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Oliver Dlouhý
Kiwi.com
Rok byl pro Kiwi.com velmi ná-
ročný, ať už kvůli statisícům zru-
šených letů, nebo kompletnímu
zastavení cest. Tým ale opět
předvedl houževnatost a situaci
využil k posílení tržní pozice.
V létě čekám růst vysoko nad
dřívější úroveň. Nejdůležitější je
častá a transparentní komunika-
ce. Táhne-li tým za jeden pro-
vaz, lze firmu dobře navigovat.

V listopadu jsme
pokořili jeden
z rekordů. Napříč
všemi zeměmi,
kde jako Heureka
Group působíme,
jsme za jeden
den evidovali
přes 4,2 milionu
návštěv.

Nevídaná krize

Jan Juchelka
Komerční banka
V obou vlnách koronavirové pan-
demie jsme udrželi v provozu
naši pobočkovou síť, fungovali
jsme i online. Klientům jsme po-
skytli bezmála 40 tisíc odkladů
splátek. Z covidových programů
jsme rozdělili 14 miliard korun,
nejvíce na českém trhu. Součas-
ně činíme další kroky v souladu
s naším závazkem být do roku
2026 uhlíkově neutrální.

Lucie Konečná
nanoSPACE
Pro prodejce nanovlákenných
výrobků to byl rok skokového
růstu o tisíce procent. Roušky,
šátky a respirátory už nejsou
okrajové zboží, ale velmi žáda-
né produkty. Nejdůležitější pro
náš byznys byla automatizace
e-shopu a digitalizace všech
procesů. Hitem roku 2021 bu-
dou podle mě přikrývky a polštá-
ře s nanovláknem pro alergiky.

Andrea
Gontkovičová
PhilipMorris
Cením si toho, že jsme nesešli
z cesty za budoucností bez ciga-
retového kouře. Vážím si svých
kolegyň a kolegů, kteří obstáli.
A jsem hrdá na nasazení,
s nímž jsme se zapojili do dobro-
činných aktivit. Za nejdůležitější
považuji stát při sobě a být si,
byť virtuálně, oporou.

Roman Juráš
Generali Č. pojišťovna
Museli jsme si zvyknout na nový
způsob práce a flexibilně reago-
vat na nastalou situaci. Lidé se
přesunuli do online prostředí, vý-
razně jsme tak urychlili digitaliza-
ci a uvedli řadu technologických
inovací. A v tomto trendu bude-
me pokračovat i v roce 2021. Zá-
kladem je přitom ochrana zdraví
kolegů a klientů, soudržnost
a vzájemná podpora.

Daniel Čapek
Sodexo
Byl to nejnáročnější rok v historii
firmy. Kromě epidemie jsme vní-
mali i diskusi ohledně legislativ-
ních změn. Proto jsme akcelero-
vali inovace a uvedli několik no-
vinek. Dokázali jsme téměř kom-
pletně přejít na práci z domova.
Lidem jsme dali větší svobodu,
ale i zodpovědnost. V příštím
roce očekávám ještě rychlejšídi-
gitalizaci.

RomanHavlík
Pivovar Svijany
Pro pivovarnictví byl rok bolest-
ný. Skoro třetinu byl prodej su-
dového piva nulový nebo mini-
mální a přicházeli jsme až o čty-
řicet procent příjmů. Příští rok
bude záviset na tom, jak se
zvládne epidemie. Potřebujeme
jasnou a důslednou strategii vlá-
dy a co nejrychlejší plošné očko-
vání. Bude záležet i na ochotě
zákazníků „podržet“ hospody.

Lucie Karlová
Preciosa
Rok 2020 nelze hodnotit jinak
než jako velkou výzvu a test
schopností, rozumu i charakte-
ru. Ukázal nám, jak relativní
může být vše, co považujeme
za standard. V roce 2021 očeká-
váme tlak na flexibilitu a prostor
pro nové metody komunikace i ří-
zení. Musíme se přizpůsobit no-
vým podmínkám a nečekat na
návrat ke stavu před pandemií.

