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VÝZNAM LETÁKŮ PŘEDEVŠÍM V DOBĚ ZDRAŽOVÁNÍ ROSTE. 
Z NEJNOVĚJŠÍHO PRŮZKUMU ZNÁME NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ 

SPOTŘEBITELŮ A PROVEDEME VÁS KRIZÍ.
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Vážení klienti, milí kolegové a přátelé,

vítám vás na stránkách letos již 
druhého bulletinu, ve kterém 
naleznete aktuality ze světa České 
distribuční, poutavé rozhovory 
i témata, která hýbou trhem. 

Vysoká inflace, zdražování 
energií, růst veškerých nákladů 
i znepokojivá politická situace 
v Evropě jsou skutečnostmi, které 
se dotýkají každého z nás. Díky 
našim pracovitým zaměstnancům 
i klientům, jejichž důvěry si skutečně 
vážíme, se nám daří fungovat 
i v této náročné době. Právě nyní 
se více než kdy dříve snažíme 
přemýšlet nad tím, co může tištěný 
leták firmám i jednotlivcům přinést 
a jaká je jeho role v dnešním světě. 
Jsme přesvědčeni, že právě leták 
je stále hlavním nástrojem, který 
obchodníkům pomáhá získávat 
zákazníky. Zároveň je neocenitelným 

nákupním rádcem domácností, jež se 
v době výrazně rostoucích životních 
nákladů snaží šetřit rodinné rozpočty. 

Ukazuje se, že tištěné letáky 
mají stále nezastupitelnou roli 
v nákupním chování Čechů. Dokazují 
to i výsledky nejnovějšího průzkumu, 
který zpracovala výzkumná 
agentura STEM/MARK. Tištěný 
leták jako pravidelný zdroj informací 
o nabídkách prodejců využívá 
třetina respondentů. To je více než 
u jakéhokoli jiného média. Roste 
také počet lidí, kteří více sledují 
letáky (23 %) anebo je nově začali 
sledovat (11 %). A nejedná se zdaleka 
jen o seniory, ale prakticky všechny 
věkové skupiny obyvatel. Všeobecný 
zájem o slevové akce výrazně roste 
a tištěný leták je ideálním médiem, 
který jej může reflektovat. Pro 
obchodníky tato situace skýtá velký 
potenciál k oslovení stálých i nových 
zákazníků.

Jedním z našich klíčových 
celofiremních úkolů je péče 
o vlastní distribuční síť. Výrazně 
nám v tom pomáhá projekt 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, který jsme spustili 
před dvěma lety a udělali tak 
z distribuce službu se sociálním 
přesahem. Stále jsme druhým 
největším zaměstnavatelem OZP 
v zemi a poskytujeme práci více 
než tisícovce osob, které mají 
ztížený vstup na pracovní trh. Tento 
projekt se stal naším celofiremním 
závazkem a neustále pracujeme 
na jeho zlepšování a rozšiřování. 
V následujícím roce chceme 
rozšířit distribuční síť až na 1 500 
zaměstnanců z řad OZP a úměrně 
tomu také postupně rozšířit tým 
personalistiky a péče o OZP.

V nejnovějším bulletinu se 
můžete dále těšit na rozhovor 
plný zajímavých dat s naším 
manažerem geomarketingu Janem 
Senohrábkem. Povídali jsme si 
také s ředitelkou personalistiky 
Karin Solčanskou Bědroňovou 
o začátcích, současnosti 
i budoucnosti zaměstnávání OZP 
v České distribuční. Čeká vás 
nahlédnutí do fungování našich 
oddělení lidských zdrojů a péče 
o OZP nebo představení kolegů 
a kolegyň slavících pětileté výročí 
působení v České distribuční. Jsou 
to právě naši zaměstnanci, kdo tvoří 
základ úspěšné firmy. Již tradičně 
se v bulletinu dozvíte informace 
o náhradním plnění a veškerých 
službách a novinkách, které 
nabízíme. Nezapomněli jsme ani na 
oblíbenou rubriku aktuálních trendů 
z oboru. Nově jsme přidali přehled 
námi podpořených dobročinných 
aktivit a zajímavá čísla z našeho 
průzkumu účinnosti tištěných letáků 
mezi nakupujícími v ČR. 

Věřím, že v bulletinu naleznete 
užitečné informace a třeba se 
i pobavíte. 

Přeji příjemné a inspirativní čtení. 

Sylvie Kiselová, marketing a média
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AKTUALITY Z DĚNÍ FIRMY
Chceme našim klientům i nadále garantovat co 
nejkvalitnější služby a děláme pro to konkrétní kroky 

Ekonomický vývoj posledních měsíců a jeho predikce 
na následující měsíce zatím nejsou příliš optimistické. 
I to je jedním z důvodů, proč roste všeobecný zájem 
o slevové akce. Rodiny i firmy své nákupy pečlivě 
plánují a cíleně vyhledávají možnosti alespoň 
částečné úspory. Akční letáky se stávají nezbytným 
rádcem zástupců všech věkových skupin a mnozí 
z nich nezlevněné zboží často vůbec nekoupí. Pro 
obchodníky tato situace skýtá velký potenciál 
k oslovení nových zákazníků. Víme jak na to a rádi vám 
s tím pomůžeme. Níže si můžete přečíst, jaké konkrétní 
kroky jsme letos udělali pro zkvalitnění našich služeb 
a co máme v plánu v následujících měsících. 

(Staro)nové změny v oblasti 
klientservisu
Od března 2022 jsme se plně vrátili k provádění 
společných kontrol, které v době pandemie nahradily 
kontroly prováděné pouze klientem či jeho zástupcem 
bez naší účasti. O této změně jsme naše klienty 
informovali s měsíčním předstihem. Zmírnili jsme 
také bezpečnostně-hygienická opatření při provádění 
kontrol.

