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Jak důležitá je

v byznyse koncovka?

Nezřídka se stává, že ve firmách platí zvláštní opatření.
Nedávno jsem nad jedním takovým zase musel kroutit hlavou.
Obchodníci nejmenované firmy mají „stop stav“ na počet ná-
vštěv u jednoho potenciálního klienta. Zkrátka, pokud v průbě-
hu času navštíví nějakého potenciálního klienta sedmkrát, ne-
smí ho již v budoucnu znovu navštívit. Na mou otázku, proč se
tak děje, jsem dostal překvapivou odpověď: náklady na získání
takového klienta jsou příliš velké.

Vzhledem k tomu, že mám ve zvyku do věcí „šťourat“,
nedalo mi to a ptal jsem se obchodníků, jak ono pravidlo
snášejí. Vyjma jednoho jsem dostal odpovědi, které jsem více
méně očekával – „no problem“. Zaměřil jsem se na toho člověka,
který s daným pravidlem problém měl. Po bližším prozkoumání
jsem zjistil, že toto pravidlo několikrát nerespektoval. A jednou
dokonce jel svým vlastním autem a v soukromém čase za poten-
ciálním zákazníkem, kterého nakonec získal pro spolupráci –
a v tržbách nešlo o žádné „drobné“.

Většina lidí v obchodě se až příliš brzy vzdává, chybí jim
odhodlání a dlouhodobý tah na branku. Chybí jim koncov-
ka. Ano, jsou potenciální zákazníci, kteří možná nestojí za to
úsilí. Je však velmi ošemetné odhadovat, kteří to jsou. Jak mů-
žete vědět, kdo v čase má potenciál růst, kdo se v čase nakonec
vyprofiluje jako významný odběratel či top zákazník. Neexistu-
je bezvýznamný zákazník. Existují pouze zákazníci, kteří jsou
„toho času“ ve skupině A, B, C, D či E. Dle toho si každý zákaz-
ník zaslouží přiměřenou péči. A je nesmysl, dávat konkrétní po-
čet schůzek, než to u konkrétního potenciálního zákazníka mám
vzdát. Někdy trvá získat významného zákazníka i 10 let – ale
pak to stojí za to.

Autor je majitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o., poskytující
revitalizace a restrukturalizace zejména podnikům s českým kapitálem

Ekonomická poradna Deníku Kovárna má tržby za miliardu
Rekordní hospodářský výsledek zaznamenala minulý rok zlínská akciová společnost Viva

LEOŠ FILIPI

Střední Morava – Tržby spo-
lečnosti Viva meziročně
vzrostly o čtyři procenta a do-
sáhly hodnoty 1,04 miliardy
korun. Zlínská firma se spe-
cializuje na tváření a obrábě-
ní výkovků, zejména pro au-
tomobilový a strojírenský
průmysl.

Druhý rok po sobě se Ko-
várně Viva podařilo překonat
v tržbách hranici jedné mi-
liardy korun. V roce 2015 je
výsledek ještě o čtyři procenta
vyšší než v roce předchozím
a tržba 1,04 miliardy korun je
tak nejvyšší dosaženou hod-
notou v historii firmy. Z její
celkové produkce míří čtvrti-
na k montáži nebo dalšímu
zpracování u tuzemských zá-
kazníků, zbytek jde na export
– zejména do Německa, Skan-
dinávie, na Slovensko a do
Francie.

Investice
Za úspěchem kovárny stojí
podle jejího vedení zlepšování
pracovních podmínek, pravi-
delné investice a začleňování
nových výrobních technologií
a robotiky do provozu tváření
a obrábění. V roce 2015 bylo
v této oblasti proinvestováno
více než sto milionů korun.
„Investice do technologií mají
za cíl zlepšení pracovních
podmínek, zvýšení produkti-
vity práce, bezpečnosti a tím
vším pak zvýšení konkuren-
ceschopnosti firmy,“ konsta-
toval předseda představen-
stva Kovárny Viva, a. s. Zby-
něk Rozsypal.

