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Vážení klienti, milí kolegové a přátelé,

vítám vás na stránkách prvního letošního bulletinu, 
ve kterém naleznete zajímavé rozhovory i shrnutí 
aktuálních témat. Pro toto vydání jsme si povídali 
například s Vítkem Nantlem o blížícím se pětiletém 
výročí jeho působení v pozici generálního ředitele 
VLTAVA LABE MEDIA a vyzpovídali jsme také našeho 
nového obchodního ředitele Jaroslava Staňka. Čeká vás 
také nahlédnutí do fungování našeho účetního oddělení 
a seznámení s kolegy, kteří zde pracují, a ohlédneme 
se za loňským rokem, v němž jsme oslavili třicet 
let působení České distribuční na trhu. Již tradičně 
se můžete těšit na informace o náhradním plnění 
a veškerých službách a novinkách, které nabízíme. 
Nezapomněli jsme ani na oblíbenou rubriku aktuálních 
trendů a výzkumů z oboru. 

Vysoká inflace, zdražování energií, a tím i všech nákladů, 
doznívající pandemie i znepokojivá politická situace 
v Evropě jsou skutečnostmi, které se dotýkají každého 
z nás. Díky našim pracovitým zaměstnancům i klientům, 
kteří k nám mají důvěru, se nám daří fungovat i v této 
složité době.  Právě nyní se ještě více než dříve snažíme 
přemýšlet nad tím, co může leták firmám přinést a jaká 
je jeho role v marketingu pro krizovou dobu. Jsme totiž 
přesvědčeni, že právě leták je stále tím, co obchodníkům 
dokáže přitáhnout zákazníky, a zároveň pro rodiny, 
kterým se nyní výrazně zvyšují náklady, je prostředkem 
k šetření rodinných rozpočtů.

Právě období, jako je tohle, ukazuje, že tištěné letáky 
mají stále nezastupitelnou roli v nákupním chování 
lidí. Zejména pak v „letákové velmoci“ jakou je Česká 
republika. Dle nejnovějších průzkumů devět z deseti 
Čechů sleduje slevové a akční nabídky. A mnoho 
z nich je hledá a nachází právě v tištěných letácích. 
Nejsou to zdaleka jen senioři, ale každý, kdo chce 
alespoň částečně šetřit rozpočet a přitom kvalitně 
nakoupit. Dnešní leták navíc není jen přehledem akčních 
nabídek, ale umožňuje prodejcům využít kreativní 
prvky komunikace se zákazníkem. Obsahuje spoustu 
zajímavých informací a tipů, které mohou být spojené 
s vařením, kutilstvím nebo třeba cestováním. 

Jedním z našich klíčových celofiremních úkolů je péče 
o vlastní distribuční síť. V tomto ohledu nám výrazně 
pomáhá projekt zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, který jsme spustili před dvěma lety a udělali 
tak z neadresné distribuce a adresného doručování 
službu se sociálním přesahem. Nyní jsme druhým 
největším zaměstnavatelem OZP v České republice 
a poskytujeme práci více než tisícovce osob, které mají 
ztížený vstup na pracovní trh. 

Věřím, že vás aktuální číslo bulletinu zaujme, přinese vám 
zajímavé informace a třeba i zpříjemní pracovní chvíle.

Přeji příjemné a inspirativní čtení. 

Sylvie Kiselová, marketing a média
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ČESKÁ  
DISTRIBUČNÍ V ČÍSLECH 
Loňské „třicátiny“ zastihly Českou distribuční ve 
skvělé kondici. Letos na ní chceme stavět.

Přestože poslední měsíce obecně 
nepatří k těm jednodušším, podařilo  
se nám úspěšně zvládnout další 
pandemický rok. Je to zejména 
díky našim zaměstnancům, kteří ani 
v nejistých dobách neztratili nic ze 
své pracovitosti a motivace. Díky 
patří rovněž našim klientům, jejichž 
důvěra nám umožňuje pokračovat 
v poskytování kvalitních a profesio-
nálních služeb. 

V roce 2021 jsme oslavili třicet 
let působení České distribuční na 
trhu. A co by to bylo za oslavu bez 
pořádného dárku? Proto jsme si jich 
nadělili hned několik. 

Nové logo, noví kolegové, 
nové zkušenosti
Na první pohled viditelnou změnou je  
nové logo, ve kterém jsme se snažili  
propojit moderní přístup s tradicí 
doručení všech sdělení do schránky. 
Do nového kabátu jsme oblékli také  
náš firemní web, který je nyní přehled- 
nější a responzivnější. Pevně doufáme,  
že zde naleznete vše, co hledáte. 

Náš interní systém CEDI prošel 
migrací na novou databázi Oracle 19. 
Nyní tak můžeme rychleji zpracovávat 
větší množství dat a využívat funkce 
nové platformy. Do budoucna 
plánujeme další aktualizace, nové 
funkcionality a celkové vylepšení 
systému CEDI i naší mobilní aplikace. 

Vloni jsme přivítali řadu nových 
kolegů a kolegyň. Významné posílení  
zaznamenal především provozní tým,  
včetně nového ředitele provozu, 
s cílem udržet kvalitu a rychlost. Na 
úsek financí nastoupily také nové 
kolegyně hlavně z důvodu podpory 
projektu péče o OZP.

Celospolečenská opatření přijatá 
v souvislosti s probíhající pandemií 
nám přinesla řadu nových 
zkušeností a poučení. Každoročně 
provádíme aktualizaci databáze, 
díky které naši klienti nyní získali 
výhodu, a která nabírá na významu 
zejména v současném období 
nedostatku papíru a rostoucích 
cen materiálu. Lepší cílení jen na 
aktuální adresy totiž dokáže výrazně 
ušetřit náklady za tisk. Vzhledem 
ke všem přijatým opatřením jsme 
také dočasně museli sloučit termíny 
distribučních vln. 

Co máme v plánu 
v letošním roce?
Přestože jsme toho v loňském roce 
stihli opravdu hodně, nehodláme 
zahálet a také letos chystáme celou 
řadu novinek. 

Jedním z našich nejdůležitějších 
úkolů vždy byla a nadále bude péče 
o vlastní distribuční síť, na které 
se podílí celá firma. Chceme proto 
i v letošním roce rozšířit distribuční 
síť o další distributory, včetně OZP. 
S tím souvisí i právě probíhající 
úprava kategorizace distributorů 
a smluvní zajištění praktických 
lékařů, abychom měli vlastní systém 
poskytování trvalé zdravotní péče 
pro naše OZP zaměstnance. 

Abychom se ještě více přiblížili 
našim klientům, zvýšili jsme aktivitu 
na sociálních sítích a v budoucnu 
chceme přicházet s novými nápady 
komunikace s našimi klienty nebo 
třeba zájemci o práci v České 
distribuční. Nově nás můžete 
potkat na sociální síti LinkedIn, kde 
sdílíme novinky a zajímavosti z naší 
činnosti. 

Plánujeme zpracovat socioekonomic- 
ká data z nového Sčítání lidu, domů 
a bytů z roku 2021 a aktualizovat naši  
databázi až na úroveň nejmenších 
sektorů pro zacílení na trhu. 

Důležitým úkolem, který na svých 
bedrech ponese zejména obchodní 
tým, bude nejen udržet stávající 
klienty, ale také získávat klienty nové. 
Je pro nás závazkem být silným part- 
nerem na trhu v neadresné distribuci  
a adresného doručování. Chceme 
klientům přinést výhody jak klasické  
letákové distribuce, tak přínosy direct  
mailu.  Je pro nás závazkem být 
jedničkou na trhu v neadresné 
distribuci a stabilním poskytovatelem 
adresného doručování. Proto se  
zaměříme dále na stabilizaci distribuč- 
ních plánů u klientů, abychom jim  
garantovali tvorbu úspěšných distri- 
bučních plánů a z dlouhodobého 
hlediska pomohli generovat prodeje 
či jiný přínos. V řízení veškeré činnosti  
obchodního týmu by měl výrazně 
pomoct i nový obchodní ředitel.

Přeji úspěšné obchody a děkuji, že 
vkládáte důvěru do našich rukou.

Petr Sikora,
ředitel společnosti
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ROZHOVOR

Jaroslav Staněk není v České distribuční žádným 
nováčkem. Již dříve vykonával pozici provozního 
ředitele a nyní povede náš obchodní tým. Charakter 
práce tak bude odlišný, ale jako zkušený manažer je 
zvyklý čelit novým výzvám a úspěšně je zvládat. Jaké 
pracovní cíle a ambice má pro tento rok a kde vidí 
český trh s tištěnými letáky za 5 let? Čeho si nejvíce 
cení na práci pro Českou distribuční? Zeptali jsme se 
Jardy v krátkém rozhovoru.

Jakým směrem se ubírala vaše pracovní kariéra před 
nástupem do České distribuční? 

Několik let jsem se věnoval spedici v jedné ryze české 
firmě a poté opět spedici a logistice ve společnosti 
s celoevropskou působností. Zde jsem působil jako 
Operation Manager na projektu věnujícímu se jedné 
z největších společností na poli spotřební elektroniky.   

V rámci České distribuční už jste vykonával pozici 
provozního ředitele. V čem bude práce ve vedení 
obchodu jiná? 

Pochopitelně je to výzva. Náš obor je velmi specifický, 
ale právě proto z provozní praxe vím, o co se opřít. 
Provozní stránka věci je často svázána s předem jasně 
definovanými podmínkami a nedovoluje příliš vybočit. 
Obchod bude v tomto ohledu pestřejší a nabídne větší 
prostor pro kreativitu. 

Jaké budou první kroky, které ve své nové pozici 
podniknete? 

Aktuálně chceme s naším týmem obchodníků a klient- 
servisu především plynule navázat na dosavadní obchodní 
úspěchy společnosti Česká distribuční a udržet stávající 
portfolio klientů. Chceme potvrdit, že klasická neadresná 
distribuce má na trhu stále své významné místo. Ostatně, 

KLASICKÝ LETÁK  
MÁ NA TRHU STÁLE SVÉ 

VÝZNAMNÉ MÍSTO
„Přesvědčíme klienty, že tištěný leták má stále smysl,“ říká 

Jaroslav Staněk, náš nový obchodní ředitel
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ROZHOVOR

jedná se o naši hlavní službu,  
kterou nabízíme již přes 31 let. Dlouholetá  
spolupráce s mnohými klienty je myslím i vhodným 
potvrzením naší pozice. Naším úkolem samozřejmě bude  
také přesvědčovat a získávat nové klienty. Právě nelehká 
období jako je tohle, nabízí příležitost hledat a zkoušet 
nové cesty, jak oslovovat zákazníky. Řadu klientů, mezi 
kterými jsou také e-shopy, v podobných ekonomicky 
náročnějších obdobích přinutila situace vyzkoušet také 
,,něco nového“, tedy neadresnou distribuci. Mnozí z nich 
s námi úspěšně spolupracují dodnes.  

Jaké ambice a cíle má obchodní tým pro tento rok? 

V současné chvíli chceme především plynule navázat na 
dosavadní obchodní úspěchy naší společnosti. V tento 
okamžik lze situaci na trhu jen s obtížemi dlouhodobě 
predikovat. Ceny práce a především surovin strmě 
stoupají a naším úkolem bude vytvořit našim klientům 
takové podmínky, aby i přes tento trend chápali tištěnou 
reklamu jako přínosnou a prostředky vynaložené na 
jejich letákové a marketingové kampaně jako efektivní.