Ne všichni klienti se však k provádění společných 
kontrol vrátili a někteří zůstali u kontrol realizovaných 
bez naší účasti. Počet společných kontrol se nicméně 
oproti loňsku výrazně zvýšil. Jen za první půlrok se 
jedná takřka o pětinásobek. Průměrná kvalita zjištěná 
při společných kontrolách v letošním roce je 96,8 %, 
zatímco u letošních kontrol prováděných klientem či 
jeho zástupcem bez naší účasti je průměrná kvalita 
85,7 %.

Aktualizovaná databáze kontaktů díky 
datům ze Sčítání lidu 2021
V letošním roce opět pokračujeme ve vylepšování naší 
databáze. Aktuálně tak můžeme pracovat až s 2 931 268 
adresními body, včetně chat v celé České republice. 
Díky tomu našim klientům dokážeme nabídnout ještě 
přesnější zacílení letákových kampaní. Vylepšili jsme 
také softwarovou a hardwarovou vybavenost našeho 
GIS oddělení a získali jsme nové prostory pro pražskou 
část oddělení. 

V příštím roce máme v plánu pokračovat se 
zakomponováním do naší databáze zbylých dat 
ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Začínáme také 
s intenzivními přípravami na novou databázi 
distribučních sektorů, která by opět měla vyjít v květnu 
příštího roku. 

Vylepšení CEDI, nové služby na míru
Nepřetržitě technologicky vylepšujeme náš interní 
systém CEDI, zejména s ohledem na plánované rozšíření 
projektu zaměstnávání OZP. Díky silnému pokrytí po 
celé ČR jsme rovněž připraveni nabízet další služby ušité 
na míru dle potřeb a stát se silným partnerem, který 
provede své klienty krizí.

Rozšíření distribuční sítě o stovky 
nových distributorů OZP
Letos jsme překonali hranici 1 000 OZP distributorů 
zaměstnaných na hlavní pracovní poměr. Na blížící se 
zimní sezónu nově vybavujeme všechny naše distributory 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti chladu, 
tedy zimními bundami, kalhotami, botami a rukavicemi. 

Naším cílem pro rok 2023 je rozšířit distribuční síť až na 
1 500 zaměstnanců z řad OZP. S ohledem na udržení 
spokojenosti našich zaměstnanců a kvalitní péči o ně, 
se rozšiřuje i tým personalistiky a péče o OZP. V tomto 
roce tým posílilo 5 nových členů a v plánu je další 
postupné rozšiřování, úměrně s růstem sítě distributorů. 

Děkuji, že vkládáte důvěru do našich rukou a přeji 
mnoho úspěšných obchodů.

Petr Sikora, 
ředitel společnosti
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DNEŠNÍ LETÁK

V České distribuční se nyní více než kdy dříve zamýšlíme 
nad tím, co může tištěný leták firmám i jednotlivcům 
přinést a jaká je jeho role v dnešním digitálním světě. 
Již ze zkušeností víme a jsme přesvědčeni, že právě 
leták je stále hlavním nástrojem, díky němuž obchodníci 
získávají zákazníky. Zároveň je neocenitelným nákupním 
rádcem domácností, které se v době výrazně rostoucích 
životních nákladů snaží šetřit rodinné rozpočty. 

Proto jsme si v září tohoto roku nechali zpracovat 
nezávislý průzkum s názvem Účinnost tištěných 
reklamních letáků mezi nakupujícími ČR, který realizovala 
agentura STEM/MARK. Byl zaměřen na osoby, které 
jsou (spolu)odpovědné za nákup potravin, dalšího zboží 
a služeb pro domácnost. Průzkumu se zúčastnilo 1 500 
respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek 
populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, 
regionu a velikosti místa bydliště. 

Tištěný leták je nejpřehlednější 
a pravidelně nejčtenější, jeho význam 
v době zdražování roste
Průzkum potvrdil, že akční letáky jsou v České republice 
velmi oblíbené a v ekonomicky náročné době ještě 
nabývají na významu. Tištěný leták čte alespoň občas 
72 % české populace. Jako pravidelný zdroj informací 
o nabídkách prodejců jej využívá 30 % respondentů, 
což je více než u jakéhokoli jiného média. Takřka 
polovina dotázaných navíc tištěný leták považuje za 
nejpřehlednější zdroj těchto informací. 

„Výsledky průzkumu ukazují, že popularita tištěného 
letáku v České republice je neutuchající a v době prudké 
inflace a všeobecného zdražování ještě roste. Spousta 
lidí si podle letáků vybírá prodejny, kam zajde nakoupit 
nebo sestavuje nákupní seznamy. Pro každého druhého 
Čecha jsou navíc nejpřehlednějším zdrojem informací 
o akčních nabídkách prodejců. To reflektuje také čtenost, 
která je z hlediska pravidelnosti vyšší u tištěných letáků 
než u online letáků, mobilních aplikací či jiných médií. 
Přestože žijeme v digitální době, stále existuje výrazná 
skupina lidí, která preferuje tištěný leták. Obchodníci 
by tuto skutečnost neměli opomíjet a zcela vyškrtávat 
tištěný leták ze svého marketingového mixu“, říká 
Jaroslav Staněk, obchodní ředitel České distribuční.

TIŠTĚNÉ LETÁKY  
V DOBĚ ZDRAŽOVÁNÍ  

NABÝVAJÍ NA VÝZNAMU, KAŽDÝ 
ČTVRTÝ ČECH JE SLEDUJE MNOHEM 

VÍCE NEŽ V MINULOSTI 

Jaroslav Staněk

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ JSOU LETÁKY

Tištěné letáky

Online letáky

Mobilní aplikace

Weby – agregátory slev          (kupi.cz, akcniceny.cz apod.)

Inzerce na internetu

E-mailingy 
prodejců

Jiné

Inzerce 
v radiu

Obecně jako nejpřehlednější považují  
lidé nejčastěji tištěné letáky.

Které médium, který zdroj 
informací z nabízených 
možností je pro vás 
nejpřehlednější? Vyberte 
nejvíce 3 možnosti.
Respondenti, kteří média sledují 
pravidelně nebo aspoň občas, 
n=1351 [údaje v %]

Celkem (nejvýše 3 možnosti)
Nejpřehlednější

Inzerce 
v tisku

Venkovní reklama 
(billboardy apod.)