I přes zvyšování podílu ro-
botizovaných prací jsou opo-
rou podniku zejména jeho za-
městnanci. „Robotizovaná
pracoviště ulehčí operátorům
ty nejnamáhavější a opako-
vané činnosti. Pracovité za-
městnance, hlavně z technic-
kých oborů, ovšem budeme
potřebovat i nadále. A zdaleka
nejenom k obsluze těchto li-
nek. Jsou před námi i nové
projekty a další rozšiřování
firmy,“ vysvětluje Zbyněk

Rozsypal a doplňuje: „Od za-
čátku letošního roku došlo ta-
ké k navýšení mezd a plánuje-
me i další investice do zlepšo-
vání podmínek pracovníků.“

Pro BMW,
Mercedes...
Kovárna Viva v loňském roce
otevřela nový centrální sklad
hotových výrobků, který
usnadňuje jejich expedici.
V současné době působí v de-

víti budovách bývalého
baťovského areálu ve Zlíně.
Kovárna zaměstnává čtyři sta
pracovníků. Vyvíjí a vyrábí
například bezpečnostní díly
pro BMW, Mercedes, Scanii,
ZF Group, Poclain Hydrau-
lics, Linde a další významné
firmy.

Kovárna Viva je stopro-
centním vlastníkem prostě-
jovské kovárny Alper, do kte-
ré investuje, aby rozšířila vý-
robní kapacity.

VÝKOVKY.Viva se specializuje na výrobu a obrábění výkovků z různých druhů oceli. Foto: archiv Viva, a. s.

Ekonomka promluví na Dni vědy
o dopadech mezinárodní migrace
Střední Morava – Přednášku
o dopadech mezinárodní mi-
grace bude mít zítra v prosto-
rách BEA campusu v Olo-
mouci odbornice Mariola Pyt-
liková, přední česká ekonom-
ka. Uskuteční se v rámci tře-
tího ročníku Dne vědy Mo-
ravské vysoké školy Olo-
mouc.

„Na programu třetího roč-
níku Dne vědy Moravské vy-
soké školy Olomouc je široká
škála zajímavých témat, která
přednesou vyučující Morav-
ské vysoké školy i externí hos-
té. Hovořit se bude například
o organizačních změnách ve
firmě v souvislosti s vývojem

nového produktu, využití me-
tod umělé inteligence ve vzdě-
lávání nebo fiskální ústavě ja-

ko součásti systému veřej-
ných financí,“ vyjmenovala
Šárka Štveráková z BEA cen-
tra Olomouc.

Přednáška Marioly Pytli-
kové proběhne v dopoledním
programovém bloku od 10 ho-
din a bude ji mít v angličtině.

Mariola Pytliková působí
jako vědecký pracovník na
Vysoké škole báňské v Ostra-
vě a také jako odborný asis-
tent na Cerge-ei v Praze. „Čes-
ká společnost ekonomická jí
v roce 2015 udělila prestižní
cenu Kateřiny Šmídkové za
vědeckou práci v oblasti me-
zinárodní migrace a trhu prá-
ce,“ dodala Štveráková. (fil)

Mariola Pytliková Foto: iza.org

Slévárna je na prodej. Důvodem je insolvence
Střední Morava – Jako fun-
gující závod se 169 zaměst-
nanci se prodává slévárna
Foundeik v Hlubočkách u Olo-
mouce. Pracovní místa se tak
pravděpodobně zachovají
i poté, co tohoto významného
zaměstnavatele v Olomouc-
kém kraji získá nový vlastník.
Na koupi Foundeiku, jehož
průměrný roční obrat je
115 milionů korun, vyhlásila
v těchto dnech výběrové říze-
ní realitní společnost Naxos.

Důvodem prodeje je insol-
vence majitele závodu. Dopo-
ručená kupní cena předsta-
vuje 25 milionů korun. První
kolo výběrového řízení,
v němž se zájemci seznámí
s podnikem a příslušnou do-
kumentací, končí 23. března.
Nabídky na koupi podniku
pak mohou podávat do
31. března.