V čem spatřujete největší výhody tištěného letáku? 
Není jednodušší si jej dnes najít v digitální podobě? 

Jednoznačně přehlednost, vizibilita a odraz v nákupním 
chování zákazníků. Digitální podoba má nepochybně 
svoje výhody, ale také praktické limity, které stále 
výrazně převažují. Tištěný leták má pro klienty jasnou 
přidanou hodnotu v podobě viditelnosti značky, která 
díky distribuci zůstává v širším povědomí po výrazně 
delší dobu. Fyzická distribuce není odkázaná výhradně 
na aktivní přístup konkrétního zákazníka prostřednictvím 
webového rozhraní, mnohdy jen po velmi krátkou dobu. 

Takový zákazník navíc často hledá pouze konkrétního 
klienta a ostatní tím ve svém výběru upozaďuje.

V tomto ohledu je dopad tištěné reklamy nesrovnatelně 
vyšší. Také dle posledních studií jsou nejpoužívanějším 
médiem pro sdělení nabídek spotřebitelům právě letáky.

Platí to pro všechny cílové skupiny?

Ano, řekl bych, že to platí ve všech segmentech trhu, kde  
vedou letáky oproti digitálu, billboardům i televizním re-
klamám. Rozhodujícím způsobem se tak podílí na nákup-
ním chování zákazníků a obecném povědomí o značce. 
Zejména v dobách, kdy dochází ke všeobecnému zdražo-
vání, jsou letáky užitečným nástrojem, jak významně šetřit 
rodinný rozpočet. Dle našeho nedávného průzkumu jsou 
to zejména rodiny s dětmi, kdo z letáků profituje nejvíce.

Vnímáte Českou republiku jako „letákovou velmoc“?  

Rozhodně ano. Historický vývoj jasně ukazuje, že opustí-li  
klient tento informační kanál, velmi často brzy poté opustí 

 

 
 
i český  
trh, někdy případně  
zcela zanikne. Každý si jistě  
vybaví zvučná jména řetězců, které zde  
v minulosti pomáhaly budovat nákupní zvyklosti,  
avšak dnes již v ČR nepůsobí. V tomto ohledu je český 
zákazník specifický a reklamní leták velmi často chápe 
jako standardní službu, na základě které se finálně 
rozhoduje. Mluvíme-li konkrétně o segmentu potravin, 
je na místě zmínit, že socioekonomické nůžky se 
v posledních letech stále více rozevírají a leták v těchto 
případech vždy potvrzuje svoji pozici klíčového prvku 
v nákupním rozhodování zákazníků.

Kde vidíte český trh s tištěnými letáky za dalších 5 let?  

Klient by měl mít vždy možnost výběru. Při současném 
60% podílu na trhu jsme si však také velmi dobře 
vědomi své pozice lídra na poli neadresné distribuce. 
Již dnes dovedou naše nástroje geomarketingu, mobilní 
aplikace nebo další služby, jako například optimalizace 
distribuovaných kusů, významným způsobem 
redukovat náklady klienta, ale také zefektivnit responzi 
na distribuovaný materiál. Veškeré tyto nástroje 
promlouvají do trhu neadresné distribuce již nyní. 
Budoucnost vidím v hlubší provázanosti těchto služeb 
a samotné distribuce. Prozatím neočekávám žádnou 
dramatickou změnu z hlediska rozsahu, spíše se služba 
stane více efektivní a do určité míry i personalizovanou.

Co vás nejvíce baví na práci pro Českou distribuční? 

Je to společnost se silným příběhem, na jehož počátku 
stála velká osobnost. Přesto, že se v průběhu let 
transformovala a zařadila se pod křídla VLTAVA LABE 
MEDIA a.s., v mnoha ohledech zůstala tradiční a věrná 
svým původním zásadám. Spoustu lidí z řad kolegů, 
klientů i subdodavatelů je s námi i celé desítky let. 
A to je v mých očích jedna z hodnot, díky níž považuji 
společnost Česká distribuční za úspěšnou. Také se 
neustále snažíme přizpůsobovat trendům trhu. V tomto 
ohledu rozhodně nestojíme na místě a stále hledáme 
nové cesty a způsoby. Jako příklad zde uvedu projekt 
systematického zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením či znevýhodněním. To kupříkladu dává 
klientům možnost odebírat naše služby v režimu 
náhradního plnění, čímž nejen podpoří záslužnou 
věc, ale také ušetří náklady a získají další výhody. 
Zároveň nám pomáhají vytvářet na trhu práce speciální 
příležitosti i pro osoby s určitým omezením, pro které je 
obtížné nalézt další pracovní uplatnění. V tomto ohledu 
je tak práce velmi tvůrčí a dává příležitost přicházet 
s novými nápady. 

Již dnes dovedou naše nástroje geomarketingu, 
mobilní aplikace nebo další služby, jako například 
optimalizace distribuovaných kusů, významným 
způsobem redukovat náklady klienta, ale také 
zefektivnit responzi na distribuovaný materiál. 

Zejména v dobách, kdy dochází ke všeobecnému 
zdražování, jsou letáky užitečným nástrojem, jak 
významně šetřit rodinný rozpočet. Dle našeho 
nedávného průzkumu jsou to zejména rodiny 
s dětmi, kdo z letáků profituje nejvíce.
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MARKETING  
PRO KRIZOVOU DOBU 

Výrazné zdražování všech vstupů do podnikání v posledních měsících neminulo snad nikoho z nás. Vyšší ceny 
jsme zaznamenali nejen u pohonných hmot, ale také u papíru, obalových materiálů, potravin, přístrojových 
součástek či stavebních materiálů. S tím logicky došlo také ke zdražení produktů pro koncové zákazníky, kteří 
své nákupy nyní promýšlejí více než kdy dříve, což je potřeba zvážit ve chvíli, kdy pro ně připravujeme nabídky. 
Jak je co nejlépe oslovit?

PŘESNÉ CÍLENÍ JE PRVNÍM 
KROKEM K ÚSPĚCHU
Dříve, než samotnou nabídku 
začneme tvořit, ať už bude její forma 
jakákoliv, je potřeba si uvědomit, pro 
koho je určená. Vhodně nastavená 
cílová skupina je v tuto chvíli stěžejní 
a každý obchodník by si měl pečlivě 
rozmyslet a verifikovat, kdo přesně 
je jeho zákazníkem. Pokud se mu to 
podaří, má za sebou první a zásadní 
krok cesty za úspěšným prodejem.

Když už víme, kdo je naším 
zákazníkem, přichází otázka, kde 
a jak jej najít a oslovit. Právě zde 
můžou pomoci naši odborníci na 
geomarketing, kteří dokáží poradit 
zejména ve chvíli, kdy se rozhodneme 
zákazníka oslovit pomocí doručení 
nabídky do schránky. Častou 
představou totiž bývá, že například 
akční leták je prostředkem plošného 
oslovení velkého množství odlišných 
zákazníků. V dnešní době jde 
však o velmi mylnou představu. 
Odborníci totiž dnes dokáží provést 

velmi podrobnou segmentaci 
území a vymezit oblasti, kde je 
největší koncentrace potenciálních 
zákazníků a kde je tedy můžeme 
nejlépe oslovit. Podle toho pak na 
míru vytvoří distribuční plán.

Díky přesné segmentaci mohou 
obchodníci jednak uspořit finanční 
prostředky na tisk a roznos letáků až 
o 50 % a také šetřit životní prostředí 
omezením plýtvání papírem.

Životní prostředí i náklady naši zákaz-
níci šetří také využitím hromadných  

zánosů. Jde o proces, v rámci kterého 
pravidelně monitorujeme a aktualizu- 
jeme počty příjemců sdělení v domech  
s velkým množstvím bytů a doruču-
jeme zde jen takové množství letáků, 
jaké je skutečně potřeba.

Zákazníky můžeme zacílit 
podle pohlaví, věku, vzdělání, 
socioekonomického statusu či 
typu domácnosti, ale také dle 
geometrické nebo přirozené 
spádovosti k prodejně. 
Využíváme také zákaznické 
analýzy z PSČ pokladních 
systémů, tržní analýzy 
a zákaznické profily.

LETÁKOVÁ SAMOOBSLUHA – 
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO MENŠÍ 
A STŘEDNÍ PODNIKY

Máte vlastní přehled o tom, 
kde se vaši zákazníci nacházejí 
a při objednávání neadresné 
distribuce chcete hlavně 
šetřit čas? Využijte letákovou 
samoobsluhu, naši aplikaci, ve 
které si můžete sami vyznačit 
oblasti pro roznos na několik 
kliknutí. Ihned se zde dozvíte 
také předběžnou cenovou 
nabídku a můžete jednoduše 
zaslat nezávaznou poptávku. 
Náš obchodník pak s vámi 
probere konkrétní představu 
a doporučí to nejlepší.

Letáková samoobsluha – jednoduše 
si zaznačte oblasti a odstartujte svou 
kampaň
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NAKUPOVÁNÍ  
S LETÁKEM = CHYTRÉ 
NAKUPOVÁNÍ
Leták se ukazuje být nejen vhodným 
nástrojem pro prodej, ale zároveň 
je v krizové situaci také šikovným 
pomocníkem pro domácnosti, které 
potřebují více přemýšlet nad svými 
výdaji. Z průzkumu, který jsme 
provedli na začátku pandemické 
krize v roce 2020, jsme zjistili, že 
57 % respondentů používá slevy 
a akční nabídky v letácích jako 
prostředek k šetření rodinných 
rozpočtů. 72 % lidí v průzkumu také 
uvedlo, že doma připravený nákupní 
seznam jim pomáhá šetřit čas na 
prodejně, třetina z nich si připravuje 
podrobný seznam podle letáků.

PAPÍROVÝ LETÁK MŮŽE 
BÝT PRO ZÁKAZNÍKY 
VÍTANOU ZMĚNOU
Může se zdát, že papírový leták je 
v dnešním digitálním světě přežitkem. 
V době přeplněných emailových 
schránek, přesycení webových 
stránek a aplikací reklamními 
nabídkami však může být klasická 
nabídka na papíře pro zákazníka 
velmi vítaná změna. Uvědomit si 
musíme také to, že v přehlcených 
emailových schránkách nabídka velmi 
jednoduše zapadne. Oproti tomu 
leták, který člověk může fyzicky držet 
v rukou a prolistovat si jej, je médiem,  

 
které upoutá  
pozornost mnohem jednodušeji. 
Potvrzuje to i výzkum České 
marketingové společnosti z roku 
2021, který se zabýval vztahem Čechů 
k reklamě. Dle tohoto výzkumu se 
70 % respondentů cítí reklamou na 
internetu přehlceno, u klasických 
letáků ve schránkách je tento 
počet o 27 procentních bodů nižší. 
Přesycenost reklamou na internetu 
se meziročně zvýšila o 5 procentních 
bodů, u letáků je tento trend 
naopak klesající. K emailovému 
odběru obchodních nabídek se navíc 
zákazník musí zpravidla aktivně 
přihlásit, kdežto letákem jej můžeme 
oslovit i bez jeho výslovné žádosti.