Josef Kubiš
Agro Jesenice
Máme živočišnou i potravinář-
skou výrobu, nicméně odbyt
jsme měli loni dobrý, menší po-
kles byl jen kvůli zavřené gastro-
nomii. Náročné bylo také zajistit
dodávky, protože jsme měli asi
dvanáct nakažených lidí. Poved-
lo se nám však zabránit šíření
nemoci. Problém je, že Češi
jsou nedisciplinovaní a vládní
opatření se nedodržují.

Robert Chvátal
Sazka
Aktivně neustále pomáháme
nejvíce ohrožené skupině oby-
vatel nemocí covid, zároveň ma-
ximálně udržujeme v provozu
náš byznys. Výhled na rok 2021
je složitý, přece jen nejistota ko-
lem covidu je stále vysoká. Hlav-
ní je otevřená a častá komunika-
ce a stejně tak schopnost reago-
vat na neustále se měnící vnější
podmínky.

První polovina
roku 2021 bude
zřejmě náročná,
ve světle
aktuálních
opatření to
nevypadá na
výrazné zlepšení.
Snažíme se ale
udržet si
pozitivní mysl.

Jan Jelínek
CKFischer
Byl to nejtěžší rok, ale obstáli
jsme a zůstáváme stabilní. Do
roku 2021 hledíme optimisticky
a věřím, že nebude rokem počí-
tání ztrát, ale bude o prodaných
zájezdech a spokojených klien-
tech. Výrazně jsme upravili pod-
mínky nákupu letních zájezdů,
začali jsme testovat klienty na
covid přímo u letiště. Za klíčové
považuji zvládnout očkování.

Pavel Březina
COOP
Obratově musím rok 2020 hod-
notit za celou skupinu pozitivně.
Radost z růstu obratu kazí ná-
růst nákladů na nákup ochran-
ných prostředků a dezinfekce.
Naši zaměstnanci si letos prošli
první linií. Každý den v práci ob-
sluhovali stovky zákazníků a ris-
kovali zdraví a životy své a čle-
nů svých rodin. Za to jim patří
obrovské poděkování.

ZuzanaCeralová
Petrofová
Petrof
Rok byl jako na toboganu. Na
jaře jsme neměli práci, teď jí
zase máme strašně moc, jenom-
že nemáme lidi. Splnit plán se
nám nepodaří, ale výsledky na-
konec budou horší jen o 10 pro-
cent. Příští rok vidíme velmi ne-
jistě. Potýkáme se s tím, že ne-
máme lidi a trh se příliš nehýbe.

TamaraKotvalová
Carollinum
Covid-19 zasáhl i hodinkový
byznys. V naší firmě byl ovšem
katalyzátorem velkých změn,
a proto byl pro Carollinum spíše
obrozením. Nesnižovali jsme ná-
klady na mzdy, dokonce ani na
marketing. Naopak jsme rozjeli
ambasadorskou kampaň, zapra-
covali na webových stránkách,
spustili službu Bezpečný nákup
a začali vydávat vlastní časopis.

JanCzudek
Třinecké železárny
Jako jedni z mála jsme dokázali
udržet všechna zařízení v cho-
du, za což vděčíme šikovnosti
našich lidí. Na trzích v Evropě
nám však ekonomická situace
příliš nepřeje, stejně jako celní
politika a tlak na rychlou trans-
formaci na nízkouhlíkovou výro-
bu. Klíčové je umět včas reago-
vat na vzniklé situace, každé za-
váhání může vyústit v problém.

Robert Hanzl
Next Reality
Rok byl pro nás v mnohém re-
kordní. Už v srpnu jsme pokořili
obrat za celý rok 2019. Realitní-
mu byznysu se daří. Spustili
jsme nové projekty a otevřeli
osm nových poboček. Příští rok
čekáme pokračování. Lidé bu-
dou mít zájem do nemovitostí in-
vestovat, banky tomu nahrávají
nízkými úrokovými sazbami
a ceny půjdou spíše nahoru.

JanKráčala
Sintex
Navzdory turbulentnímu roku se
nám podařilo výkonnost firmy
udržet na úrovni předchozích tří
let. Flexibilně jsme se snažili re-
agovat na home office či využí-
vání komunikačních platforem,
ve výrobě jsme dodržovali přija-
tá opatření. Naše výrobní portfo-
lio je diverzifikované, proto věří-
me, že i rokem 2021 projdeme
bez větších problémů.

