. r. o., se pravidelně prezentuje na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA v Brně. Je to potravinářský salon s velkou tradicí a koncentrací odborníků, myšlenek, nápadů a produktů na jednom místě, a tam nesmíme chybět.
DERA na základě znalosti trhu a na podkladě výsledků svého aplikovaného výzkumu uvádí do praxe unikátní technologie
za použití směsných, v současnosti velmi preferovaných ingrediencí.
Dodávky DERA-výrobků s vyšší přidanou hodnotou a za dobrou cenu spolu s plnou technologickou a legislativní podporou
znamenají pro uživatele obohacení „know-how, což přináší významný ekonomický profit.
Tajemství obchodního úspěchu firmy DERA a stálého portfolia jejich zákazníků je naplnění firemního hesla: COMBINING
STRENGTHS – SPOJENÍ SÍL!
Vždy je však v prioritním zájmu tohoto spojení sil, dodavatele
technologie a producenta potravin, uspokojit náročné požadavky a potřeby cílových skupin spotřebitelů.
2. To je opravdu široký záběr. Ve kterých potravinářských oborech
jsou nejvíce využívány Vaše služby? A mohl byste uvést i příklady referencí, se kterými společnostmi máte nejužší kontakt?
Masozpracující průmysl je pro nás stále tou podstatnou částí
obchodu, kterému se říká „core-business“. Svědčí o tom i příklady referencí společností, se kterými spolupracujeme. Ani obor
zpracování masa se nevyhnul globalizaci. Největší výrobní kapacity specializovaných podniků na produkci fermentovaných salámů vlastní finanční skupiny jako J&T, PENTA, či velká výrobní seskupení AGROFERT, EKOINVEST, AGROPOL, HAMÉ,
MILKAGRO, NESTLÉ ČESKO, ZŘUD a podobně. Všechny tyto skupiny jsou našimi váženými obchodními partnery. U těchto
partnerů rozhoduje vedle perfektního servisu cena objemových
produktů. Naučili jsme se obstát v odrážení neustálého konkurenčního tlaku. Je to únavné, ale když už jednou takového zákazníka máte, tak ho jen tak nepustíte. Naštěstí také on si je však
vědom výhodnosti spolupráce s Derou.
Velmi si osobně vážím tzv. středních privátních firem, často
v rodinném vlastnictví, které jsou na čele výroby dražších, tradičních výrobků a regionálních delikates. Aby obstály, jsou nuceny se specializovat. Dala by se jich jmenovat celá řada. Hodně a odvážně investují. Snaží se naplňovat zdravé podnikatelské heslo pro úspěch: „Ten, kdo chytře inovuje, také investuje,
a naopak“.
3. V obchodním světě se dost často užívá rčení „není těžké vyrobit, ale je umění prodat“. Vaše společnost však radí a poskytuje služby v obou těchto oblastech. Jaký je Váš názor na toto klišé? A jsme-li u obchodu, jak hodnotíte paritu potravinářských výrobců vůči odběratelským systémům u nás? Obecně
se ví, že to naši potravináři nemají lehké, nicméně je i mnoho
názorů, které velmi ctí právě sílu řetězců z různými zdůvodněními, především brzda inflace, prosté tržní prostředí atd. Jak
to vidíte Vy?
V sousedním Polsku je podíl velkých obchodních řetězců na
obchodu s potravinami pouhých 40 %. Oproti velkému Polsku,
které se rozlohou a velikostí trhu a počtem obyvatel přes 40 milionů někdy srovnává se Španělskem, má malé Česko i Slovensko
více jak 70% podíl obchodních řetězců na trhu s potravinami.
Z tohoto pohledu se poměrně dobře vyvíjí i parita globalizace
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Narozen 10. června 1952 v Poličce, jako šesté dítě řezníka Leopolda, obchodníka a hospodského z Jimramovských
Pavlovic. V roce 1970 maturoval na SVVŠ v Novém Městě
na Moravě, 1976 promoce na VŠ veterinární v Brně v oboru všeobecného veterinárního lékařství, specializace hygiena a technologie potravin 1976–90 Výzkumný ústav masného průmyslu, kde dosáhl pozice vedoucího vědeckého
pracovníka a titulu kandidáta věd, 1988–89 expert FAOOSN v Súdánu s cílem vytvořit učební texty a zahájit kurzy
masné technologie, od 1990 spolupráce s belgickou firmou
DERA. Je jednatelem firem DERA F.T. CZ, s. r. o.
– DERA SK, s. r. o. – DCP, s. r. o., výrobce a prodejce potravinářských směsí a ochucujících řešení pro výrobu
belgických paštik, masných specialit a pohotových potravin
(Conveniece-Food) prezentovaných pravidelně na Salimě.