Inzerce 
v TV

67

61

44

33

23

13

45

19

14

10

6

2

10
2

7
1

7
1

3
1

3
0,1



Každý třetí Čech  
nově sleduje letáky nebo jim věnuje 
větší pozornost 
Roste také počet lidí, kteří sledují letáky více než 
v minulosti (23 %) anebo je dříve vůbec nesledovali 
a nově začali sledovat (11 %). Nejedná se zdaleka 
jen o seniory, ale prakticky všechny věkové skupiny 
obyvatel. Nejvíce je to patrné u lidí ve věku do 44 let, 
kteří dříve letákům takovou pozornost nevěnovali, ale 
nyní začali. Všeobecný zájem o slevové akce výrazně 
roste a tištěný leták je ideálním médiem, který jej může 
reflektovat. Pro obchodníky tato situace skýtá velký 
potenciál k oslovení nových zákazníků. 

Tištěné letáky si alespoň občas prohlíží 4 z 5 jejich 
příjemců, přičemž prakticky nehraje roli, zda se zrovna 
chystají nakupovat (83 %) či nikoli (77 %). Celkem 
39 % respondentů totiž uvedlo, že si pokaždé prohlíží 
nový akční leták, i když se zrovna nechystá na nákup. 
Domácnosti podle slevových akcí v tištěných letácích 
nakupují pokaždé v 45 % případů a jen občas ve 
42 % případů. Při sestavování nákupních seznamů se 
tištěnými akčními letáky vždy řídí 25 % domácností 
a zhruba v polovině případů 37 % domácností. Pouze 
12 % respondentů uvedlo, že se při tvorbě svých 
nákupních seznamů nikdy neinspirují akčními letáky. 

 
 
 
Díky zkušenostem  
a pravidelném monitoringu  
známe nákupní chování a dokážeme vám 
poradit, jak vytvořit úspěšnou kampaň
Na letácích spotřebitele nejvíce zajímají potraviny, 
následované drogerií a kosmetikou. Na třetím místě 
je s velkým odstupem kategorie produktů domácnost 
a zahrada. Takřka polovinu lidí (45 %) v tištěných 
letácích zajímá sleva na zboží v konkrétní kategorii bez 
ohledu na značku (např. bílý jogurt), 32 % respondentů 
hledá slevu konkrétního výrobku nebo značky (např. bílý 
jogurt Hollandia). 

Vsaďte na letákovou kampaň a svěřte se do rukou 
odborníků.  

Tištěná reklama je vidět.

DNEŠNÍ LETÁK

Tištěný leták čte alespoň občas 72 % české 

populace

45 % lidí považuje tištěný leták za 

nepřehlednější zdroj informací o nabídkách 

prodejců

39 % lidí si pokaždé prohlíží nový akční leták, 

i když se zrovna nechystá na nákup

30 % lidí využívá tištěný leták jako pravidelný 

zdroj informací o nabídkách prodejců 

23 % lidí sleduje letáky více než v minulosti

11 % lidí začalo letáky nově sledovat

Podle slevových akcí v tištěných letácích nakupují 

domácnosti pokaždé ve 45 % případů a jen 

občas ve 42 % případů

Při sestavování nákupních seznamů se tištěnými 

akčními letáky vždy řídí 25 % domácností 

a zhruba v polovině případů 37 % domácností

45 % lidí v tištěných letácích zajímá sleva na 

zboží v konkrétní kategorii bez ohledu na značku

32 % lidí hledá slevu konkrétního výrobku 

nebo značky
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ČTVRTINA OSOB VYUŽÍVÁ SLEVOVÉ AKCE 
MNOHEM VÍCE NEŽ DŘÍVE, 10 % ZAČALO

Mezi muži a lidmi do 30 let je častější, že dříve slevy 
nevyužívali, ale v poslední době začali. Ženy naopak slevy 
využívaly i dříve a nyní zintenzivnily jejich využití.

Využíval/a jsem 
je už dříve, ale 
teď je využívám 
mnohem více

Využíval/a jsem je už dříve, 
a využívám je stejnou měrou 
i teď

Dříve jsem je 
nevyužíval/a, ale 
teď jsem je využívat 
začal/a

Využívám 
je méně

Nevyužíval/a jsem je 
a ani teď je nevyužívám

25

6

3

10

57

Jak využíváte v poslední době při nakupování slevy a akce? 
Který z výroků pro Vás platí nejlépe?
Všichni respondenti, n=1510 [údaje v %]
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GEOMARKETING

DATA ZE SČÍTÁNÍ  
LIDU 2021 NÁM UMOŽNÍ  

JEŠTĚ PŘESNĚJI ZACÍLIT VAŠE KAMPANĚ
Jan Senohrábek, manažer GIS a geomarketingu

Pandemie koronaviru, vysoká inflace či bezpečnostní 
situace v Evropě – to jsou témata, kterými se 
v současnosti zabývá více či méně každá domácnost 
v České republice. Pomocí neadresné distribuce jsme 
každý týden v kontaktu s domovními či bytovými 
schránkami zhruba 4 milionů domácností, do nichž 
doručujeme obsah dle přání našich klientů. A jak 
taková domácnost vlastně v současnosti vypadá? Víme 
to díky nástrojům geomarketingu i aktuálním datům ze 
Sčítání lidu, domů a bytů 2021. 

Zatímco před třiceti lety byly jednotlivé skupiny 
domácností (jednočlenné, dvojčlenné, tříčlenné 
a čtyřčlenné domácnosti) poměrně vyrovnané a shodně 
se pohybovaly kolem 25 %, v současnosti se pomyslné 
nůžky rozevřely daleko více. Jednočlenné domácnosti 
jsou zastoupeny více než 32% podílem, zatímco 
čtyřčlenné domácností pouze 15% podílem. 

Tyto a mnohé další ukazatele se projevují v každém 
doručovacím okrsku České distribuční a přispívají ke 
stabilizaci distribučních plánů, které jsou v současnosti 
častokrát terčem úspor nákladů v marketingové 
komunikaci. 