Marcel Červený
Bootiq
Rok 2020 byl plný výzev a emo-
cí. Výsledky byly oproti plánu
jen o jednotky procent nižší, tím
jsme si potvrdili správnost nasta-
vení vize i produktů. Pro příští
rok čekám, že se většina problé-
mů vyřeší a trhu se vrátí dynami-
ka. Izolace se ukázala jako tlak
na psychiku, snažili jsme se pro-
to kolegy maximálně podpořit,
abychom předešli vyhoření.

Jiří Hemerle
Florea
V roce 2020 jsme úspěšně rost-
li. I nás situace přinutila k větší-
mu tlaku na inovace a automati-
zaci. Určitě nás čeká velmi ná-
ročný rok. V oblasti dovozu kvě-
tin budou opět další komplikace
a nestabilita na trhu, čekáme
ovšem další růst. Chystáme
spuštění nového e-shopu i před-
stavení nových, personalizova-
nějších služeb.

TomášKarpíšek
Ambiente
Tento rok nás utvrdil, že se
máme spoléhat jen sami na
sebe. Ukázal nám, jak nepředví-
datelné může být rozhodování
státního aparátu. V roce 2021
neočekávám příliš optimistický
vývoj. Věřil jsem, ale pochybuji.
Není totiž proč se domnívat, že
další vlny nákazy zvládneme
lépe než ty předchozí. Stejně
tak i tolik očekávanou vakcinaci.

Daniel Beneš
ČEZ
Odvedli jsme kus práce. Posu-
nuli jsme přípravu nového jádra,
pokračovali jsme v útlumu uhlí
a rozvíjeli moderní energetiku.
Udělali jsme maximum, aby
Češi mohli kdykoliv svítit a topit.
Vše se dá zvládnout, pokud
máte správné lidi a dobrou orga-
nizaci práce. Krizové týmy jsme
vytvořili už na začátku roku
a pandemii jsme zvládli dobře.

Martin Dienstbier
DianaBiotechnologies
Rok byl pro nás přelomový. Při-
jali jsme riskantní rozhodnutí
přerušit hlavní projekty a využít
know-how pro výrobu ultracitli-
vých covid testů. To se ukázalo
jako správné a nyní kryjeme
20 až 25 procent PCR testů
v Česku. Klíčem k úspěchu byli
naši skvělí zaměstnanci. Nejtěž-
ší fázi nám pomohl překonat pro-
gram interního testování.

Redaktoři MF DNES oslovili
50 šéfů a majitelů firem, aby
zhodnotili rok 2020 a podělili
se o to, jak vidí budoucí vývoj.

Pro Sazku bude
důležité
balancovat mezi
výhodami home
office a potřebou
udržovat
semknutou
firemní kulturu,
což se přes
monitor počítače
realizuje těžko.

TomášBraverman
Heureka
Pro nás byl tento rok komerčně
jedny dlouhé Vánoce. Lidé na-
kupovali online mnohem víc a to
se odrazilo na číslech v Česku
i v dalších zemích. Po růstu při-
jde útlum, poroste důraz na služ-
by, které umožní ušetřit. Důleži-
té je rychle reagovat na změny
a být oportunista. Je mi líto byz-
nysů, které tolik štěstí neměly,
máme povinnost je podpořit.

SimonaKijonková
Zásilkovna
Navzdory překážkám a stále se
měnícím podnikatelským pod-
mínkám jsme v roce 2020 doká-
zali vyrůst o více než 120 pro-
cent. Minimálně v prvních měsí-
cích příštího roku očekávám, že
bude pokračovat nejistota spoje-
ná s šířením koronaviru. Klíčové
pro další vývoj v rámci našeho
byznysu bude, jak rychle vláda
připraví proočkování obyvatel.

Bohumír Bárta
JLV
Podobnou situaci jsem za svoji
kariéru nezažil. Přestaly jezdit
vlaky do zahraničí, vnitrostátní
provoz se redukoval. Zavřeli
jsme polovinu provozoven, ome-
zili další služby. V roce 2021 če-
káme pomalejší růst cestovního
ruchu. Věříme, že po nasazení
vakcíny se bude ekonomika zo-
tavovat. Musíme být připraveni
na změny v chování zákazníků.



