
OndřejBařina

LubošPolívka

I o
b
ch

o
d
 z

am
ěs

tn
áv

á



Ondřej Bařina a Luboš Polívka jsou spolumajiteli firmy el nino parfum, s. r. o., 
která již více než deset let působí v Nové Pace. S ohledem na to, že firma je 
zaměřena zejména na obchodování přes internet, zůstává pro mnoho lidí v 
Pace neznámou. Proto jsme si dovolili požádat o rozhovor.

Můžete nám představit svoji firmu el nino parfum, s. r. o.? Čím se zabýváte?
Je to poměrně jednoduché, nakupujeme a prodáváme a prostě se to snažíme
dělat dobře. Ale nemyslete si, zas taková sranda to úplně není…

Začínali jste od píky. Ještě si pamatuji, jak jste sami lepili a odesílali balíčky 
na poště…
Rádi na to vzpomínáme. Když to porovnáváme se současností, tak je docela leg-
rační, jak jsme to tehdy pytlíkovali. Ale bylo to tak dobře. Že jsme si při postupném 
rozvoji firmy osobně prošli všechny druhy prací, nám teď ohromně pomáhá i při 
řízení firmy. Máme potom alespoň přehled a jen tak nás něco nepřekvapí. 

Pracujete spolu více než 10 let. Nemáte někdy ponorku?
Kolikrát jsou spolu lidi v životě i déle a taky vydrží. Těch 10 let je málo, musíme
zvládnout 100.

Děláte všechno společně, nebo máte rozdělené kompetence?
Základ je víceméně společný, zásadní věci děláme vždy dohromady. Běžné věci 
řešíme, jak kdo zrovna je na ráně. Navíc máme ve firmě několik klíčových lidí, 
kteří myslí podobně, a je možné se na ně spolehnout.

Pro provozovnu jste rekonstruovali zavřený areál po firmě ZEA. 
Proč jste raději nestavěli na zelené louce v průmyslové zóně?
No, ona ta louka byla tenkrát opravdu zelená, takže jsme byli rádi, že se naskytla 
možnost, po které jsme bezprostředně skočili, a jsme opravdu rádi. Je tady už 
trochu těsno, ale bojujeme.

Chystáte se na něco dalšího?
Prostory nám již nyní nestačí, a tak si pronajímáme kanceláře i v jiné části města, 
kde zaměstnáváme 25 zaměstnanců. Začali jsme rekonstruovat jeden z opuštěných 
administrativních objektů v bývalé Silničce, kde vzniknou nové kanceláře.

Kolik máte vlastně nyní zaměstnanců?
Nyní zaměstnáváme cca 130–140 lidí. Postupně rosteme zhruba o 10–20 ročně. 
Hledáme neustále chytré, šikovné, pružné a jazykově vybavené zaměstnance, 
kterých je u nás opravdový nedostatek.

V kterých zemích působíte?
Rozšiřujeme se po celé EU, v některých zemích máme i kanceláře. Letos otvíráme 
pobočku včetně skladu v USA. Neustále pracujeme na nových projektech, 
takže tohle ještě určitě není konec našeho rozvoje. 

Nechtělo se vám někdy utéct do Prahy, Hradce nebo alespoň do Jičína?
Hodně pracovně cestujeme, a tak můžeme i srovnávat. Každý, kdo má pocit, 
že jinde je líp, si možná neuvědomuje, že jsou i mnohem horší místa na světě. 
No samozřejmě i daleko lepší, ale to už jsme zase v zahraničí. Vyhovuje nám formát 
malého města, je tady vše jednodušší, rychlejší, levnější, úřady pružnější. Na druhou 
stranu máme často dilema, kam se zahraničními hosty na kvalitní jídlo a bydlení…
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