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Firma CEMA servis zahájila svoji čin-
nost v lednu 2013 v pronajatém objektu 
v Otíně na okraji Jindřichova Hradce. 
S tím, jak rostl počet prodaných strojů 
a požadavky na servisní práce, vznikla 
brzy i potřeba větších prostor. Ty se 
vedení společnosti podařilo najít počát-
kem roku 2015 v Horním Skrýchově, 
vzdáleném tři kilometry od Jindřichova 
Hradce. Po celkové rekonstrukci bylo 
nové sídlo společnosti v červenci 2015 
slavnostně otevřeno a firma v něm 
působí dodnes. 

Od servisu k prodeji

„Začátky nebyly jednoduché, přestože 
jsem v branži pracoval dlouhou řadu let 
jako produktový specialista, s místními 
zemědělci jsem nepřicházel příliš do 
styku, a tak jsem vlastně jako prodejce 
začínal od píky, zvonil u dveří a před-
stavoval se. Obchod je ale vždy 
věcí vzájemných vztahů a důvěry, a ty 
se musí vybudovat. Dnes už je situace 
zcela jiná,“ říká úvodem jednatel spo-
lečnosti Martin Pastorek. U jeho spo-
lečníků tomu bylo jinak. Čestmír Havel 
se celý profesní život věnoval proble-
matice náhradních dílů, a tak u ní 
zůstal i v nové firmě a stejně tomu bylo 
u druhého společníka – Václava 
Harudy, specialisty na servis, který je 
vedoucím servisu. A servis hrál od 
počátku velmi důležitou roli. 
„Specifikem naší firmy bylo, že jsme 
nezačínali jako mnozí jiní prodejem, ale 
servisem. Oslovili jsme zákazníky pro-
vozující traktory Same a Lamborghini 
a nabídli jim servis na jejich stroje. A ve 

většině případů jejich techniku servisu-
jeme dodnes,“ říká Martin Pastorek 
a pokračuje: „Že stavíme naši firmu na 
servisu, bylo naše krédo v počátku a je 
to naše krédo i dnes.“ 

Samozřejmě, traktory stárnou, a když 
doslouží, je třeba je nahradit. Nebo je 
třeba rozšířit park techniky. V takovém 
případě má firma CEMA servis svým 
zákazníkům co nabídnout. Stroje znač-
ky Massey Ferguson jsou více než rov-
nocennou náhradou. Tím se dostáváme 
k portfoliu značek, které jihočeská 
firma nabízí.

Nové značky v regionu

„Vstupovali jsme na trh jako nová 
firma, a tak jsme chtěli náš region, za 
který lze považovat Jindřichův Hradec 
a okolí do vzdálenosti přibližně 50 km, 

Kvalitní služby na prvním místě
Firma CEMA servis s. r. o. je důkazem, že nikdy není pozdě začít. Byla založena v roce 2013 a nabízí servisní služby 

a prodej zemědělské, komunální a zahradní techniky v regionu Jindřichova Hradce. Po čtyřech letech na trhu ji 

zemědělci v regionu vnímají jako profesionálního prodejce se zajištěným servisem.

   Jednatelé společnosti (zleva) Martin Pastorek a Čestmír Havel se společníkem 
Václavem Harudou 

  Společnost CEMA servis s. r. o. je úspěšným regionálním prodejcem traktorů Massey Ferguson