Ideálním způsobem pro oslovení 
zákazníků se ukazuje kombinace 
offline a online forem doručení 
sdělení. V rámci offline můžeme 
využít právě neadresnou distribuci 
letáků nebo adresné doručování 
speciálních nabídek. V České 
distribuční jsme však schopni 
pomoci i s online prostředím. Díky 
našemu propojení s VLTAVA LABE 
MEDIA můžeme obchodníkům 
nabídnout doručení reklamy 
prostřednictvím online i offline 
médií. I zde umíme zajistit přesné 
zacílení, a to dle specifik čtenářů 
daných médií.  

Veškeré služby, včetně inzerce 
v médiích VLTAVA LABE MEDIA, lze  
u České distribuční odebírat v režimu  

 
 
 
 
náhradního  
plnění, a to díky  
tomu, že jsme uznaným 
zaměstnavatelem na chráněném 
trhu práce. Díky našim zaměstnan- 
cům z řad osob se zdravotním 
postižením se nám daří nejen 
udržovat stabilní distribuční síť 
a poskytovat kvalitní služby, ale naši 
zákazníci mohou navíc ušetřit na 
kompenzačních příspěvcích státu. 
Zároveň mohou odebíráním našich 
služeb podpořit své portfolio 
aktivit společenské odpovědnosti, 
která je podle nedávného výzkumu 
společnosti Ipsos při nákupu 
důležitá pro 53 % zákazníků. 
V dnešní době turbulentních změn 
je tedy vhodné se při plánování 
marketingových aktivit zamýšlet 
i nad tímto aspektem. 

„Sílu České distribuční nyní 
vnímám v komplexních službách, 
kdy dokážeme kampaň 
odbavit od tisku a kompletace 
materiálů, přes přesné zacílení, 
po doručení k zákazníkovi 
a následné vyhodnocení. K tomu 
můžeme nabídnout i inzertní 
prostor v online i tištěných 
médiích z naší skupiny VLTAVA 
LABE MEDIA. Všechny tyto 
služby lze navíc odebírat 
v režimu náhradního plnění, 
díky kterému může obchodník 
ušetřit a podpořit smysluplný 
projekt. Právě tento společensky 
odpovědný rozměr může být 
nyní pro zákazníky stěžejní.“

Petr Sikora,  
ředitel České distribuční

Ať už se rozhodnete 
své zákazníky oslovit 
prostřednictvím neadresné 
distribuce, adresného 
doručování či online inzerce, 
přejeme vám, aby pro vás 
následující měsíce byly 
úspěšné a jsme připraveni 
vám poskytnout potřebnou 
podporu. 
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Co si vlastně pod pojmem geomarketing představit? 
Jde o oblast marketingu, která propojuje poznatky 
z geografie se statistickými a obchodními daty 
a funguje na základě propracovaných informačních 
systémů. Využívá se v procesu plánování a realizace 
marketingových aktivit, aplikovat jej můžete pro 
zacílení na stávající i potenciální zákazníky. Na 
následujících příkladech vám ukážeme, jak konkrétně 
vám může náš geomarketing pomoci.

ZJISTÍME ZÁKAZNICKÝ POTENCIÁL 
V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
Díky přesné segmentaci mohou obchodníci jednak 
uspořit finanční prostředky na tisk a roznos letáků až 
o 50 % a také šetřit životní prostředí omezením plýtvání 
papírem.

Mixem několika údajů pro vás dokážeme rozdělit území  
dle počtu potenciálních zákazníků, kteří se v něm nachá- 
zejí. Důležitý parametr, který během tvorby distribučního 
plánu zohledňujeme, je ukazatel přirozené spádovosti  
a také potenciál spádových regionů (počet obyvatel 
v kombinaci s počtem všech sledovaných prodejen). 
Umíme zmapovat nejen oblasti, kde žijí vaši zákazníci, ale 
také zákazníky vaší konkurence. Spádovost tak neřešíme 

jen z geometrického hlediska okruhu okolo prodejny, ale 
bereme v potaz například i konkurenční prodejny, kam 
lidé chodí nakupovat, dále zohledňujeme, že do oblasti 
mohou lidé jezdit za prací či za studiem a v úvahu tak 
bereme i roznosy v okolních městech a vesnicích. 

CÍLOVÉ SKUPINY NETVOŘÍME JEN 
GEOGRAFICKY
Častou představou bývá, že geomarketingové analýzy 
lze zpracovat pouze dle geografických údajů. V rámci 
našich kampaní jsme schopni utvářet cílové skupiny 
i podle vzdělání, zaměstnanosti, věku a dalších faktorů. 
Využili jsme to například v kampani na nábor řidičů pro 
skladové centrum, kterou jsme cílili mimo jiné dle věku či 
vzdělání. Kampaň zahrnovala reklamu v médiích, nabídky 
na pracovních portálech a webu zaměstnavatele. 
Oproti těmto kanálům zvítězily letáky roznesené dle 
geomarketingové analýzy svou efektivitou na plné čáře 
– ze 100 % přihlášených uchazečů jich celkem 72,6 % 
reagovalo právě na základě doručeného letáku.

Letáky zkrátka nejsou jen prostředkem k šetření 
rodinných rozpočtů pro domácnosti s nižšími příjmy, ale  
jsou především účinným prostředkem pro cílené oslovení  
jakékoliv specifikovatelné skupiny. Oslovit můžeme 

GEOMARKETING –  
NAJDEME A OSLOVÍME 

VAŠE ZÁKAZNÍKY

Potenciál zákazníků 
v regionech, analýza 
pro potravinový 
řetězec



W W W . D I S T R I B U C N I . C Z

GEOMARKETING

skupiny právě dle jejich  
kupní síly či vzdělání, čehož jsme využili například  
i při přípravě nabídky pro soukromou základní školu, kde bylo  
potřeba oslovit rodiny, které chtějí svým dětem zajistit kvalitní vzdělání.

SBĚR ZÁKAZNICKÝCH DAT DLE PSČ
Vaše zákazníky dokážeme najít dle jejich PSČ, které od  
nich při nákupu zjišťují pokladní. Data lze propojit i s ná- 
kupním košíkem a jednotlivé oblasti také segmentovat 

 

nejen podle počtu zákazníků, ale také podle obratu, 
který nám generují. To můžou být cenné informace pro 
tvorbu nabídky právě pro tyto zákazníky.

Index responze na schránku 
pro sportovní řetězec

Výběr distribuovaných obcí 
v náborové kampani
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ZPRAVODAJSTVÍ  
ZODPOVĚDNĚ, OBJEKTIVNĚ, 

DŮVĚRYHODNĚ A NESTRANNĚ 
„Nejvíc mě vždy potěší upřímná zpětná vazba od našich 

zaměstnanců“, říká Vít Nantl, generální ředitel VLTAVA LABE MEDIA 

Vít Nantl letos na jaře oslaví pětileté výročí svého 
působení v čele VLTAVA LABE MEDIA. V posledních 
dvou letech bylo jeho hlavním úkolem zejména 
zvládnout nástrahy pandemie a přizpůsobit činnost 
skupiny novým podmínkám. Co vše se v rámci skupiny 
během této doby změnilo a jaké výzvy se ukázaly 
jako největší? Jakou roli v rámci VLM sehrává Česká 
distribuční, která je součástí skupiny již deset let? Na 
co chce VLM zaměřit největší pozornost v letošním 
roce a jaké jsou plány do budoucna? Nejen o tom se 
Vít Nantl rozpovídal v našem rozhovoru.  

Můžete, prosím, přiblížit čím vším se VLTAVA LABE 
MEDIA zabývá? Jaké firmy má ve svém portfoliu?

VLTAVA LABE MEDIA je jednou z největších 
multimediálních skupin na českém trhu. Naše portfolio 
zahrnuje širokou škálu online a tištěných titulů, webů 
s řádkovou inzercí a výrobních a distribučních služeb. 
Našim čtenářům přinášíme objektivní a vyvážené 
zpravodajství pod značkou Deník, různorodou nabídku 
žánrů našich časopisů a webů, možnost prodat a nakoupit 
v rámci naší řádkové inzerce a současně přinášíme 
unikátní nabídku našim inzertním klientům, kterou jsme 
schopni přizpůsobit jejich představám a požadavkům, 
a to v rozsahu od celorepublikového pokrytí až po úroveň 
okresu. Nejde jen o nabídnutí prostoru, ale především 
o přístup a komunikaci s klientem. S oblibou tak říkáme, 
že jsme multimediální dům nepostradatelný pro celostátní 
i regionální kampaň našich klientů.

Čím do portfolia těchto firem zapadá právě Česká 
distribuční?

Našim inzertním klientům se snažíme nabízet zcela  
unikátní balíček produktů a služeb, jehož je Česká  
distribuční nedílnou součástí. Pro VLM je charakteristická  
schopnost jedinečného cílení, je to naše výkladní skříň, 
na které si zakládáme. Týká se nejen novin, časopisů 
a online prostředí, ale díky geomarketingu i distribuce. 
V případě distribuce pak jdeme ještě dál a jsme 
schopni nabídnout cílení i na mnohem menší oblast než 
je okres, v ČR evidujeme zhruba 11 700 distribučních 
sektorů. Je důležité klientům zaručit, že se jejich sdělení 
k potenciálnímu zákazníkovi v požadovaném rozsahu 
a ve vybrané lokalitě opravdu dostane, a to díky ČD 
můžeme. Mimo to využíváme jejích distribučních služeb 
také v rámci skupiny, a to při roznosu našeho zdarma do  
schránek distribuovaného měsíčníku Deník Extra, kterým  
pravidelně oslovujeme polovinu domácností v ČR. 

Jaký má VLM přístup ke společenské odpovědnosti? 
Jakým projektům se v této oblasti věnujete?

Společenská odpovědnost je široké téma a my si musíme  
uvědomit, jaké je hlavní poslání médií ve společnosti. 
Hrdě se hlásíme k tomu, že jsme mediální dům, jehož 
hlavní činností je především předávání informací 
čtenářům. Je naší společenskou odpovědností pomoci 
našim čtenářům pochopit dění kolem nich a informovat 
o něm srozumitelnou formou. Zvláště v dnešní době 
plné hoaxů a fake news je to pro vydavatelské domy ta 
nejdůležitější povinnost a vlastně smysl naší existence. 
Naší prioritou je dělat zpravodajství zodpovědně, 
objektivně, důvěryhodně a nestranně a snažíme se, aby 
to nebyla jen prázdná slova. 

Co vám ve VLM udělalo za poslední dobu největší 
radost?

Asi vás překvapím, ale není to konkrétní úspěch nějaké 
značky nebo projektu, i když takových příkladů mě napa- 
dá více. Nejvíc mě vždy potěší upřímná zpětná vazba 
od našich zaměstnanců. Naučili jsme se komunikovat 
otevřeně, alespoň doufám, a to i ne úplně pozitivní věci.  
Když pak dostanu celou řadu mailů od běžných zaměst- 
nanců, kteří píšou, že se na ně můžeme spolehnout, je 
to ta nejlepší motivace do další práce. A jsem rád i za 
informace o tom, co zrovna nefunguje a co se nepovedlo. 
Jen to nás může posouvat kupředu. Asi právě proto 
mám tak rád i naše zaměstnanecké akce, které jsme 
třeba loni měli v zábavním parku Mirakulum a v ZOO 
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Zlín, které byly po covidových  
lockdownech opravdovým balzámem na duši.  
Takže největší radost mi dělá komunikace s lidmi u nás 
ve VLM, jsem s nimi prostě rád. 