MLADÁFRONTADNES ❘ středa 30. 12. 2020 15

Ekonomika

Ondřej Obluk
Ogilvy
Rok 2020 byl turbulentní asi pro
všechny. Zaznamenali jsme po-
kles zakázek v řádu jednotek
procent, na druhou stranu kaž-
dá krize je šance se něco nové-
ho naučit, a myslím, že jsme ji
využili na maximum. Do roku
2021 se díváme s opatrným op-
timismem. Hlavně nezapomí-
nat na dobrou náladu na firem-
ní palubě!

Petr Pavlík
Rohlík.cz
TýmuRohlíku se podařilo na jed-
ničku zvládnout obrovský nárůst
poptávky s první covidovou vl-
nou. Inovace a větší kapacity,
které máme díky nově otevře-
ným distribučním centrům pro
Prahu i Brno, nám umožňují růst
také v roce 2021. Očekáváme,
že zákazník bude chtít stále kva-
litu, ale zvětší se skupina ceno-
vě citlivých zákazníků.

Jiří Šimáně
Smartwings/Unimex
Byl to nejhorší rok v historii le-
tecké dopravy, pandemie toto
odvětví úplně zdevastovala. Dr-
tivá většina leteckých společ-
nostíby nebyla schopna bez po-
moci státu tuto situaci zvlád-
nout. Letos bude záležet na
tom, s jakou rychlostí stát prooč-
kuje většinu populace, a na
účinnosti a bezpečnosti vakcí-
ny, kterou k tomu použije.

Jaroslava Rezlerová
ManpowerGroup
Zvýšila se nerovnováha mezi lid-
mi, kteří nemohou získat rozum-
nou práci, a firmami, jež nemo-
hou najít zaměstnance. Svět se
ještě víc rozdělil na lidi, kterým
rostou mzdy, a ty, kterým klesly
příjmy a musí se rekvalifikovat.
Pokud správně nastavíme nové
standardy v práci a budeme je
dodržovat, máme šanci úspěš-
ně restartovat ekonomiku.

Nucená
karanténa dostala
řadu lidí
do situace, kdy
se museli naučit
fungovat
v digitálním
světě.

ZdeněkSobotka
Solek
Solární energetika naštěstí zů-
stává stranou prakticky všech
negativních vlivů, které pande-
mie způsobuje. Globální poptáv-
ka po energii ze solárních zdro-
jů trvale roste, a to nejen kvůli
vyšší spotřebě, ale především
pro stále se snižující náklady.
Lze očekávat, že i v novém roce
2021 bychomměli na dosavad-
ní výkonnost navázat.

Václav Staněk
Vasky
I přes zavřené prodejny a změ-
nu nákupního rozhodování jsme
dokázali vyzkoušet spoustu no-
vých cest. Podařilo se nám růst
u všech firem o 300 procent.
Největší radost nám udělalo ote-
vření nové prodejny Na Příko-
pě. Vzhledem k poptávce na
konci roku očekáváme podobný
růst i v roce 2021. Hlavním té-
matem bude expanze.

Magdalena Souček
EY
Ze dne na den jsme se dokázali
přesunout do digitálního prostře-
dí při stejné, či dokonce vyšší
produktivitě. Hlavně nás však
potěšila ochota klientů pokračo-
vat ve spolupráci. Rok 2021
budemožná ještě náročnější,
ale věřím, že jej zvládneme. Zá-
sadníbude správná podpora
podnikatelské sféry a včasná ko-
munikace vládních opatření.

MiroslavUďan
Shoptet
Aktuální situace zrychlila e-com-
merce a to bude pokračovat
také příští rok. Věříme, že Shop-
tet pomáhá klientům podnikat.
Když nás kvůli covidu potřebo-
vali nejvíce, tak firma i přes ztíže-
né podmínky fungovala perfekt-
ně. Například kolegové na zá-
kaznické lince zvládli vyřídit troj-
násobek požadavků prakticky
ve stejném počtu.