„Foundeik, výrobce šedé
i tvárné litiny, dodává své pro-
dukty renomovaným českým
i zahraničním společnostem.
Mimo jiné jsou to statory mo-
torů, víka alternátorů a star-

térů či tělesa vodních a hyd-
raulických čerpadel. Vyrábí
jak na zakázku, tak i malé
a střední série,“ popsal Mar-
tin Stibor z Naxosu, který má
prodej na starosti. „Dá se oče-
kávat, že o výběrové řízení se
budou zajímat firmy pohybu-
jící se v tomto oboru. Budou
chtít buď rozšířit své podni-
kání v oblasti produkce litiny,
anebo uzavřít svůj výrobní
cyklus a docílit tak kompletní
výroby,“ podotkl.

Pravděpodobný podle něj
může být i vstup kapitálově
silného investora, který chce
rozšířit své investiční portfo-

lio, závod rozvíjet a v koneč-
ném důsledku samozřejmě na
transakci profitovat.

„Jevšeobecnýzájemnatom,
aby si 169 zaměstnanců slé-
várny Foundeik zachovalo svá
pracovní místa. Insolvenční
správce a věřitelé pro to dělají
maximum,“ řekl Martin Sti-
bor. Realitní a dražební spo-
lečnost Naxos patří k největ-
ším v Česku a má s podobnými
případy zkušenosti. Naxos
v minulých letech úspěšně
prodala známé strojírenské
podniky Metaz Týnec nad Sá-
zavou, TOS Čelákovice či Se-
veročeskou armaturku. (fil)

ZAKOLIK?Doporučenákupní cena je25milionů. Foto: slévárna Foundeik

Na semináři pomůžou
firmám s prezentací
na veletrhu
Střední Morava – Účast na
veletrhu je jedním z nejúčin-
nějších prostředků podpory
exportu a hospodářského
růstu společnosti. Firmám
přináší tržní a obchodní pří-
ležitosti, publicitu a stává se
efektivním marketingovým
a komunikačním nástrojem.
Nejdůležitější pro úspěšnost
na veletrhu, ale i na výstavě
a akcích, kde dochází k pre-
zentování výrobků a služeb
společnosti, je správná pří-
prava. S tím, jak se na tyto
události připravit a úspěšně je
zvládnout, pomůže seminář,
který pořádá Krajská hospo-
dářská komora Zlínského
kraje ve středu 23. února.
Účastníci tohoto jedinečného
kurzu se dozvědí základní
pravidla a praktické tipy pro
optimální přípravu, realizaci
a hodnocení veletrhu, aby byl
výsledný efekt maximalizo-
ván a nedošlo k nepříjemnos-
tem a problémům z důvodu
nezkušenosti a neznalosti. Se-
minář naučí, jak se správně
prezentovat, jak vytvořit efek-
tivní marketingové a PR ma-
teriály, jak komunikovat pří-
mo na veletrhu, proč je důle-
žité pojmout veletrh jako sou-
část ucelené kampaně
a spoustu dalších informací.
Kompletní obsah semináře
i to, jak se na něj přihlásit, na-
leznete na stránkách
www.khkzk.cz. Chystá-li se
vaše firma na veletrh, přijďte
si vyslechnout Věru Staňko-
vou, odbornici na tuto proble-
matiku, dne 23. února do sídla
Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje ve Vavrečko-
vě ulici ve Zlíně. (pech)

Průzkum: česká města hrají
ve střední Evropě nejvyšší ligu
Střední Morava – Průzkum
českého trhu sdílených pod-
nikových služeb, který uděla-
la expertní asociace ABSL, po-
tvrdil vedoucí postavení Čes-
ké republiky v tomto dyna-
mickém oboru. Poukazuje na
celosvětový význam Prahy
a Brna, nastiňuje další vývoj
celého sektoru a ukazuje jeho
vliv na realitní trh, lidské
zdroje a příchod dalších in-
vestic.