Co vše se ve VLM změnilo v době pandemie? Co bylo 
v tomto období největší výzvou?

V uplynulých dvou letech jsme udělali maximum pro 
to, aby se zaměstnanci, a tím pádem i jejich nejbližší 
příbuzní, cítili v maximálním bezpečí s ohledem na 
jejich zdraví. Původně jsme se obávali přesunu kolegů 
na práci z domova a jejich komunikace na dálku a byla 
to pro nás výzva budoucnosti. Nakonec jsme vzdálené 
připojení redakcí i dalších částí společnosti zvládli téměř 
ze dne na den. Už jsme si prakticky zvykli na porady na 
dálku, spoustu věcí dnes řešíme přes videokonference, 
dodržování hygienických pravidel a testování u nás lidi 
berou jako samozřejmost. Nutné je ale podotknout, že 
toto vše by nebylo možné nebýt vstřícnosti a pomoci 
od našich zaměstnanců. 

Takže lze říci, že jste to zvládli bez problémů. Odrazila 
se pandemie v něčem i pozitivně?

V určitém ohledu jsme vlastně rádi, že pandemie přišla. 
Umožnila nám zrychlit projekty, se kterými bychom se  
jinak potýkali roky. Příkladem může být například dokon-
čení reorganizace redakcí Deníku v duchu „digital first“.  
Naši novináři dnes již nepíší primárně pro tištěné noviny, 
ale tvoří obsah bez ohledu na to, v jakém mediatypu 
článek vyjde, tj. jestli na internetu nebo v printu. Suverén-
ně největší výzva se ale týkala České distribuční, kde od  
dubna 2020 nově zaměstnáváme osoby se zdravotním 
postižením a kterých je dnes už zhruba jeden tisíc. Díky 
nim jsme schopni nabízet naše služby v režimu ná-
hradního plnění. Tito kolegové pracují jako distributoři 
adresných a neadresných zásilek, tedy dopisů a letáků 
do schránek. Tento druh práce je pro ně zajímavý i pro-
to, že nejsou svázáni klasickou pevnou pracovní dobou. 
Myslím, že se nám podařilo nabídnout taková pracovní 
místa, že se lidé se zdravotním postižením mohou lépe 
začlenit do společnosti. Čímž vlastně doplňuji i mou od-
pověď na otázku ohledně společenské odpovědnosti.

Jak se v této době změnilo odvětví médií? Má 
pandemie dopad například na vývoj tištěných médií?

Pandemie samotná měla pro media spíše pozitivní dopad.  
Přirozeně a intuitivně se zvýšila poptávka po ověřeném 
zpravodajství a tím, jak lidé trávili více času doma, více 
četli noviny, časopisy a online weby. Vždycky říkáme, 
že se lidé pandemií pročetli. Paradoxně to znamenalo 
vyšší prodeje některých titulů. Negativní stránkou však 
bylo to, že se do popředí dostaly i neověřované zdroje 
zpráv, které stojí za mnoha dezinformacemi a nemyslím 
tím jen některé konkrétní weby. Pandemie také posílila 
nadnárodní giganty typu Facebooku a Googlu a je 
žádoucí, aby se i v České republice součástí společenské 
odpovědnosti stalo potlačování těchto zdrojů informací, 
podobně jako tomu je například v jiných zemích EU.  

Co je aktuálně negativní nepřímý dopad pandemie je 
extrémní růst ceny vstupů, ať už se jedná o energie, 
stavební materiály nebo v našem odvětví například  

 
 
ceny  
papíru. My i naši  
klienti bojujeme s bezprecedentní  
inflací, přičemž se snažíme hledat taková  
řešení, abychom našim klientům vyšli maximálně  
vstříc a byli jsme například schopni hledat a nabídnout 
dodatečné úspory. 

Jaké má VLM plány pro rok 2022 a dále?

V roce 2022 se chceme soustředit především na 
pokračující digitalizaci našeho portfolia, kde máme 
v plánu dvouciferný růst zásahu našich webů. Chceme 
dál rozvíjet naše online produkty, například v podobě 
placené sekce na Deník.cz, nebo spustit zcela nový 
redakční systém, který nám umožní snadnější sdílení 
obsahu napříč všemi našimi tituly. Chceme dále rozvíjet 
to, v čem jsme výjimeční, konkrétně rozvíjet dále 
základnu našich předplatitelů, kterých je více než 300 
tisíc a jsme tak vydavatelství s nejvíce předplatiteli 
v České republice.  I v tomto roce se chceme zaměřit na 
efektivnější práci s daty, díky kterým budeme lépe cílit 
nabídky printových i online titulů a počet předplatitelů 
tak nadále rozšiřovat. A díky znalosti našich čtenářů 
chceme nabídnout i inzertním klientům kvalitnější cílení 
jejich kampaní. 

Vaše pozice CEO musí být jistě náročná, čím si 
dobíjíte energii? Co rád děláte ve volném čase?

Nejspokojenější jsem venku v přírodě se svými třemi 
syny, mám rád Jeseníky, odkud pocházím, a také 
Šumavu a Alpy. Doba covidová ve mně ale probudila 
zájem o Prahu a její historii, takže mě můžete potkat 
i na toulkách po našem hlavním městě. Rád se kouknu 
na dobrý film, přičemž za nejlepší považuji filmy 
Christophera Nolana a také třetí díl Harryho Pottera. 
Miluju pohádky o Vánocích a vždycky mě dostanete 
na řízek s bramborovým salátem a rybízový koláč. 
Přebytečný stres a nadbytečná kila se pak alespoň 
trochu snažím kompenzovat pohybem, takže se snad 
i letos můžeme potkat při běhání u Vltavy nebo na 
některém z půlmaratonů po celé republice. 

VLTAVA LABE MEDIA
Mediální skupina VLM se díky svému dynamickému růstu  
dlouhodobě řadí mezi nejsilnější mediální domy na českém  
trhu. V průběhu let se z printového vydavatelství 
vyvinula silná multimediální společnost, která nabízí 
špičkový servis prostřednictvím svých značek, garanci 
kvalitního obsahu, nejširší síť novinářů a obchodníků 
po celé České republice a především široký zásah díky 
rozsáhlé základně čtenářů a předplatitelů.

VLM pracuje s unikátním spojením celostátního 
a regionálního zpravodajství pod značkou Deník, Deník.cz  
a Deník Extra. Prostřednictvím 17 časopisů s rozmanitými  
žánry oslovuje čtenáře z různých sociálně demografických  
skupin na českém trhu. Silným pilířem je také online 
portfolio, které oslovuje 6,5 milionu čtenářů online, 
s více než 130 weby se širokou cílovou skupinou.
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Stejně jako naši klienti jsou pro nás důležití i naši 
zaměstnanci, protože víme, že spokojený zaměstnanec 
vytváří i spokojenost klienta. V minulém roce jsme tak 
provedli další Průzkum spokojenosti a motivovanosti 
našich zaměstnanců a rádi bychom s vámi sdíleli výsled- 
ky a vzájemně se inspirovali. Jednalo se o anonymní 
dotazník, jehož výsledky jsme pečlivě vyhodnotili a na 
jejich základě jsme nastavili další zlepšení pro práci 
v České distribuční. Míra návratnosti dotazníku dosáhla 
úctyhodných 72 %, což je nárůst oproti předchozímu 
z roku 2018. 

Kolegové na České distribuční nejvíce ocenili 
atmosféru na pracovišti a firemní akce, přístup přímých 
nadřízených, reakci firmy v době koronaviru, ale také 
to, že je práce u nás obecně baví nebo že mají důvěru 
v úspěšnou budoucnost firmy. Prostor pro zlepšení 
naopak vidí v předávání informací a komunikaci napříč 
společností, v možnostech vzdělávání a osobního rozvoje 
a v zaměstnaneckých benefitech. Na základě toho nyní 
na těchto zlepšeních pracujeme, neustále totiž rosteme 
a uvědomujeme si, že je potřeba tomu přizpůsobovat 
pracovní procesy, a také věříme, že spokojení 
zaměstnanci jsou důležitým základem úspěšné firmy.

Naplňující práce pro zodpovědného zaměstnavatele 

Celkem 91 % zaměstnanců uvedlo, že je práce v ČD baví 
a naplňuje. Za důležité označili pozitivní vnímání firmy 
veřejností, což je dlouhodobý firemní cíl, na kterém 
usilovně pracujeme – mj. také významnou podporou 
společenské odpovědnosti formou zaměstnávání osob 
zdravotně postižených a znevýhodněných. Jsme tak 
rádi, že se nám cíl postupně nejen daří naplňovat, ale že 
tuto aktivitu oceňují i samotní zaměstnanci. Aktuálně 
jsme druhým největším zaměstnavatelem těchto osob 
v České republice a počet zaměstnanců se zdravotním 
omezením nadále navyšujeme. 

Současná míra spokojenosti a motivovanosti našich 
zaměstnanců je pro firmu oceněním, ale i důležitým 
závazkem do budoucna. Proto děláme vše, abychom ji 
udrželi, nebo v lepším případě ještě posílili. 

Zpětnou vazbu zaměstnanců nebereme na lehkou váhu 

V reakci na potřebu našich zaměstnanců rozšířit 
nabídku benefitů došlo k novému zavedení partnerské 
karty do lékáren Dr. Max, MultiSport karty, příspěvku 
na stravování ve mzdě, příspěvku na dovolenou 
v Rakousku, bezúročných zaměstnaneckých zápůjček, 
zvýhodněných volání s operátorem T-Mobile nebo 
nabídky předplatného zdarma na vybrané tituly v rámci 
VLTAVA LABE MEDIA.

Pracujeme také na individuálních rozvojových a vzdělá-
vacích plánech zaměstnanců a větší podpoře interního 
vzdělávání. Chceme, aby naši zaměstnanci měli možnost 
vzdělávat se, učit se novým dovednostem a kariérně růst – 
na tom získají nejen jednotlivci, ale ve výsledku i celá firma. 

Pro posílení interní komunikace nově vydáváme interní 
zpravodaj pro zaměstnance. K pravidelným poradám 
se zápisem v rámci jednotlivých týmů i managementu 
zavádíme i pravidelné hodnotící meetingy pro zajištění 
zpětné vazby v souvislosti s kariérním rozvojem 
zaměstnanců. Posilujeme aktivitu na sociálních sítích, 
aby současní i potenciální zaměstnanci nebo klienti měli 
větší vhled do fungování firmy, našich plánů a vizí.

SPOKOJENÍ  
ZAMĚSTNANCI ZNAMENAJÍ  

PROSPERUJÍCÍ FIRMU 
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Ing. Kateřina Lalíková,
manažer lidských zdrojů
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Paní Soňa u nás pracuje jako distri- 
butorka již šestnáctým rokem.  
Zpočátku se jednalo o přivýdělek,  
ale po tom, co jí život zkomplikovaly  
následky mozkové mrtvice, které ji  
dovedly k invalidnímu důchodu, 
u nás začala pracovat na hlavní 
pracovní poměr. Na zaměstnání 
distributorky jí vyhovuje flexibilita, 
díky které se jí daří skloubit práci 
s péči o rodinu.