Geomarketing = klíč k úspěchu 
neadresné distribuce 
Zvlášť v dnešní době platí, že pokud chceme opravdu 
uspět na poli neadresné distribuce, potřebujeme 
kvalitní databázi informací a správně nasazené nástroje 
geomarketingu. Jedna z nejdůležitějších oblastí, na 
kterou má geomarketing vliv, je obchod, tedy schopnost 
nabídnout klientovi správné a nákladově efektivní řešení 
pro distribuci jeho tiskovin. Správné zacílení na vybrané 
zákaznické segmenty má pro zadavatele jasné výhody. 
Dobře využité nástroje geomarketingu jsou schopné 
určit, podle socioekonomické klasifikace či dalších 
parametrů, kde žije cílová skupina klienta. V květnu jsme 
aktualizovali naši databázi sektorů, která nyní nabízí 
11 684 distribučních sektorů (okrsků či mikroregionů). 
V nich se nachází celkem 2 085 382 adres.

Databáze adresných bodů nám umožňuje dodat 
klientovi přesný seznam adres, kam se bude daná 
zásilka distribuovat. Neexistuje mnoho podobných 
způsobů marketingové komunikace, kde by klient měl 
možnost takto přesné kontroly.

Efektivnější cílení a úspora nákladů 
V současnosti je život firem významně ovlivněn 
tlakem na snižování nákladů za každou cenu. To 

má v některých případech dopad také na snižování 
objemů v distribučních plánech. Tento trend by však 
jednotlivé společnosti mohly přehodnotit díky novým 
datům z posledního Sčítání lidu 2021, která právě 
zpracováváme. Nová data přinesou nejpodrobnější 
a nejaktuálnější vhled do českých domácností a umožní 
ještě přesnější a efektivnější cílení. Při správné aplikaci 
těchto dat lze uspořit další náklady. Některé regionální 
výstupy se již projevují v aktuální tvorbě distribučních 
plánů. 

Geografický informační systém jako nástroj umožňuje 
nejen analyzovat a manipulovat s prostorovými daty, 
ale také vyvíjet řešení, díky nimž jsou komplikované 
prostorové vztahy srozumitelné a poskytují lepší 
přehled. Klientům tak umíme dát odpověď na otázky 
„kde“ a „jak“ a vizualizovat trh srozumitelným 
jazykem. 

Česká populace stárne, převažují 
věkové skupiny zvyklé nakupovat dle 
letáku 
Dosud publikovaná data ze SLDB 2021 ukazují na 
prohloubení rozdílů mezi jednotlivými městy a zejména 
regiony. Dochází také k nárůstu podílu vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel na úkor skupiny se základním 
vzděláním, což je jeden z pozitivních trendů směřující 
k vyšší kupní síle. Na druhou stranu se Česká republika 
potýká s výrazným stárnutím celkové populace. Je 
zde jednoznačný trend poklesu podílu dětí do 15 let, 
a naopak historicky nejvyšší podíl seniorů nad 65 let na 
celkové populaci.

Ještě před 30 lety byl průměrný věk české populace 
35 let u mužů a 38 let u žen, v roce 2022 to je o 6 let 
více u obou pohlaví. Tato čísla vycházejí zejména ze 
dvou aspektů. Naděje dožití (střední délka života) se 
prodlužuje – u mužů se prodloužila z 69 let na 75 let 
a u žen z 76 let na 81 let. Druhým aspektem je, že na 
věkové pyramidě nastal posun silných poválečných 
ročníků do mladšího seniorského věku (před 75. rokem 
věku) a seniorského věku (kolem 75 let). Ročníky 
narozené v 70. letech jako tzv. „Husákovy děti“ se 
posunuly nebo přiblížily na věkové pyramidě do pozdní 
dospělosti (50 a více let). 

Česká populace tedy stárne a stále více v ní dominují 
starší věkové skupiny. A právě mezi těmito skupinami 
je nejvíce osob, které dlouhodobě nakupují dle akčních 
letáků a řídí se jimi před návštěvou konkrétní  
prodejny. 
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GEOMARKETING

Obrázek č. 1 ukazuje na převahu 
věkové kategorie 65 + nad 
mladšími věkovými  
kategoriemi,  
což vystihuje  
index stáří.

Hnědá barva  
prakticky dominuje  
všude, s výjimkou  
prstence kolem Prahy, 
jihozápadního pásu od  
Českých Budějovic  
a koncentrací obcí v okolí Brna. nad 150           110,1–150           98,1–110           90,1–98           do 90

Věková struktura obyvatel Česka

1991 2021
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Obrázek č. 2 ilustruje věkovou strukturu obyvatelstva ČR vycházející z dat Sčítání lidu v letech 1991 a 2021.
Můžeme zde pozorovat zmíněné stárnutí populace. Poválečné ročníky a děti narozené v 70. letech se posunuly do 
horní části pyramidy a základna představující mladou populaci se stává menšinou. Dokonce se objevují hluboké 
propady ve věkových skupinách mezi 20 a 30 lety.
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Od roku 2020 jsme v rámci svých 
aktivit společenské odpovědnosti 
přijali přes tisícovku nových 
zaměstnanců z řad osob se 
zdravotním postižením a stali 
jsme se druhým největším 
zaměstnavatelem OZP v České 
republice. Tento projekt se stal 
naším celofiremním závazkem 
a neustále pracujeme na jeho 
zlepšování a rozšiřování. V našem 
oddělení péče o OZP dokonce 
osoby s hendikepem přímo pracují 
a pomáhají hledat individuální 
řešení pro ty, kdo mají ztížený vstup 
na trh práce. Distributoři letáků 
mají možnost zkrácených úvazků, 
práci si mohou rozvrhnout dle 

svých potřeb, mohou ji vykonávat 
v okolí svého domova a průběžně 
odpočívat. Přitom však nepřicházejí 
o invalidní důchod, ani o jistoty, 
jako je sociální a zdravotní pojištění, 
dovolená či nemocenská. 