Aktivní účast na světových kongresech vědy o mase a technologii (ICoMST). Držitel několika patentů restrukturalizace masa, místopředseda poradního sboru časopisu
MASO, spoluautor knihy Hygiena a technologie masa
(1996), autor četných odborných a populárně vědeckých
publikací, člen výrobní komise ČSZM.
Koníčky – golf, gastronomie, fotografování, hudba.
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producentů potravin vůči obchodu a jsou dobré předpoklady postupně i zvyšovat podíl tzv. pohotových potravin na trhu. Svým
způsobem je to třeba vnímat jako společenský pokrok. Globalizace potravinového řetězce neustále přináší nové požadavky
i rizika pro zdraví a zájmy spotřebitelů a není tomu jinak ani
u nás. Trvalý je především požadavek na vysokou jakost potravin, uspokojení potřeb konzumenta ve vyspělých státech, kam
se i my počítáme. Jednotlivé faktory podmiňující jakost jsou například naší firmou DERA chápány a uskupeny do pěti základních pilířů, na kterých přímo závisí naplnění moderního pojetí
jakosti potravin. Primárním a zásadním jakostním požadavkem

4. Toto vydání listu Potravinářský zpravodaj je zaměřeno na zpracování masa a masné výrobky. Vaše společnost je v tomto oboru také „doma“. Jak hodnotíte současnou úroveň nabídky masných výrobků na našem trhu, pokusím-li se Vám vymezit toto hodnocení na chuťové vlastnosti masných výrobků. Ještě to
mírně ztížím do jisté míry sugestivní otázkou – je možné vyrobit chutný sekaný masný výrobek, když nízká cena musí zaujmout obchodníka a datum spotřeby se počítá ode dne výroby v týdnech?
Úspěšné skloubení moderních technologií přípravy potravin
s tradičními národními, regionálními i zahraničními, exotickými chuťovými profily se nám daří díky týmu specialistů, flavouristů a technologů, disponujících potřebným vývojovým zázemím i odbornými poznatky z oblasti kulinární, gastronomické
i průmyslové výroby potravin. Naše způsoby dosažení vytýčeného cíle spočívají např. v koordinaci požadavků na chuť s požadavky nutričními a ekonomickými. Úspěšné inovace vycházejí
se znalosti chuťových tradic národních i krajových, etnických
a uplatňováním originálních řešení i v minoritních stravovacích
trendech (vegetariánská kuchyně apod.). Naše způsoby dosažení vytýčeného cíle spočívají např. v komplexním přístupu k řešení zadaného úkolu společně s výrobcem, efektivním využití dostupných vstupních surovin, pečlivém výběru vhodných ingrediencí a aditiv, optimalizaci výrobního procesu z pohledu jeho
produktivity, optimalizaci receptur výrobků z pohledu ekonomiky při zachování požadované jakosti výrobků, využití mezinárodních zkušeností vývojového týmu firmy DERA při řešení specifických požadavků.
Ony zázračně levné, údržné a chutné výrobky, na které se ptáte, se skutečně vyrábějí. Nahrává tomu skutečnost, že stále rozhodující část spotřebitelů preferuje konzumaci levnou a množstevní, podporovanou marketinkovými akcemi typu „vem tři –
zaplať dva“. Vyrábí se a prodávají také potravinářské výrobky
nejakostní, které nejsou podepřeny vyváženými pilíři moderního chápání jakosti, jdou pouze po zisku a ceně a upadají právem v nemilost.
5. Být vrcholovým manažerem je velmi náročná práce. O Vás se ví,
že je Vaším koníčkem vědecká práce v oblasti technologie masa
a výroby masných výrobků. Jak to jde dohromady s Vaší funkcí jednatele společnosti? Které oblasti se věnujete více a zbývá
čas i na Vaše koníčky a záliby?
Souhlasím s rčením jistého sportovního redaktora, že „fotbal
nám vzal Turek a Čech“. Sex nám průměrným mužům po pětapadesátce pomalu bere věk. Jaká tedy radost zbývá? Ideální náhrada je dobré jídlo s trochou té gastronomie. Má to řadu výhod. Svíčkovou nebo šunku na kosti nemusíte přemlouvat. Nediví se, když si chcete přidat, a rozumí se samo sebou, že si dáte
jako desert něco sladšího. Zvládnete to snadno, věnovat se jídlu a navíc hrát golf mi přináší téměř stejné potěšení. A hlavně,
když si umíte vybrat golfový klub, kde stejně dobře pečují o jamkoviště jako o vlastní kuchyni, je to ideální kombinace. Pak lze
jen doporučit, tak jak to dělám já, s dobrým jídlem poznávat země a jejich lidi přes kuchyni.
Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