LeošNovotný jr.
LeoExpress
Letošní rok měl skvělý začátek,
byli jsme v černých číslech.
S tím vším si ale pohrála korona,
která dopadla tvrdě nejen na do-
pravu. Příští rok to bude přesně
naopak. Pomalejší rozjezd na
začátku roku s ustupující koro-
nou a pak finiš zase v černých
číslech, i proto, že v příštím roce
začnou jezdit nové čínské vlaky
Sirius Leo Express.

Ludvík Šlancar
Vinařství Ludwig
Rok byl chladnější a vlhčí, réva
zrála později a cukernatost neby-
la tak dobrá. Obchodně byl po-
znamenán koronavirem, ale
jsme hlavně dodavateli do ob-
chodních řetězců, kde obrat klesl
jenmírně, a stále jsme v zisku.
Příští rok je ve hvězdách, doufá-
me v lepší počasí a chceme stále
investovat, i když méně, zhruba
dvamiliony korun.

Libor Vošický
Stavební spořitelna ČS
Rok 2020 byl obchodně jeden
z nejúspěšnějších v historii Sta-
vební spořitelny České spořitel-
ny (Buřinky). Příští rok očekává-
me, že ekonomika bude nadále
ovlivněna koronavirovou pande-
mií, úrokové sazby zůstanou na
velmi nízké úrovni a levné finan-
cování bude impulzem pro mno-
ho klientů splnit si sny o lepším
bydlení.

RadimPasser
Passerinvest Group
Lze předpokládat stagnaci na
kancelářském trhu, prodlouže-
né rozhodovací procesy klientů
a naneštěstí i přetrvávající kom-
plikace ve schvalování nových
projektů ze strany úřadů. Co je
ale potřeba neustále opakovat,
je to, že soukromý sektor vytvá-
ří zdroje pro chod státu, a proto
je třeba, abychom jej udrželi co
nejvíce v chodu.

Nešetřit na lidech
a neslevovat ze
standardů, na
něž jsou cestující
zvyklí. Ve vlacích
Leo Express jsou
třeba roušky
zdarma
a dezinfekce
u vstupních
dveří.

Důležité je, aby
vakcína proti
koronaviru byla
k dispozici co
nejrychleji.
Naším cílem je
proočkovat co
nejvíce
škodováků,
a to zdarma
a dobrovolně.

Václav Řehoř
Letiště Praha
Také v letectví si zvykáme na
nový a flexibilnější přístup k prá-
ci, roste význam digitalizace,
znovu se nastavuje trh a do pro-
vozu se rychleji dostávají ekolo-
gicky šetrnější letadla. Kromě
toho věříme, že lidé chtějí cesto-
vat a že se do letadel velmi
rychle vrátí, jakmile to epidemio-
logická situace alespoň trochu
dovolí.

PavelMed
Baumit
Jsem rád, že se stavebnictví ten-
tokrát nestalo první hospodář-
skou obětí krize a přes všechna
omezení víceméně normálně
fungovalo. Letošní rok je tak pro
nás rekordní, obrat v Česku do-
sáhne téměř 1,5 miliardy korun.
V příštím roce očekáváme pro-
pad poptávky do čtyř procent,
nicméně v jednotlivých segmen-
tech trhu budou značné rozdíly.

MichalMička
C2H
Přišli jsme přibližně o polovinu
tržeb a v případě Pietro Filipi do-
šlo i ke změně chování našich
zákazníků. Na druhou stranu
jsme byli nuceni udělat změny
k vyšší efektivitě, ke kterým by-
chom se jen těžko donutili v ob-
dobí ekonomické konjunktury.
Pro příští rok počítáme s 35pro-
centním poklesem Pietro Filipi
oproti roku 2019.

TomášVarcop
innogy
Pro nás to byl mimořádně nároč-
ný rok, ve kterém jsme navíc
museli rozdělit skupinu na tři sa-
mostatné subjekty a prodat re-
tailový byznys novému vlastní-
kovi. Očekávám, že pandemie
bude významným faktorem
i v roce 2021. Základem je ocho-
ta přijmout neočekávanou reali-
tu, adaptovat se a také trocha
pokory k síle přírody.