Jaké byly začátky zaměstnávání OZP  
v České distribuční – co vše bylo po- 
třeba zrealizovat, jak se musela firma  
adaptovat, jaké změny v nastavení 
firemních procesů projekt přinesl? 

S ohledem na legislativu a velký 
počet nově přijatých distributorů 
OZP, bylo nutné na změny připravit 
celou firmu. Museli jsme vytvořit 
speciální oddělení na nábor 
a personalistiku, nadefinovat 

pracovní postupy a směrnice 
a vše zahrnout do vnitrofiremních 
procesů. Bylo potřeba informovat 
stávající zaměstnance o nové 
spolupráci napříč firmou, zaučit 
obchodníky na nové možnosti 
nabídky klientům a nastavit změny 
v rámci finančního oddělení pro 
dodržení legislativy a náhradního 
plnění. Byl to velmi zdlouhavý 
a náročný proces a jsme rádi, že se 
nám podařil úspěšně adaptovat.

Co vše má na starost Oddělení 
péče o OZP? Jaké nové odborné 
znalosti museli zaměstnanci získat, 
co nového se museli naučit? 

Oddělení péče o OZP má na starost 
nábor a veškerou péči o zaměstnance 
OZP. Tedy od nástupu a výpomoc 
s potřebnými formalitami, lékařské 
prohlídky, BOZP a PO, nastavení 
pracovní náplně a přidělení práce, plán  
zaučení v terénu, vybavení OOPP,  
řešení nastalých problémů a pracovně  
právních požadavků, až po případné 
ukončení pracovního poměru. To 
vše vyžaduje perfektní znalost 
především Zákoníku práce a příslušné 
pracovně-právní legislativy, kterou si 
zaměstnanci museli osvojit. 

Jaká jsou specifika při zaměstnávání 
OZP? Co si musí pohlídat 
zaměstnavatel a co zaměstnanec?

Je především nutné být zcela upřímný 
a přesně uvést míru postižení, 
na jejímž základě si lze navzájem 
sdělit možnosti. Zaměstnavatel 
musí odhadnout, kolik práce daný 
zaměstnanec zvládne a dle jejího 
plnění či zdravotního stavu případně 
upravovat náplň a rozsah přidělené 
práce. Zaměstnanec musí zvážit, co 
dokáže zvládnout a na co již nestačí, 
tedy vhodně zvolit formu úvazku, 

I SE ZDRAVOTNÍM  
ZNEVÝHODNĚNÍM SE DÁ  

SMYSLUPLNĚ PRACOVAT, TŘEBA PRO 
ČESKOU DISTRIBUČNÍ 

ROZHOVOR

Na dotazy ohledně zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
odpovídá Karin Solčanská Bědroňová, ředitelka personalistiky

Karin 
Solčanská 
Bědroňová



pracovní vytížení  
a v neposlední řadě přidělení sektoru,  
kde bude distribuovat letáky. Pro 
mnohé OZP distributory je zásadní, 
aby mohli roznášet letáky v místě 
svého bydliště nebo jeho blízkého 
okolí. 

Jaké jsou výhody práce distributora 
pro zaměstnance OZP?

Distributoři letáků získají práci 
na hlavní pracovní poměr a mají 
možnost zkrácených úvazků 10, 15 
nebo 20 hodin týdně. Práci si mohou 
rozvrhnout dle svých potřeb, mohou 
ji vykonávat v okolí svého domova 
a průběžně odpočívat. Mohou také 
dosáhnout na výkonnostní prémie. 
Přitom však nepřicházejí o invalidní 
důchod, ani o jistoty, jako je sociální 
a zdravotní pojištění, dovolená či 
nemocenská.

Jaké jsou výhody pro klienty?

Podpora zaměstnávání OZP má řadu 
nesporných výhod také pro naše 
klienty. Zaprvé, podpoří smysluplný 
projekt a obohatí své portfolio aktivit 
společenské odpovědnosti. Získají 
také kvalitní distribuční služby – 
jsou to právě zaměstnanci OZP, 
kteří si váží pracovní příležitosti, 
odvádějí kvalitní práci a pomáhají 
udržovat stabilitu naší distribuční 
sítě. Díky tomu, že jsme uznaným 
zaměstnavatelem na chráněném trhu 
práce, mohou klienti odebírat naše 
služby v režimu náhradního plnění, 
splnit si zákonnou povinnost, a ještě 
ušetřit na nákladech. 

Jsou nějaké překážky, které brání 
zaměstnavateli v dalšímu náboru 
OZP?

Největší náročnost je spojena 
s finančními náklady. Minimální 
mzda roste rychleji než příspěvek 
na podporu zaměstnávání OZP 
a finanční zátěž tedy přechází na 
zaměstnavatele. Minimální mzda byla 
letos od 1. ledna zvýšena o 1 000 Kč, 
zatímco příspěvek na podporu 
zaměstnávání OZP byl navýšen  

 
o 600 Kč  
se zpětnou platností od  
1. července 2022. Podle posledních 
informací ale tento příspěvek není 
zatím finálně schválený.

Jaká opatření ze strany státu by 
firmám pomohla zefektivnit nábor 
a zaměstnávání OZP?

Jak jsem již zmínila, tak zvýšení 
příspěvku na podporu zaměstnávání 
OZP.

Na jakých úrovních zaměstnáváte 
OZP? Jak probíhá proces adaptace?

Převážná většina našich OZP zaměst- 
nanců jsou distributoři letáků a pracují  
přímo v terénu. Zpracováváme pro  
ně manuály pro adaptaci a zaučení 
i pro orientaci ve firmě, přístup na  
webové stránky, kde mají potřebné  
pracovní informace. Mají přidělenou 
vlastní asistentku pro komunikování 
potřeb či problémů a provozního 
pracovníka, který zodpovídá za  
konkrétní region. Pár OZP zaměst- 
nanců pracuje v kancelářích jako 
asistenti péče o OZP a nově je v čele 
tohoto oddělení Žaneta Bestová, 
která je sama OZP. Naši zaměstnanci 
tedy mají osobní zkušenost se 
zdravotním znevýhodněním a sami 
tak nejlépe vědí, jaké problémy OZP 
řeší a jak jim pomoct s náborem 
a adaptací.  