  Sídlo společnosti 
v Horním Skrýchově
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obohatit i o nové značky,“ říká jedna-
tel firmy a pokračuje: „Od počátku 
jsme výhradními regionálními prodejci 
lisů a baliček válcových balíků od 
irského výrobce McHale. Když jsme 
se stroji McHale začínali, překvapilo 
nás, že zemědělci o této značce 
s puncem kvality neměli příliš pově-
domí. Situace se však postupně zlep-
šila a dnes jsou stroje McHale oblíbe-
nými pomocníky mnoha farmářů 
a zemědělských podniků.“ V regionu 
nebyla zastoupena ani značka 
Massey Ferguson, a tak do něj vstou-
pila firma CEMA servis s kolovými 
traktory, žacími mlátičkami a telesko-
pickými manipulátory tohoto výrobce. 
No a dnes jezdí u zákazníků deset 
červených traktorů s výkony až 350 
koní. Je vidět, že kvalitní zboží si své 
kupce najde i na relativně obsazeném 
trhu. A to samé platí i o technice od 
firmy Unimarco, kterou, rovněž 
výhradně, Jihočeši ve svém regionu 
nabízejí. Zmíněnou technikou jsou 
především výrobky značek Hardi, 
Sitrex a Agrisem. Shrnovače píce ital-
ského výrobce Sitrex jsou jednoduché 
stroje s prstovými koly, bez nuceného 
pohonu, převodovek a složitých kon-
strukčních dílů. „Jsou to levnější vari-
anty rotorových shrnovačů, které 
mohou pracovat vyšší rychlostí při 
nižším nároku na výkon traktoru,“ 
vysvětluje Martin Pastorek. Shrnovače 
Sitrex si tak poměrně rychle našly své 
příznivce. Svědčí o tom fakt, že se 
jihočeská firma v roce 2014 stala nej-
lepším prodejcem této techniky mezi 
dealery firmy Unimarco. Téměř to 

samé lze říci o půdozpracujících stro-
jích francouzské firmy Agrisem, opět 
z portfolia firmy Unimarco. I ty se 
zabydlují mezi zemědělci v regionu. 
A firma CEMA servis je při jejich pro-
deji opět úspěšná, tentokrát je nejlep-
ším regionálním prodejcem v letošním 
roce. A o jakou techniku Agrisem mají 
místní zemědělci především zájem? 
Jsou to kompaktory. „Letos jsme pro-
dali během jara a léta tři šestimetrové 
kompaktory, všechny po předchozím 
zapůjčení zákazníkovi. Předváděcí 
stroj jsme přivezli po brněnském vele-
trhu Techagro. Je to těžký kompaktor, 
který odvádí velmi dobře svoji práci, 
připravuje kvalitní seťové lůžko a per-
fektně rovná pole,“ oceňuje kvality 
stroje Martin Pastorek. 

Novými značkami v regionu ale 
výčet nabízené techniky nekončí. Do 
portfolia mladé firmy z Horního 
Skrýchova patří také kompletní sorti-
ment firmy Pöttinger, postřikovací 
technika Hardi, stroje na zpracování 
půdy Köckerling, kompletní sortiment 
techniky Kverneland, dopravní techni-
ka WTC Písečná a komunální 
a zahradní traktory Kubota. 

Veškeré činnosti spojené s prode-
jem a servisem techniky zajišťuje šest 
zaměstnanců včetně společníků – tři 
servisní technici, jeden specialista na 
náhradní díly, jeden prodejce a účetní. 
Do budoucna vedení plánuje posílení 
servisu dalšími pracovníky, neboť 
zakázek stále přibývá. Již v současné 
době však zákazníci najdou v servisu 
odborníky na řadu značek. Mohou tak 
přijet s traktory Same, Lamborghini, 

Massey Ferguson, Deutz-Fahr či Zetor 
nebo postřikovači Hardi. 

Komplexní služby pro 
zákazníky

Prioritou firmy CEMA servis je zajiš-
ťování kompletních dodavatelských slu-
žeb pro zákazníky včetně kvalitního 
poradenství a poprodejních služeb. 
Vedení společnosti si zakládá na indi-
viduálním přístupu a dlouhodobé spo-
lupráci. 

„Po čtyřech letech už máme ustále-
ný sortiment, známe svůj region 
a víme, co chceme v budoucnu dělat,“ 

konstatuje Martin Pastorek a vyjadřuje 
krédo firmy: „Nechceme být velkou fir-
mou, nechceme ani náš region rozši-
řovat, pro nás je nejdůležitější posky-
tovat 100% služby našim zákazníkům 
jak v oblasti servisu, tak prodeje tech-
niky. Potřebujeme prezentovat to, že 
se umíme o zákazníka v regionu 
postarat, to je náš hlavní cíl. Pokud se 
nám to bude dařit, budeme to dělat 
dobře a zákazníci budou s našimi 
službami spokojení, budeme prodávat 
techniku.“ 

Jiří Hruška
Foto autor a archiv fi rmy

  Dílna s třemi stáními i pro největší traktory

 Letos firma CEMA servis prodala tři šestimetrové kompaktory Agrisem 