„Segment sdílených podni-
kových služeb v České repub-
lice roste rychleji než v ostat-
ních zemích regionu střední
Evropy, který po Asii převzal
vedoucí postavení v oblasti
outsourcingu podnikových
procesů. Růst v Česku je tak
rychlejší než například v In-
dii, která byla dosud synony-
mem tohoto typu služeb,“ uve-
dl Ota Kulhánek, prezident
asociace ABSL.

Za rok 2015 realizovaly sdí-
lené podnikové služby v Čes-
ku obrat 75 miliard korun, což
představuje přibližně 1,5 %
HDP České republiky, a pro
další období se očekává zhru-
ba 30% růst. Důvod velké ob-
liby střední Evropy je přitom
dán tím, že společnosti půso-
bící v Evropě hledají pro cen-
tra sdílených služeb či out-
sourcing lokality, které jsou
blíže jejich domovské zemi
a disponují pracovní silou
s náležitou jazykovou vyba-
veností a dalšími schopnost-
mi nezbytnými pro jejich ev-
ropské provozy. Vynikající
reputaci si nejen v rámci re-
gionu střední Evropy, ale
i v rámci celého světa vydo-
byla česká města. Praha se do-
stala dokonce na 15. místo ce-
losvětového žebříčku společ-
nosti Tholons Top 100 out-
sourcingových destinací v ro-
ce 2015, Brno následuje na
25. příčce.

Nejvíce center provozova-
ných v České republice po-
chází od amerických společ-

ností (31 %), největšími ev-
ropskými investory pak jsou
německé společnosti (12 %),
a to jak z hlediska počtu cen-
ter vybudovaných v České re-
publice, tak i z hlediska počtu
pracovních míst. Další země
jsou zastoupeny nižším podí-
lem, např. Švýcarsko 9 %, Bel-
gie, Irsko a Velká Británie 6 %.
Více než polovina center těží
nebo v minulosti těžila z ve-
řejné podpory. Tou nejvyuží-
vanější formou je hmotná pod-
pora z fondů EU na školení
a vytváření nových pracov-
ních míst.

V současné době funguje
v Česku přes 180 center sdíle-
ných podnikových služeb.
V příštích dvou letech plánuje
rozšířit své obchodní aktivity
64 %. Přitom platí, že čím více
pracovníků centrum zaměst-
nává, tím vyšší je pravděpo-
dobnost, že bude rozšiřovat
své aktivity. Rozšíření před-
pokládá 83 % společností za-
městnávajících více než
500 pracovníků, 75 % firem za-
městnávajících dvě stě až pět
set pracovníků a 60 % společ-
ností s méně než dvěma sty za-
městnanci. Hlavním motorem
expanze jsou nejčastěji glo-
bální plány na restrukturali-
zaci (55 %), za nimi následuje
zvýšená externí poptávka
(39 %). Nové oblasti podniká-
ní začne podle očekávání bu-
dovat 30 % podnikatelských
subjektů a u 21 % společností
se předpokládá, že rozšíření
aktivit ovlivní nové akvizice.
„Očekáváme i příchod celé řa-
dy nových investorů, pro kte-
ré Česko představuje ideální
lokalitu pro otevření provo-
zů,“ komentuje Ota Kulhánek
s tím, že pro společnosti, je-
jichž podnikání je rozptýleno
po celé Evropě, je při volbě lo-
kality stěžejním faktorem do-
stupnost požadované škály ja-
zyků. Česká republika si ne-
vede špatně. Více než 40 % po-
pulace mluví jedním cizím ja-
zykem a 24 % dvěma.

Boom segmentu sdílených
podnikových služeb výrazně
ovlivňuje i realitní trh. Důvo-
dem je skutečnost, že až 70 %
firem z tohoto sektoru řeší
rozšíření či modernizaci kan-
celáří anebo stěhování do no-
vé lokality. Nejvíce saturova-
ná je přitom Praha a Brno, vel-
ký potenciál však nabízí Ost-
rava a další krajská města,
kam se nyní obrací pozornost
zahraničních investorů. (fil)

„Růst v Česku je
rychlejší než například
v Indii, která byla
dosud synonymem
tohoto typu služeb.“

Ota Kulhánek,
prezident asociace ABSL
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