Jaká omezení plynou z vašeho 
zdravotního postižení? 

Jsem po mozkové mrtvici, mám tedy  
spíše problém s koordinací a celou 
levou stranou těla, hůře, někdy ani 
vůbec neovládám svaly a prsty, mívám  
problémy s pamětí.

Jak dlouho již pracujete se 
zdravotním postižením?   

Jsem asi 10 let po mrtvici, první 
rok mi ve všem hodně pomáhal 
manžel a mí rodiče, za což jim patří 
obrovské poděkování, asi dva roky 
potom jsem začala opět pracovat.

Co vám na roznosu letáků vyhovuje? 
Proč jste se pro něj rozhodla?  

Ze začátku, když jsem byla ještě 
zdravá, mi vyhovovala nenáročnost, 
zvládala jsem to i při ostatních 
aktivitách jako přivýdělek, po 
nemoci je to pro mne práce 
k nezaplacení. Když si to člověk 
dobře rozvrhne, má pak doopravdy 
volno a čas na vše ostatní, tedy 
jak na rodinu, tak i na sebe a lze se 
i přizpůsobit nemoci.

Můžete popsat nějakou kladnou 
zkušenost ze zaměstnání? 

Dá se vždy domluvit, jak na 
dovozu letáků, tak na vzniklých 
problémech. A hlavně teď 
poslední roky s koronavirem 
a domácí výukou bylo obrovskou 
a nezaplatitelnou výhodou mít 
práci s letáky. Mám děti školou 
povinné a jen díky tomu, že si vše 
můžu připravit doma a roznést ve 

stanoveném termínu, ale ne přesně 
v danou hodinu, to byla ta největší 
výhoda. Nemusela jsem řešit 
babičky, sousedky, hlídání… dělala 
jsem nakonec tak i tetu pro ostatní 
maminky, které tuto výhodu neměly 
a musely chodit do zaměstnání 
a neměly to jak skloubit. To bylo 
k nezaplacení.

Je něco, co by se na práci 
distributora mohlo zlepšit? 

Není, spolupráce ve všem funguje, jak  
s mým vedoucím, tak s jeho doprav- 
cem, tak s přidělenou asistentkou, 
která mi se vším pomáhá a se kterou  
si vždy i fajn popovídáme. Ta komu- 
nikace je důležitá.

A jak se u nás daří kolegům z řad OZP, kteří  
jsou nyní důležitou součástí naší distribuční sítě?
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Jak již mnozí jistě víte, v roce 2020 jsme se stali 
uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce 
a aktuálně jsme druhým největším zaměstnavatelem 
osob se zdravotním postižením v České republice. 
Díky tomu můžete i vy, naši klienti, odebírat naše 
služby v režimu náhradního plnění. Splníte si tak 
zákonnou povinnost, podpoříte prospěšný projekt, 
a ještě navíc ušetříte nadbytečné náklady. Na našich 
webových stránkách si můžete prostřednictvím 
jednoduché kalkulačky spočítat, kolik ušetříte na 
kompenzačních příspěvcích při odběru našich služeb 
v režimu náhradního plnění. 

Jaké služby u nás můžete nakoupit 
v režimu náhradního plnění?
Tištěná reklama je vidět a vaše sdělení doručíme do 
správné schránky

• Neadresná distribuce – Připravíme vám efektivní 
distribuční plán podle potřeb a vaše reklamní 
a informační materiály rozneseme přímo do schránek 
vašich stávajících či potenciálních zákazníků.

• Adresné doručování – Vaše marketingové kampaně 
zpracujeme na klíč, podpoříme vaši kreativitu 
a doručíme i atypické tvary. Zkontrolujeme, zda 
jsou všechny adresy správné a pomůžeme vám tak 
minimalizovat náklady.

Služby můžete dále kombinovat, připravíme vám 
kampaň na míru

• Geomarketingové analýzy – Pomůžeme vám určit, 
v jakých lokalitách vaše reklamní sdělení získá největší 
pozornost zákazníka. Kromě cílení letákových kampaní 
je můžete využít také k plánování lokalit pro umístění 
vašich poutačů, billboardů či plakátů. 

• Letáková samoobsluha – Jednoduchá aplikace, vyvinutá 
našimi specialisty na geomarketing, vám pomůže rychle 
a snadno naplánovat letákové kampaně. Aplikace vám 
ihned spočítá potřebný počet letáků a cenu. Vhodná je 
zejména pro malé a střední podnikatele. Po zadání vaší 
specifikace vás kontaktujeme a vše zkonzultujeme.

• Tisky a kompletace – O vaši kampaň se postaráme už 
od fáze tisku a kompletace podkladů, stačí nám jen 
zaslat vaše digitální data. Ušetříte nejen čas spojený 
s koordinací kampaně, ale díky naší dlouhodobé 
spolupráci s tiskárnami i náklady.

• Inzerce v rámci VLTAVA LABE MEDIA – Díky spojení 
České distribuční a VLTAVA LABE MEDIA můžete také 
využívat inzertního prostoru v rámci široké nabídky 
online i tištěných titulů.

Týká se náhradní plnění i Vás?
Firma s více než 25 zaměstnanci má dle zákona 
povinnost zaměstnávat určitý počet osob se 
zdravotním postižením. V současné době jde o 4 % 
z celkového počtu zaměstnanců. Za nesplnění této 
povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního 
rozpočtu za každou OZP ročně 2,5násobek průměrné 
mzdy v národním hospodářství tj. 2,5 x 37 047 Kč za 
2022 (92 618 Kč/nezaměstnané OZP). Za nesplnění 
povinného odvodu za nezaměstnávání OZP může být 
vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun, za 
neplnění oznamovacích povinností (např. nepodání 
předepsaného tiskopisu) až do výše 100 000 korun. 
Kontrola zaměstnávání OZP a náhradního plnění náleží 
inspektorátům práce i příslušným úřadům práce. 
Odvody za neplnění do státního rozpočtu včetně sankcí 
vymáhají celní úřady.

A jak je to v praxi?
Uveďme si konkrétní příklad na firmě, která má celkem 
105 zaměstnanců. Takovému zaměstnavateli vzniká 
povinnost zaměstnat 4,2 OZP. Pokud firma z nějakého 
důvodu nemá možnost odpovídající počet OZP 
zaměstnávat, může tuto legislativní povinnost splnit 
alternativně.

„Odebírat produkty u poskytovatelů náhradního plnění  
je pro firmy nejvýhodnější variantou, protože si mohou 
vybrat takové služby a produkty, které by tak jako tak  
využívaly. Právě neadresná distribuce či adresné doručo- 
vání jsou službami, které mají reálný efekt na úspěch 
podnikání, pomohou ušetřit finance na kompenzačních 
příspěvcích a mají také vliv na celou společnost, protože 
dávají práci lidem, kteří mohou mít méně příležitostí,“ 
říká Markéta Záhorská, projektový manažer.

PODPOŘTE  
SMYSLUPLNÝ PROJEKT  

A UŠETŘETE VLASTNÍ NÁKLADY 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Mgr. Markéta 
Záhorská,
projektový 
manažer
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Zaměstnavatel má  
čtyři možnosti, jak povinnost splnit.

Nakoupí výrobky nebo služby od poskytovatelů 
náhradního plnění (tj. od uznaného zaměstnavatele 
na chráněném trhu práce – např. České distribuční) 
ve výši 7násobku průměrné mzdy v národním 
hospodářství za 1.–3. Q předchozího roku. 

Roční náklad:  259 329 Kč × 4,2 = 1 089 182 Kč

V PRAXI:
Nezaměstnávám a řeším – nakupuji v režimu 
náhradního plnění zboží a služby, které běžně 
využívám.

7 × 37 047 Kč

Roční náklad: 259 329 Kč

Zaměstná 4 % OZP z celkového počtu 
zaměstnanců firmy. 

Roční náklad: 250 368 Kč × 4,2 = 1 051 546 Kč

V PRAXI:
Zaměstnávám 1 osobu se zdravotním 
postižením za minimální mzdu.

Minimální mzda: 16 200 Kč
Superhrubá mzda: 20 364 Kč
Stravné a další: 500 Kč

Roční náklad: 250 368 Kč

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Odvede kompenzační příspěvek do státního 
rozpočtu.

Roční náklad: 92 618 Kč × 4,2 = 388 996 Kč

V PRAXI:
Nezaměstnávám a neřeším – hradím sankci 
státu za nesplnění povinnosti za každou 
osobu se zdravotním postižením, kterou 
nezaměstnávám.

2,5 × 37 047 Kč

Roční náklad: 92 618 Kč

Kombinace výše uvedených možností.
VARIANTA 3

VARIANTA 4

Nejvýhodnější variantou je nakupovat běžně odebírané výrobky a služby v režimu náhradního plnění. Splníte tím 
povinnost a zároveň podpoříte jiný podnik, který OZP či OZZ zaměstnává. Získáte tak finanční úsporu a pomáháte 
zároveň vytvářet či udržovat pracovní místa pro tyto zaměstnance.

V případě, že u České distribuční nebo u VLTAVA LABE  
MEDIA firma již odebírá služby formou inzerce v novinách, 
posílání katalogů adresnou či neadresnou distribucí, 
v hodnotě např. 1 090 000 Kč, ušetří 388 996 Kč. 
Tzn. odebíraná služba přijde firmu v nákladech místo 
původních 1 478 996 Kč pouze na 1 090 000 Kč. Tato 
částka již byla v nákladech zahrnuta dříve odebíráním 
služeb např. inzerce, neadresné distribuce. Naopak dojde  
k úspoře částky 388 996 Kč, kterou firma nemusí odvádět  
jako kompenzační příspěvek do státního rozpočtu.

Máte zájem o objednávku služeb 
náhradního plnění? Dejte nám vědět! 
• Pošleme vám krátký dotazník, prostřednictvím 

kterého od vás získáme údaje pro výpočet částky 
k náhradnímu plnění. 

• Nastavíme vám služby dle vašich potřeb, například 
i podle toho, zda už náhradní plnění využíváte u jiných 
dodavatelů. 

• Spočítáme vám, kolik díky odběru našich služeb 
můžete ušetřit. 

• Zpracujeme vám objednávku a sepíšeme garantovanou  
smlouvu na odběr služeb v režimu náhradního plnění. 

• Postaráme se o veškerou potřebnou administrativu, 
zatímco vy budete odebírat naše kvalitní služby 
a šetřit náklady. 