Jakými směry chcete dále rozvíjet 
projekt zaměstnávání OZP?

Plánujeme rozšířit naši síť distributorů 
OZP až na 2 000 zaměstnanců. 

ŽANETA BESTOVÁ
Vedoucí personalistiky

Žaneta do České distribuční nastou- 
pila 1. dubna 2022 jako specialista 
personalistiky. Dozvěděla se o nás 
od vedoucí personalistiky Barbary 
Motlové, se kterou pracovala 
v předchozím zaměstnání a na tuto 
spolupráci chtěla navázat. Dnes 
Žaneta přebrala vedení personalistiky 
právě za Barbaru, která odešla na 
mateřskou dovolenou.

„Nabídku jsem využila, protože 
mě lákala změna prostředí a také 
práce s OZP, které jsem se věnovala 
i v předchozím zaměstnání. Tato 
práce mne naplňuje a jsem ráda, že 
mohu lidem s hendikepem pomáhat. 
Sama jsem totiž OZP a vím, jak je 

 
 
 
 
pomoc  
důležitá. Za svou  
dosavadní kariéru jsem se  
setkala s mnoha diagnózami a mám 
bohaté zkušenosti s prací s OZP. 
Řekla bych, že se dokážu vcítit 
a tím rozpoznat, co může konkrétní 
uchazeč vykonávat za činnost a zda 
mu bude práce vyhovovat či nikoli.“

Na práci pro Českou distribuční 
Žaneta oceňuje především to, že 
zde panuje přátelská atmosféra, 
uvolněnost a lidskost. Již od začátku 
cítila, že do zdejšího přirozeně 
neformálního pracovního prostředí 
skvěle zapadne a bude se do práce 
těšit. Žaneta pracuje na zkrácený 
úvazek, protože vzhledem ke svému 
hendikepu nezvládne sedět celou 
standardní pracovní dobu. Kvituje, že 
si může práci flexibilně rozvrhnout 
nebo pracovat na home office. Díky 
tomu může skvěle skloubit pracovní 
povinnosti s péčí o rodinu.  

Česká distribuční se dle Žanety 
velmi rychle a dobře přizpůsobuje 
potřebám zaměstnanců. „Když 
jsem například navrhla, že bychom 
potřebovali kartotéku a tiskárnu přímo 
na personální oddělení, ať nemusíme 
přecházet přes dvě kanceláře 
a naše práce byla tak efektivnější, 
vše bylo rychle zrealizováno.  Líbí 
se mi, že firma  neustále pracuje 
na zlepšeních pro zaměstnance 
a poskytuje zajímavé benefity, které 
se právě rozšířily.“
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ROZHOVOR

Žaneta 
Bestová

Naši zaměstnanci tedy mají 
osobní zkušenost se zdravotním 
znevýhodněním a sami tak 
nejlépe vědí, jaké problémy OZP 
řeší a jak jim pomoct s náborem 
a adaptací.
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ODPOVĚDNOST 

Jsme zodpovědným zaměstnavatelem 
a na zaměstnancích nám skutečně záleží
Spokojení zaměstnanci tvoří základ úspěšné firmy – 
touto jednoduchou tezí se v České distribuční řídíme 
a našim zaměstnancům poskytujeme celou řadu 
podpůrných benefitů. Ty se snažíme přizpůsobit na míru 
konkrétním skupinám, které v České distribuční pracují. 
Jedná se o pracovníky v kancelářích a ve skladu pracující 
na plný úvazek a distributory, kteří často pracují ve 
formě zkráceného úvazku. V ekonomicky nelehké době 
jsme tedy pro naše zaměstnance rozšířili možnosti 
benefitů a úspor. Situaci navíc neustále monitorujeme 
a v budoucnu chceme přicházet s dalšími nápady 
a uspokojovat tak potřeby našich zaměstnanců i firmy. 

Zajímá vás, jaké benefity v současnosti nabízíme?

Zaměstnanci v kancelářích si mohou dobu příchodu 
a odchodu z práce přizpůsobit povaze úkolu i svému 
životnímu stylu. Flexibilní pracovní dobu dále doplňuje 
možnost 1x týdně pracovat z domova. Zaměstnanci také 
mohou využít bezúročného zapůjčení až 20 tisíc korun 
se splatností do 12 měsíců. Oblíbeným benefitem je 
příspěvek na dovolenou, a proto našim zaměstnancům 
přispíváme až do výše 10 tisíc korun na ubytování 
v rakouském Kaprunu, které je vyhledávaným místem 
milovníky zimních sportů a turistiky. 

Samozřejmostí jsou benefity ve formě příspěvku na 
stravování nebo zvýhodněného mobilního tarifu pro 
celou rodinu. Nabízíme možnost vyhotovení slevové 
karty na produkty lékárny Dr. Max nebo tankovací karty 
na nákup pohonných hmot na čerpacích stanicích 
Shell za zvýhodněné ceny. Vedle těchto slev máme 

k dispozici také přehled zvýhodněných nabídek 
u vybraných partnerů a e-shopů, které zahrnují vybavení 
do domácnosti, zdravou výživu, kulturu a rekreaci nebo 
slevu na nový automobil Škoda.

Nezapomínáme ani na vzdělání a osobní rozvoj našich 
zaměstnanců. Dle potřeby realizujeme vzdělávací 
programy, nejčastěji věnované tématům jako je asertivní 
komunikace, řešení konfliktních situací nebo týmová 
spolupráce. Naše finanční ředitelka Martina Rozprýmová 
a provozní ředitel Adam Kotík absolvují také výcvik 
manažerských dovedností v rámci Manažerské 
akademie, který je naplánovaný na rok a půl.

Našim zaměstnancům ve skladu garantujeme stejné 
benefity, s výjimkou práce na home office a vzdělávání 
zaměřeného na měkké dovednosti. Naopak jim 
zařizujeme potřebná školení technických dovedností.