LukášNovák
Euromedia
Knižní průmysl utrpěl hluboké
rány a my jsme jeho významnou
součástí. Jednoduše řečeno, ne-
byl to dobrý rok. Jsem optimista
a věřím, že po lehkých turbulen-
cích, které očekávám v prvním
kvartálu, se rok 2021 srovná.
Bude následovat uvolnění napě-
tí z již ukončené pandemie a po
zbytek roku se začneme vracet
k fungující ekonomice.

Radek Procházka
Prochazka&Partners
Rok 2020 vnímám jako mana-
žerskou zkoušku v udrženímoti-
vace a produktivity lidí. Příští rok
vidím pozitivně, bude silný v ob-
jemu pronajatých prostor s vel-
kým apelem na prodloužení ná-
jemních smluv a zajištění flexibi-
lity pro nejistá léta. Nejpodstat-
nější bude zůstat optimistou a
hledat způsoby, jak zlepšovat
služby a nabírat proaktivní lidi.

Bohumil Volf
Bidfood
Při té bídě, která nás jako vý-
znamného potravináře potkala
uzavřením gastronomie, jsme
rok zvládli výborně. Nepokrátili
jsme investice, udrželi si lidi jak
ve vedení, tak především v děl-
nických profesích. V roce 2021
bude situace podstatně těžší,
ale nebude záležet jen na nás,
jak uspějeme. Jsme však dobře
připraveni.

i jedny dlouhé Vánoce

Hubert Palán
Productboard
Naléhavost digitalizace vytvoři-
la ještě větší tlak na design digi-
tálních produktů, z čehož bude-
me snad těžit všichni. Pro zvlád-
nutí pandemie je důležité udržo-
vat a podněcovat spolupráci
týmů a mezi lidmi vytvářet po-
třebné sociální interakce, kte-
rých se jim často během karan-
tény či vzdálené spolupráce ne-
dostává.

ThomasSchäfer
ŠkodaAuto
Letos se nám podaří udržet po-
kles prodejů v rámci celého
roku vmezích, na některých tr-
zích tržní podíl dokonce zvýší-
me. V příštím roce budeme dů-
sledně pokračovat v modelové
ofenzivě, v rámci koncernu pře-
vezmeme další odpovědnost za
regiony Ruska a severníAfriky
a posílíme své úsilí v oblastech
trvale udržitelného rozvoje.

KvidoŠtěpánek
Isolit-Bravo
Překážky, které před nás nasta-
věl rok 2020 – a ve srovnání
s ostatními lety jich bylo dost,
považuji za běžné provoznípro-
blémy. Nemůžete si přece mys-
let, že vždycky půjde vše jako
pomásle. Za úplně nejdůležitěj-
ší považuji mind-set, tedy nasta-
venímysli. Musíme být v dob-
rém slova smyslu bojovní: My
se jen tak nedáme!

Radomír Lapčík
Trinity Bank
Pro Trinity Bank byl rok 2020 nej-
úspěšnějším v historii. Kontinuál-
ně rosteme jak na straně depo-
zit, tak na straně úvěrového port-
folia. Nejenže nám zisk neklesá
jako většině bank, ale překraču-
jeme plán zisku. Vždy jsem pro-
sazoval konzervativní a opatrný
přístup a ten bude nezbytný i na-
dále. Bude ale důležité opět posí-
lit týmovou spolupráci.

EvaŠtěpánková
Ryor
Naši zákazníci jsou naštěstí
zvyklí nakupovat přes e-shop,
takže nebyli odkázáni na nefun-
gující obchody. Bylo to pro naši
výrobu a expedici mimořádně
náročné a stále ještě je. Jen se
děsím, aby nikdo neonemocněl.
Příští rok, doufám, se situace
zklidnía bude čas uskutečnit ně-
které záměry a aktivity, které
jsme letos museli odložit.

Robert Kužela
TEVACzech Industries
Objem naší výroby vzrostl, in-
vestujeme a i přes situaci v prů-
běhu celého roku jsme stále na-
bírali nové zaměstnance. Vý-
hled do roku 2021 je velmi po-
dobný. Epidemie obecně přesto
představují pro farmaceutickou
výrobu riziko. Klíčová je včasná
a přesná exekuce připravených
plánů, a to s důrazem na bez-
pečnost a zdraví zaměstnanců.