„Každému zájemci o naše služby v režimu náhradního  
plnění sestavíme nabídku na míru, kterou společně prokon- 
zultujeme. Díky tomu mohou klienti ušetřit na nákladech,  
a zároveň získat kvalitní a užitečné služby. Nově umožňu- 
jeme klientům kombinovat služby také s inzercí v rámci  
široké nabídky online i tištěných titulů. Můžeme tak zajistit  
reklamní kampaň v tištěné i elektronické podobě s úsporou  
i podporou prospěšného projektu zaměstnávání OZP.“ 

Mgr. Markéta Záhorská, projektový manažer

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
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NOVÉ TVÁŘE

Centrální sklad v Praze na nové adrese 
V letošním roce jsme se rozhodli využít příležitost 
a přestěhovali jsme náš centrální sklad v Praze na 
novou adresu areál P3, hala M, Do Čertous 2998/17,  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice. Zůstali jsme ve stejném 
areálu, přesunuli jsme se však do modernějších prostorů, 
které budou více vyhovovat současným požadavkům 
a potřebám. „Mám radost z této změny a věřím, že je 
to krok správným směrem. Centrální sklad je klíčovým 
bodem naší logistiky a každý den zde probíhají stovky 
úkonů a procesů. Je proto nezbytné, aby na prvním místě 
byla maximální efektivita a zaměstnanci měli k dispozici 
veškeré nástroje k jejímu dosažení,“ dodává ke změně 
skladových prostor Provozní ředitel Adam Kotík.  

NOVÉ TVÁŘE V ÚSEKU PROVOZU
Oddělení provozu je bezpochyby zásadní součástí 
naší firmy. Zatímco naši obchodníci s vámi vymýšlejí 
co nejefektivnější kampaně, oddělení geomarketingu 
připravuje plány pro nejvhodnější pokrytí cílové 
skupiny a naši distributoři vkládají vaše materiály 
do čtyři milionů schránek po celém česku, oddělení 
provozu se stará o to, aby vše fungovalo, jak má.

Nově máme 4 manažery distribuční sítě 
Poslední dva roky u nás odstartovaly spoustu změn, 
přičemž mnoho z nich se událo právě na oddělení 
provozu. Jelikož se změnila povaha kontrol a bylo 
potřeba se zaměřit zejména na kontroly vykonávané 
interně, posílili jsme jak distribuční síť, tak právě celý 
provozní tým. To se projevilo na počtu manažerů 
distribuční sítě, které má nyní Česká distribuční celkem 
čtyři, a to pro severní, jižní, východní a západní část 
České republiky. Rovněž jsme také adekvátně zvýšili 
počet našich oblastních vedoucích o 4 nové posily.

Hlavním cílem je pro nás udržení kvality distribuce, 
kde garantujeme úroveň 96 %, ale dlouhodobě se 
pohybujeme nad hranicí 97 %. Nyní se nám to daří 
také díky projektu zaměstnávání OZP, v rámci kterého 
jsme přivítali do firmy již přes tisíc nových pracovitých 
kolegů a posílili tak distribuční síť.

V současnosti se věnujeme aktualizaci databáze, 
probíhá sběr dat v terénu, se kterými každoročně 

POSILUJEME  
NAŠI DISTRIBUČNÍ SÍŤ

Ondřej Kuliš
Manažer distribuční sítě 
pro jih ČR

Josef Mareš
Manažer distribuční sítě 
pro sever ČR

Martin Křižánek
Manažer 
distribuční sítě 
pro západ ČR

Adam Kotík
Provozní ředitel

Zbyněk 
Zlámal
Manažer 
distribuční 
sítě pro 
východ ČR

Provozní doba skladu: 
pondělí – pátek 
7:00 – 15:00



Adam Kotík
Provozní ředitel
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NOVÉ TVÁŘE

udržujeme databázi aktuální a umožňujeme klientům 
co nejpřesněji doručit jejich sdělení. Aktuální databáze 
a vhodné cílení pomáhají optimalizovat náklady 
našich klientů a šetřit životní prostředí tím, že se tiskne 
a roznese jen tolik materiálů, kolik je opravdu potřeba.

Na těchto stránkách bychom vám rádi představili práci 
našeho nového provozního ředitele a také naše nové 
posily na oddělení provozu.

Máme nového provozního ředitele

ADAM KOTÍK
Provozní ředitel

Adam pracuje v České distribuční už pátým rokem 
a přes pozici oblastního vedoucího pro Zlínsko a pozici 
Manažera distribuční sítě pro Moravu a Východní 
Čechy se letos dopracoval na pozici našeho Provozního 
ředitele. „V České distribuční si vážím osobního přístupu 
a motivace. Líbí se mi, že jsou zde lidé, kteří dlouhodobě 
dosahují dobrých výsledků, náležitě oceněni,“ říká Adam 
o své práci.

Zodpovědností provozního ředitele je zejména realizace 
zakázek a plnění jejich parametrů v rámci distribuční sítě, 
a to prostřednictvím jednotlivých pracovišť, která mají 
na starosti manažeři distribuční sítě a oblastní vedoucí. 
Adam dále stanovuje pravidla chodu jednotlivých úseků 
provozu, připomínkuje objednávky a posuzuje jejich 
formální správnost, splnitelnost a rentabilitu. V jeho 
kompetenci je také kontrola hlášení skladů o skladovém 
hospodářství. Na starosti má i spoustu dalších činností 
včetně dohlížení na realizaci distribuce, rozvoje projektu 
zaměstnávání OZP nebo zajištění týdenních a měsíčních 
hlášení o průběhu zakázek.

Mimo práci, ve které jej naplňuje zejména každodenní 
komunikace s lidmi, se Adam rád věnuje své rodině 
a také seberozvoji. Oblastmi jeho zájmu jsou zejména 
leadership či psychologie. Jak sám říká, jeho životním 
heslem je „rule your mind, or it will rule you,“ tedy 
„ovládni svou mysl, nebo ona ovládne tebe.“

 
A co má Adam  
v plánu v letošním roce?
• Udržení kvality distribuce, a tím  

i spokojenosti klientů
• Stabilní personální obsazení v celém úseku provozu
• Rozvoj projektu zaměstnávání OZP a využití všech 

přínosů s tím spojených
• Nastavení týmové spolupráce a firemní kultury 
• Prezentace a šíření povědomí o České distribuční jako 

kvalitního poskytovatele služeb

Představujeme vám další posily v týmu

VERONIKA ADAMCOVÁ 
Asistentka provozu 

V minulosti pracovala Veronika převážně na 
administrativních pozicích, což ji sice bavilo, ale 
zároveň trochu postrádala práci s lidmi a denní rozruch. 
Jsme rádi, že tyto aspekty práce našla právě v České 
distribuční a nyní jako asistentka provozu zajišťuje chod 
recepce, kde se pořád něco děje. Kromě toho se zabývá 
reklamacemi a stížnostmi či kontrolní činností v rámci 
závozů prodejen. Znát ji můžete také z naší Zelené 
linky, kterou obsluhuje. Ve volném čase ráda něco uvaří, 
cestuje s rodinou či jezdí na kole. 

JAN STAREC
Oblastní vedoucí pro Jižní Čechy 

Před nástupem do České distribuční Jan pracoval pro 
hobby market, ale časem jej životní kroky zavedly 
právě k nám. Pracuje zde jako oblastní vedoucí pro 
Jižní Čechy a zodpovídá za obsazenost distribuční sítě, 
kvalitu distribuce a komunikaci s distributory. Skaut 
tělem i duší se rád věnuje včelaření, pěší turistice, 
stolním hrám a své zahrádce. Prioritou je pro něj 
rodina, do které kromě manželky, dvou dospělých dětí 
a dvou vnoučátek patří také domácí mazlíčci: pes, dvě 
kočky a dva ježci.

Adam Kotík
Veronika Adamcová
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Poctivě vedené účetnictví a zdravé finance jsou 
nezbytným předpokladem každé úspěšné firmy. Ne jinak 
je tomu i u nás v České distribuční. Náš finanční tým 
věnuje velkou péči tomu, aby veškeré údaje na fakturách 
a jiných dokumentech, stejně tak v rámci bankovních 
transakcí, byly zcela přesné, pečlivě evidované a snadno 
dohledatelné. 

Přivítali jsme nové kolegyně 
V minulém roce jsme na našem finančním oddělení 
provedli několik změn, zejména z pohledu organizační 
struktury a rozdělení pracovních povinností. V polovině 
roku náš tým posílila Iveta Golasovská, která se stala novou 
asistentkou financí. Velmi rychle se adaptovala a pracovně 
i povahově skvěle zapadla do léty prověřeného kolektivu. 
Změna nastala také na pracovní pozici všeobecná účetní 
senior, kterou teď nově zastupuje Kateřina Matějková. 
Veškeré změny přispěly k větší flexibilitě a zrychlení 
vyřízení požadavků uvnitř firmy i směrem k našim klientům 
a umožnily naší finanční ředitelce Ing. Martině Rozprýmové 
věnovat se stabilizaci a rozvoji probíhajících projektů.  

Níže bychom vám rádi představili náš tým zabývající se 
financemi a účetnictvím.

Kateřina Matějková
Všeobecná účetní senior

Po dlouhé pracovní zkušenosti ve firmě chtěla Katka 
vyzkoušet něco nového, protože, jak sama říká, je 
člověk, který má rád výzvy a chce se učit novým věcem. 
Považuje se za soutěživého a dravého člověka, za což 
vděčí zejména sportovní kariéře, ale i výchově svých 
dětí. „Dětem vděčím za to, že ani po ukončení sportovní 
kariéry nesmím vypadnout z tempa, na které jsem byla 
celý život zvyklá,“ říká Katka. Vedle sportu se ráda 
věnuje právě své rodině, četbě a odpočinku.

Katka má na starosti účetnictví, ale také vymáhání 
pohledávek a komunikaci s právní kanceláří. Zasílá 
faktury vystavené z naší společnosti Česká distribuční 
SK, která pro vás zajišťuje distribuci letáků na Slovensku. 
Většina z vás s ní vůbec nepřijde do styku, ale pokud by 
k tomu došlo, ráda vám vyjde vstříc a pomůže vyřešit 
jakýkoli problém. 

Iveta Golasovská
Asistent financí

Iveta pochází z Bohumína, nedaleko Ostravy, a do České 
distribuční nastoupila po mateřské dovolené. Dříve pra- 
covala v automobilovém průmyslu, ale třísměnný provoz 
jí nevyhovoval, a proto se po mateřské rozhodla změnit 
zaměstnání. „Jsem moc ráda, že jsem se dostala do úžas- 
ného kolektivu v České distribuční,“ pochvaluje si Iveta. 

Se svou rodinou a tříletým synem Matyášem podniká 
Iveta nejrůznější sportovní aktivity, ať už výlety do hor, 
v zimě se věnují lyžování a bruslení, v létě nejčastěji 
jízdě na kole nebo plavání. Když má chvíli volného času 
sama pro sebe, nejraději se začte do knihy, zacvičí si 
nebo společně s kamarádkou navštíví kavárnu. 

S Ivetou můžete přijít do styku při komunikaci týkající se 
vydaných faktur. Má na starosti rozesílání faktur, smluv 
a všech dokumentů, které jsou určené vám, klientům. 
Pokud vám bude jakákoli faktura chybět, neváhejte se 
na ni obrátit. 