Distributoři představují základní stavební kámen naší 
distribuční sítě. Vzhledem k tomu, že mnozí z našich 
distributorů jsou osoby se zdravotním postižením či 
znevýhodněním, jednáme s každým z nich individuálně 
a přizpůsobujeme práci jejich zdravotnímu stavu 
a specifickým potřebám. Samozřejmostí je tedy 
možnost zkráceného úvazku, flexibilní rozvržení práce 
nebo výběr distribuční oblasti v blízkosti bydliště. Všem 
zhruba 1 200 distributorům nabízíme možnost uplatnit 
slevy na vybrané produkty a služby našich obchodních 
partnerů. Mohou také využívat odborného finančního 
či právního poradenství a dalšího servisu, který pro ně 
zajišťuje naše speciální oddělení péče o OZP. 

 
 
 
 

Všem  
uchazečům o práci  

Žaneta doporučuje, ať se 
neostýchají a zkontaktují naše 

oddělení. S jakýmkoli hendikepem 
se dá najít uplatnění a práce se dá 

přizpůsobit.

LENKA KUPTÍKOVÁ
Asistentka péče o OZP

Lenka je součástí našeho oddělení 
péče o OZP od září 2020. Její hlavní 
pracovní náplní je nábor nových 
distributorů a starost o Zelenou 
linku. O možnosti práce pro Českou  
distribuční se dozvěděla na internetu  
přes inzerát. Zaujalo ji, že se jedná 
o práci pro OZP, stejně jako Žaneta 
je totiž sama také OZP. Velmi 
oceňuje, že se Česká distribuční 

 
 

přizpůsobila jejímu 
hendikepu. Vždy se dá na práci

domluvit dle aktuálního zdravotního 
stavu nebo potřeb rodiny, aby 
Lenka mohla zároveň pečovat 
o svého syna. Díky vstřícnosti České 
distribuční tak Lenka i se svým 
hendikepem může práci vykonávat 
bez potíží.

„Nejvíce mě baví práce a komunikace  
s lidmi. Jsem také moc ráda, že zde  
panuje domácí atmosféra. Jsme  
taková jedna velká rodina a máme  
dobré vztahy. Velmi mě těší, že mohu  
pomáhat osobám s hendikepem  
najít si práci. Mnohdy se tito lidé 
bojí, jestli práci zvládnou a co vše 
je bude čekat s vyřízením nástupu. 
Chtěla bych jim vzkázat, že naše 
oddělení péče o OZP každého 
uchazeče celým procesem osobně 
provede a pomůže s nástupními 

formalitami i s následnou 
adaptací. Pro každého uchazeče 
najdeme řešení, které bude co 
nejvíce vyhovovat jeho hendikepu.“

Lenka 
Kuptíková
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ODPOVĚDNOST

Co vše pro spokojenost  
a zdravou firemní kulturu děláme a jaké jsou  
další aktivity? Na tyto otázky odpovídá Kateřina 
Lalíková, manažerka lidských zdrojů:

• Zavedli jsme hodnocení 360 stupňů, kdy manažeři naší 
společnosti jsou hodnoceni svými podřízenými, kolegy 
a nadřízenými. Za účasti zkušeného a dlouholetého 
lektora České distribuční dochází k vyhodnocení 
a zpracování doporučení. Dle projednání s manažery 
následně výstupy srovnáváme s loňským rokem 
a zapracováváme je do rozvojových plánů. V průběhu 
roku dochází k hodnocení výkonu a plnění, dle kterého 
řešíme další potřeby pro zefektivnění všech procesů ve 
společnosti. 

• Realizovali jsme celou řadu náborů na různá oddělení 
– personalistika, péče o OZP, finance. V naší firmě také 
probíhají výběrová řízení v rámci projektu 50+, kterým 
chceme dát pracovní příležitost starším uchazečům 
o zaměstnání ve spolupráci s ÚP.

• V náborové platformě Teamio dlouhodobě 
držíme ocenění firmy, která odpovídá uchazečům 
o zaměstnání do 14 dnů od zaslání CV.

• Probíhají Manažerské akademie v Ostravě a v Praze, 
kde se naši manažeři vzdělávají v oblasti měkkých 
dovedností jako komunikace, řešení konfliktů, (sebe)
rozvoj, (sebe)motivace, a další.

• Na odděleních klientservisu a obchodu jsme realizovali 
několik vzdělávacích programů, například Komunikace 
ve vztahu k zákazníkovi, Interfiremní komunikace, 
Vlastní odpovědnost v týmu.

• Zúčastnili jsme  
se tiskové konference  
ManpowerGroup, která se věnovala  
situaci na trhu práce, trendům a prioritám  
v HR a novým technologiím.

• Probíhají adaptační meetingy ze strany manažera 
a kontrolní meetingy ze strany HR u nových 
zaměstnanců, jejichž cílem je podpořit adaptaci 
zaměstnance a zamezit případné fluktuaci.

• Vytvořili jsme nový nástroj pro průběžné půlroční 
hodnocení zaměstnanců – identifikujeme oblasti pro 
rozvoj a zlepšení, na což navážou rozvojové plány 
zaměstnanců.

• Vydáváme interní zpravodaje, kterými informujeme 
zaměstnance o dění ve společnosti, novinkách, 
nástupech a výstupech a všem potřebném pro lepší 
orientaci a spolupráci napříč firmou.

• Aktualizovali jsme Etický kodex České distribuční, 
který vyjadřuje naše hodnoty a odpovědnost.

• Vytvořili jsme schránku na sběr podnětů od našich 
zaměstnanců ke zlepšení pracovních procesů 
a podmínek.

• Realizujeme teambuildingové akce pro stmelování 
kolektivu a rychlejší adaptaci nových zaměstnanců.