Iveta Breitkopfová
Všeobecná účetní fakturant

Iveta s Českou distribuční spolupracuje již patnáctým 
rokem jako OSVČ. Má dospělého syna, dceru a šestiletou 
vnučku. Volné chvíle nejraději věnuje své rodině, zejména 
pak vnučce. Má ráda turistiku a výlety do přírody, bez 

POCTIVĚ VEDENÉ  
ÚČETNICTVÍ JAKO ZÁKLAD 

ÚSPĚŠNÉ FIRMY

NAŠE ODDĚLENÍ

Kateřina Matějková

Iveta Golasovská
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ohledu na roční období.  
V zimě lyžuje, hraje badminton nebo navštěvuje  
saunu, v létě často jezdí na kole. „Jelikož mám ráda zvířata,  
pořídila jsem si čtyřnohého domácího mazlíčka – fenku 
jorkšíra, se kterou chodím na procházky za každého počasí.  
A pokud opravdu lenoším, tak s dobrou knížkou v ruce, 
případně se podívám na zajímavý film,“ dodává Iveta.

S Ivetou přicházejí do styku hlavně lidé z vašich 
účetních oddělení. Komunikuje s nimi faktury, které vám 
vystavuje za distribuci. Dále provádí zápočty a pokud je 
to potřeba, vystavuje opravné daňové doklady. Jelikož 
na této pozici pracuje již úctyhodných 15 let, většina lidí 
z vaší účtárny už s ní v minulosti určitě komunikovala. 

Jana Lasáková
Všeobecná účetní

Jana pochází z Hošťálkovic, které se nachází na okraji 
Ostravy. S účetnictvím má velmi bohaté zkušenosti,  

 
 
 
protože se mu  
věnuje již od roku 1993.  
V České distribuční působí čtvrtým  
rokem, a to na pozici všeobecná účetní. „Práce  
v České distribuční mě baví. Jsem ráda, že pracuji 
v kolektivu příjemných, spolehlivých a pracovitých 
lidí,“ říká Jana. Ve volných chvílích ráda podniká výlety 
s rodinou nebo kamarády do hor, navštěvuje saunu 
a bazén. Také ráda jezdí na kole a když už relaxuje 
doma, tak nejčastěji s knihou v ruce. 

Jana má na starost dodavatelskou část účetnictví 
– účtuje přijaté faktury a komunikuje zejména 
s dodavateli. Jako odběratelé s ní můžete přijít do 
styku v případech, kdy řešíte platby za distribuci nebo 
opravné daňové doklady. Je zodpovědná také za 
zpracování bankovních transakcí. 

NAŠE ODDĚLENÍ

Kateřina Matějková

Ing. Martina 
Rozprýmová

Iveta 
Golasovská

Iveta 
Breitkopfová

Iveta 
Breitkopfová

Jana Lasáková

Jana Lasáková
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MONITORING TRHU

CO JE NOVÉHO  
VE SVĚTĚ LETÁKŮ? 

Chceme být stále v obraze, a proto pravidelně sledujeme novinky z letákového byznysu, retailu a marketingu. 
O získané poznatky se s vámi již tradičně dělíme na stránkách bulletinu. Ani aktuální vydání není výjimkou. 
Shrnuli jsme pro vás novinky a zajímavosti, které se objevily v médiích v posledních měsících a neměly by 
uniknout vaší pozornosti. 

Analýzy České distribuční
Kromě toho, že monitorujeme novinky o proběhlých 
výzkumech, zkoumáme trh také sami. V prosinci loňského  
roku jsme provedli analýzu cen surovin na pečení cukroví  
a zjistili jsme, že došlo k jejich meziročnímu navýšení 
zhruba o 11 %. Nejvíce si lidé připlatili u másla a cukru. 
Průměrná sleva v akčních letácích činila 29 %, největší 
slevu obchodníci poskytli na tuk na pečení a vanilkový lusk. 

Začátkem roku 2022 jsme se také zaměřili na meziroční 
srovnání cen 13 vybraných základních potravin, které 
jsme porovnali také s Indexem spotřebitelských cen ČSÚ.  
Akční ceny se během roku zvýšily průměrně o 17 %. Nej- 
více zdražily brambory (55 %), jablka (36 %) a krystalový  
cukr (35 %). Největší snížení cen pozorujeme u mléka 
(21 %), vepřové pečeně (12 %) a hladké mouky (10 %). 
V letošním roce byly akční ceny obchodníků průměrně 
o 21 % nižší než orientační ceny v Indexu ČSÚ, loni to 
bylo o 22 % méně. Průměrná sleva vybraných potravin 
byla letos 30 %, což je pouze o 1 % méně než loni. 

Věnujte pozornost akčním letákům 
a ušetříte 
Deník v lednu publikoval několik rad a tipů, jak omezit 
utrácení za jídlo a pití a ušetřit tak rodinný rozpočet. 
Vedle pečlivého plánování, vedení nákupních seznamů, 
omezení plýtvání, nakupování lokálních a sezónních 
potravin, doporučil také věnovat pozornost akčním 
letákům a slevovým akcím. Jejich sledování dle Deníku 
již rozhodně není pouze pro seniory a může díky nim 
příjemně ušetřit naprosto každý. 

TIP České distribuční: Zvláště v době vysoké inflace 
jsou letáky předmětem zvýšeného zájmu mnoha 
domácností a obchodníci se na to mohou zaměřit. 

Obchodní řetězce sází na mobilní 
aplikace
Server Podnikatel.cz se věnoval tématu mobilních 
aplikací, které dnes využívají již všechny větší řetězce 
a snaží se tak nalákat zákazníky na nejrůznější 
výhody. Článek seznamuje s funkcemi jednotlivých 
aplikací a jejich mírou podobnosti či odlišnosti v rámci 
konkurence. Dle uvedeného vyjádření ekonoma Štěpána 
Křečka jsou právě tyto aplikace novou verzí letáků, 
populární zejména u mladších generací.

TIP České distribuční: Pro co nejefektivnější zacílení 
na různé věkové skupiny doporučujeme kombinovat 
tištěný leták s elektronickou formou, například v rámci 

zmíněných mobilních 
aplikací.

Na 90 % Čechů sleduje při nákupu akce 
nebo slevy 
Eurozpravy.cz se v prosinci zabývaly nákupním 
chováním Čechů, které vyplývá z výsledků průzkumu 
společnosti Cofidis, v němž odpovědělo více než 500 
respondentů. Článek si také všímá důležité role letáků 
a slevových akcí. Odkazuje na data serveru Kupi.cz, 
dle kterých je Česká republika na 
třetím místě ve střední Evropě 
v počtu distribuovaných 
letáků. 

TIP České distribuční: 
Tištěný leták má 
u nás stále obrovskou 
cílovou skupinu, 
kterou nepředstavují 
pouze senioři. Kampaně 
obchodníků tak dopadají 
na úrodnou půdu.
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KULATÁ  
A PŮLKULATÁ VÝROČÍ  
NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2022 
Česká distribuční loni oslavila 30 
let od svého založení. Za tři dekády 
se na rozvoji naší společnosti 
podílelo mnoho kolegů a kolegyň 
a mnozí z nich s námi spolupracují 
dlouhá léta. Čtyři zaměstnanci 
letos oslaví 10 let působení v České 
distribuční a pět zaměstnanců 
dokonce 15 let. Taková důvěra je 
pro nás nejen velkým oceněním, 
ale také závazkem. 

Na následujících řádcích vám tyto ko- 
legy a kolegyně představíme, přiblíží- 
me jejich začátky v České distribuční, 
a také nahlédneme do jejich osobního  
života. Všem upřímně děkujeme za 
dlouhodobou přízeň a věříme, že 
s námi zůstanou i nadále! 

15 LET V ČESKÉ 
DISTRIBUČNÍ

Mgr. Jan Senohrábek
Manažer GIS a geomarketingu

Jan Senohrábek se svému oboru 
věnuje již 23 let. Od října 2007 působí  
v České distribuční jako manažer GIS  
a geomarketingu. Na své začátky ve 
firmě si dobře pamatuje – oddělení  
geomarketingu se budovalo prakticky  
od základů, konkurence nezůstávala 
pozadu a situace na trhu tehdy byla  
velmi turbulentní. „Pamatuji si dokonce  
na mé začátky v České distribuční.  

Hned první den vyšel článek 
v MF Dnes o posilách pro Českou 
distribuční, což bylo velmi příjemné. 
Následující den jsem se vypravil  
navštívit kolegy do Ostravy, 
seznámil jsem se, vyzvedl jsem si 
potřebné IT vybavení a hned od 
začátku jsem se snažil být součástí 
toho rodícího se velkého týmu.“ 
vzpomíná Jan. 

Na práci v České distribuční Honzu 
nejvíce baví objevovat nové metody 
zpracování dat a hledat nové zdroje. 
Ve volném čase se věnuje zejména 
sportu – volejbalu, jízdě na horském 
kole či lyžování. Rád si také přečte 
literaturu faktu. Ve svém pracovním 
i osobním životě se snaží řídit 
mottem: Pokud není konec, je každá 
hra hratelná. 

Anna Šuleřová
Manažerka klientservisu

Anna v České distribuční pracuje na 
pozici manažerky klientservisu. Vede 
tým devíti lidí, který zpracovává 
všechny objednávky neadresné 
distribuce a adresného doručování 
a zajišťuje a organizuje kontroly 
dle požadavků klientů. Podílí se na 
výběrových řízeních s klienty, na 
vyjednávání podmínek a uzavírání 
smluv. Její oddělení pečuje o klienty 
a zajišťuje jim veškerý servis.

Do České distribuční přišla v roce 
2007 z konkurenční, dnes již 
neexistující firmy, kde pracovala jako 
asistentka klientservisu. Přiznává, 
že přechod do nového zaměstnání 
pro ni byl zpočátku šok. Nebylo moc 
prostoru pro zaučení, jako je tomu 
dnes. První den tak obdržela mobilní 
telefon a seznam čísel, která měla 
obvolat a vyžádat si kontrolní listy 
ze společných kontrol. Je velmi ráda, 
že dnes již mají noví zaměstnanci 
adaptační podporu a věnují se jim 
zkušení kolegové. 

„Považuji se za člověka, který má 
rád řád a pořádek, na práci v České 
distribuční mne ale baví to, že je 
každý den opravdu jiný. Jsem ráda 
obklopena svými kolegy, a proto mi 
nevyhovovala pandemická situace, 
kdy jsme se vídali většinou jen přes 
monitory. Největší radost mám, když 
se nám společně s kolegy podaří 
vyřešit nějakou svízelnou situaci 
nebo když se pochvalně vyjadřují 
přímo klienti,“ dodává Anna.

Svůj volný čas věnuje zejména 
své rodině a kočce. Ráda si přečte 
detektivní román nebo zahraje 
badminton, kterému se pravidelně 
věnuje již 10 let. Každý den se také 
snaží chodit na delší procházky. 
Ráda si pochutná na dobrém jídle, 
vínu nebo pivu. Řídí se mottem: 
Život máme jen jeden. 

Iveta Breitkopfová
Všeobecná účetní, fakturantka

Iveta s Českou distribuční 
spolupracuje již patnáctým rokem 
jako všeobecná účetní. Její hlavní 
náplní práce je vystavování faktur 
odběratelům, dále provádí zápočty 
a pokud je to potřeba, vystavuje 
opravné daňové doklady. „Začátky 
v České distribuční pro mne nebyly 
úplně snadné, vstřícní a ohleduplní 
kolegové mi ale pomohli se 
zorientovat a vše se naučit. Mám 
ráda pořádek a smysluplnost. To je 
to, co mne na práci baví nejvíce,“ 
prohlašuje Iveta.
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Volné chvíle 
nejraději věnuje své rodině, 

zejména pak vnučce. Má ráda turis-
tiku a výlety do přírody, bez ohledu 
na roční období. V zimě lyžuje, hraje 
badminton nebo navštěvuje saunu, 
v létě často jezdí na kole. Se svou psí 
kamarádkou chodí na každodenní  
procházky za jakéhokoli počasí, 
vyznává totiž motto: Co tě nezabije, 
to tě posílí.

František Sušila
Mzdový účetní

František Sušila je v České 
distribuční od února 2007 a pracuje 
zde jako mzdový účetní. „Na svůj 
první den v České distribuční si už 
nevzpomínám, protože je to opravdu 
dlouho,“ uvádí František. Na práci 
mzdového účetního jej nejvíce baví 

to, že je 
to prakticky nekonečný 

příběh. Každý měsíc představuje
nový začátek. 

Mezi Františkovy koníčky patří běh, 
pravidelné navštěvování sauny a ša-
chy. Velmi si oblíbil citát Winstona 
Churchilla: Správný čas je teď, správné 
místo je tady a správnou osobou 
jsem já.  

Bc. Jana Ručková
Controlling, manažerka kvality

Jana Ručková je naší manažerkou 
kvality, která zajišťuje systémovou 
koordinaci procesů napříč jednotlivý- 
mi úseky společnosti. Také se věnuje  
identifikaci a nápravě chyb, tedy  
vytváření návrhů nápravných opatření  
a následné kontrole jejich dodržování.  
Je též zodpovědná za správu  
uživatelů aplikace CEDI, včetně  
jejich metodického usměrňování. 

„Do České distribuční jsem nastou-
pila na jaře roku 2007 na pozici 
asistentky adresného doručování.  
Vzhledem ke svým dlouholetým 
zkušenostem na různých pozicích 
u České pošty (od doručovatele  
přes poštmistra až po vedoucího 
obchodu), bylo mým úkolem zavést 
v České distribuční proces adres- 
ného doručování. Pár měsíců po 
odchodu tehdejšího ředitele provozu 
mne majitel společnosti pan Zdeněk 
Bědroň převedl na pozici ředitelky 
provozu. Po odhalení některých  
problémů se mým úkolem stala  
stabilizace distribuční sítě v Praze. 
Jako manažerka zvyklá rozhodovat 
na základě přesných čísel jsem  
viděla hlavně potenciál v nastavení  
systému a zefektivnění zakázek. 
Rozhodla jsem se stáhnout z terénu 
a začít pracovat s čísly. Na základě 
mé iniciativy a podpory majitelů 
společnosti se začal na přelomu  
let 2007 a 2008 vyvíjet náš interní 
systém CEDI. Po zavedení prvních  
kalkulačních modulů byl manage-
ment firmy schopen ještě před  
zahájením distribuce přesně říci, jak 
bude která zakázka zisková či ztrá-
tová. Postupně se začaly nabalovat 
další moduly a dnes tento systém ve 
firmě řídí vše od prvního kontaktu 
s klientem a kalkulace ceny na míru, 
přes plánování logistiky a kontrol,  
až po řešení reklamací a evidenci 
pohledávek. Usměrňováním procesů 

prostřednictvím CEDI 
bylo potřeba začít vznikající procesy 
i řídit. Tak jsem v roce 2010 začala 
společnost připravovat na certifikač-
ní audit ISO 9001. A tomu se věnuji 
dodnes“ popisuje Jana.

Ve volném čase se Jana věnuje aktivní 
práci s dětmi, nejen těmi vlastními. 
Dnes již nemá možnost odjet na dva 
až tři týdny na tábor jako vedoucí, 
takže alespoň pracuje v neziskové 
organizaci pořádající pro děti různé 
sportovní a volnočasové aktivity. Ráda 
také s manželem podniká společné 
procházky do přírody nebo výlety po 
Česku. Když si najde chvíli na čtení, 
většinou sáhne po odborné literatuře. 

10 LET V ČESKÉ 
DISTRIBUČNÍ

Jaroslav Votypka
Obchodní zástupce pro Pardubický, 
Královehradecký, Ústecký 
a Liberecký kraj

Jaroslav Votypka pracuje v České 
distribuční od května 2012. Jako 
obchodní zástupce má na starost 
Královéhradecký, Pardubický, 
Liberecký a Ústecký kraj, kde pečuje 
o portfolio svých klientů a snaží se 
získávat nové. „Před svým nástupem 
do České distribuční jsem pracoval 
v konkurenční firmě a musel jsem 
si tak zvykat na některé změny. 
Jiní kolegové, jiný systém, se 
kterým jsem pár měsíců bojoval, 
ale nakonec si vše díky pomoci 
kolegů sedlo. Možná i díky tomu, že 
firma působila tak nějak rodinným 
dojmem,“ vzpomíná Jaroslav na své 
začátky v naší firmě.
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Na své práci má  
Jaroslav nejraději osobní kontakt 
s lidmi a situace, kdy klienti vyjádří 
svůj vděk a spokojenost. To jsou 
dle slov Jaroslava momenty, kdy 
je přesvědčen, že svou práci dělá 
správně. Když zrovna nepracuje, 
navštěvuje svou chalupu v Orlických 
horách, která se stala jeho hlavním 
koníčkem, hned vedle turistiky. 
Stejně jako Iveta i Jaroslav vyznává 
heslo „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Martin Křižánek
Manažer distribuční sítě – západ ČR

Martin je manažerem distribuční sítě 
pro západní oblast České republiky. 
Na svěřené lokalitě tedy zodpovídá 
za plnou obsazenost na pozicích 
oblastních a regionálních vedoucích, 
kvalitu distribuce a výsledky 
u jednotlivých klientů, koordinuje 
a řídí tým svých přímo podřízených 
oblastních a nepřímo podřízených 
regionálních vedoucích. 

„V České distribuční jsem začínal 
na pozici oblastního vedoucího 
a po pěti letech jsem nastoupil na 
současnou pozici, kde v maximální 
míře využívám získané zkušenosti. 
Pamatuji si na své první dny u ČD, 
kdy jsem nevěřícně koukal, co vše 
obnáší proces distribuce letáků 
do schránky a jak je tato cesta 
náročná,“ říká Martin. 

Líbí se mu různorodost a flexibilita 
pracovní činnosti, rád pracuje s lidmi 
a jak sám uvádí, občas se jedná 
o adrenalinový zážitek. Volný čas 
tráví se svými blízkými a kamarády, 
maximální pozornost věnuje svým 
dětem. 

 
 

Daniel Konopek
Vedoucí skladu Ostrava

Daniel pracuje na pozici vedoucího 
skladu. Jeho hlavní pracovní náplní 
je příjem, vychystání a následný 
výdej materiálu ze skladu. To obnáší 
řízení vysokozdvižného vozíku, 
a také práci s počítačem. 

„Mé začátky ve firmě byly upřímně 
docela rozporuplné. Nastupoval 
jsem na pozici skladník jako 
osmnáctiletý nezkušený bažant. 
Práce pod určitým stresem a tlakem 
tak pro mne byla novinkou a zároveň 
výzvou. Díky jednání a přístupu 
nadřízených však bylo tuto výzvu 
mnohem snazší zdolat. Za 10 let ve 
firmě jsem nasbíral opravdu mnoho 
dobrých zkušeností a vzpomínek. 
Když se dnes zpětně ohlédnu, 
jsem opravdu vděčný za to, že 
jsem mohl veškeré pracovní, ale 
i životní zkušenosti, které mám, 
nasbírat právě v České distribuční,“ 
pochvaluje si Daniel. 

Na práci jej ze všeho nejvíce baví 
kontakt s lidmi na skladě. Ve volném 
čase především sportuje. Navštěvuje 
fitness, hraje fotbal, hokej, tenis 
nebo golf. Rád také chodí do 
přírody a tráví čase se svými přáteli. 
Danielovo motto, kterým se snaží 
řídit, je: Karma je zdarma.

Ing. Sylvie Kiselová
Marketing a média

A dnes se vám představím i já. 
V České distribuční působím od září  

 
 
 
 
 
2012 a poslední  
roky mám na starost firemní 
komunikaci, budování značky, péči 
o klienty, podporu obchodníků 
a personalistiky, CSR a spolupráci na 
projektu OZP. Stále si vzpomínám 
na pana Bědroně, se kterým 
jsem měla vstupní pohovor. Jeho 
charisma a vize mě utvrdily, že 
společnost Česká distribuční je 
firmou s tradicí, dobrým kolektivem, 
osobním přístupem a společenskou 
odpovědností. To mě přesvědčilo 
vydat se na tuto cestu pro mě 
tenkrát neznámého businessu letáků 
a adresného doručování a dnes jsem 
za to ráda.

Na práci mne nejvíce baví její pestrost 
a možnost vymýšlet zajímavé 
kampaně, jak pro klienty, tak akce pro 
zaměstnance. Jsem ráda, že mohu být 
také součástí realizace prospěšných 
projektů, jako v posledních letech 
zaměstnávání OZP či již standardních 
charitativních projektů.

Těším se na každý nový den, ať už je 
pracovní nebo mě čeká volný den. 
Ráno začínám meditací a jógou. 
Energii a nové nápady ráda dobíjím 
v přírodě, miluji hudbu, tanec, hory 
a jezera, jak pro rekreaci, tak pro 
sport. Jsem společenský a aktivní 
člověk a nejraději jsem v dobré 
společnosti rodiny, přátel či dobře 
naladěných lidí. Radost a úsměv mi 
každý den dělá můj ohař Bond, se 
kterým neustále vyrážíme za zážitky.
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Česká distribuční a VLTAVA LABE MEDIA vám nabízí stabilní partnerství 
pro marketing s přesným zacílením a úsporou nákladů.

SPOJTE VÝHODY  
TIŠTĚNÉ A ONLINE REKLAMY

Díky tomu, že Česká distribuční patří do mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA, máte 
možnost využít inzertního prostoru v široké nabídce jejích online i tištěných titulů.

TIŠTĚNÉ INZERTNÍ 
FORMÁTY 
• v placených titulech – 70 mutacemi 

zpravodajského titulu Deník 
a 18 časopisy (tradičními, lifestyle a TV 
tituly) oslovíte tisíce čtenářů různého 
žánru.

• v titulech zdarma – 70 mutacemi 
Deníku Extra s měsíčním nákladem 
převyšujícím 2 000 000 výtisků 
zasáhnete více než 45 % domácností 
v ČR.

ONLINE INZERTNÍ 
FORMÁTY
Více než 130 webů vám zaručí zásah 
několika milionů uživatelů denně, a to 
díky unikátnímu cílení dle segmentace.

CROSS-MEDIÁLNÍ 
PROJEKTY
Možnost speciálních obsahových 
projektů napříč celým VLM portfoliem.

EVENTY
Pořádáme odborná společenská setkání, 
diskusní debaty, odborné konference, 
streamované debaty, akce na klíč pro 
vaše partnery i zaměstnance. 

CLASSIFIEDS WEBY
Staňte se součástí nejsilnějších 
webových portálů s inzercí na trhu. 
Buďte naším partnerem.