úsek Personalistiky
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VYUŽIJTE  
VÝHOD NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 

A UŠETŘETE NADBYTEČNÉ NÁKLADY 

1

Současná nelehká ekonomická doba tištěným letákům 
přeje. Dle nejnovějšího průzkumu, který zpracovala 
výzkumná agentura STEM/MARK, čtou tištěný leták 
alespoň občas 3 ze 4 Čechů. Roste také počet lidí, 
kteří sledují letáky více než v minulosti anebo je dříve 
vůbec nesledovali a nově začali sledovat. A nejedná 
se zdaleka jen o seniory, ale prakticky všechny věkové 
skupiny obyvatel. Tištěný leták jako zdroj informací 
o nabídkách prodejců pravidelně využívá třetina 
dotazovaných respondentů. To je více než u jakéhokoli 
jiného média. Všeobecný zájem o slevové akce výrazně 
roste a tištěný leták je ideálním médiem, který jej 
může reflektovat. Pro obchodníky tato situace skýtá 
velký potenciál k oslovení nových zákazníků. 

Pokud bojujete s rostoucími náklady a hledáte 
úspory v marketingovém rozpočtu, máme pro vás 
ideální řešení v podobě odběru služeb v režimu 
náhradního plnění. Na místo krácení výdajů na reklamu 
je výhodnější využít našich služeb na míru, díky kterým 
efektivně oslovíte širokou cílovou skupinu, ušetříte na 
odvodech do státního rozpočtu a také na nákladech za 
tisk a distribuci. 

Klient z Pardubicka z oboru kamenictví chtěl 
vytvořit distribuční plán o objemu 700 000 ks 
letáků s pravidelnou měsíční periodicitou, a 
to pouze v lokalitách kolem svých prodejen, jak 
byl vždy zvyklý. V takovém případě je cena za 
distribuovaný kus letáku 0,52 Kč, tj. 364 000 
Kč/měsíc a 4 368 000 Kč/rok.
Klient zaměstnává 150 osob na HPP a má tedy 
ze zákona povinnost zaměstnávat 6 OZP (4 %). 
Náhradní plnění neřeší a za chybějící OZP 
odvádí státu sankce ve výši 555 705 Kč ročně. 

Na základě naší geomarketingové analýzy 
zaměřené na spádovost a cílovou skupinu jsme 
doporučili navýšit distribuční plán na 1 mil. 
ks letáků měsíčně, tj. 350 000 Kč/měsíc 
a 4 200 000 Kč/rok, pro co nejefektivnější 
oslovení cílové skupiny (zohledněny byly 
faktory jako např. dojezdová vzdálenost, věk, 
příjmy, ekonomická kondice domácností, aj.)

I přes navýšení distribučního plánu klient ušetří  
0,17 Kč za distribuovaný kus letáku, resp.  
168 000 Kč za celkovou cenu roční distribuce 
díky množstevní slevě. Odběrem těchto služeb 
v režimu náhradního plnění navíc klient ušetří 
555 705 Kč na kompenzačních příspěvcích státu. 

NOVÝ KLIENT A NAŠE 
DOPORUČENÍ NA SESTAVENÍ 
DISTRIBUČNÍHO PLÁNU

2
Klient se sítí prodejen s drogistickým zbožím 
vznesl požadavek na snížení objemu 
distribučního plánu ze současného 1 mil. 
letáků měsíčně na polovinu z důvodu potřeby 
šetřit v rozpočtu.

Na základě tohoto zadání jsme klientovi 
zpracovali analýzu. Z distribučního plánu by tedy 
zmizely lokality v bezprostředním okolí prodejen 
klienta (v mapě světle modré body mezi dvěma 
praporky) i některá vzdálenější sídla. 

Při takovém snížení distribučního plánu jen 
z finančních důvodů klient nebere v potaz 
konektivitu, která vychází z objektivních 
statistických dat (vyjížďka za prací, službami 
a nákupy – přirozená spádovost, v mapě 
označené jako červené linie). S vidinou úspory 
tak „dobrovolně“ přenechává lukrativní lokality 
pro marketingovou komunikaci své konkurenci. 
Nyní platí klient za distribuovaný kus letáku 
0,35 Kč. Při sníženém objemu distribuce by se 
nakonec cena zdvojnásobila na 0,72 Kč/kus, 
navýšila by se také cena za tisk materiálů.

Při ponechání současného distribučního plánu 
klient ušetří 120 000 Kč ročně za náklady na 
distribuci. Navíc jeho reklamní komunikace 
zasáhne mnohem více osob a zvyšuje se tak 
potenciál zisků z prodeje. 

Díky odběru služeb v režimu náhradního plnění 
klient ušetří dalších 555 705 Kč ročně za 
kompenzační příspěvky státu (částka za 6 OZP, 
který klient nezaměstnává). 

Navrhujeme tak optimalizaci distribučních 
plánů přenechat odborníkům ČD, kteří díky 
nástrojům geomarketingu a náhradnímu plnění 
dokáží propočítat co největší úspory společně 
s nejefektivnějším zacílením kampaní. 

STÁLÝ KLIENT S POŽADAVKEM  
NA SNÍŽENÍ DISTRIBUČNÍHO 
PLÁNU 

PODÍVEJTE SE NA KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE,  
JAK LZE DÍKY NÁHRADNÍMU PLNĚNÍ A OPTIMALIZO- 
VANÝCH DISTRIBUČNÍCH PLÁNŮ UŠETŘIT.

Díky celkovému objemu distribuce a čerpání 
náhradního plnění tedy klient ušetří roční 
náklady ve výši 723 705 Kč.

Díky celkovému objemu distribuce a čerpání 
náhradního plnění tedy klient ušetří roční 
náklady ve výši 675 705 Kč. 
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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Čerpáte již náhradní plnění jinde? 
Informujte se o možnostech úspory 
díky České distribuční

Čerpáte náhradní plnění u jiného 
subjektu a zajímalo by vás, zda je tato 
nabídka nejvýhodnější? Obraťte se na 
naše odborníky a zjistěte možnosti 
úspory v rámci náhradního plnění 
u České distribuční. Umíme najít 
nejvhodnější řešení pro vaše potřeby 
v kombinaci s největší úsporou nákladů.  
Díky stabilní distribuční síti a dlouho- 
letým zkušenostem můžeme klientovi 
nabídnout službu s čerpáním náhradního  
plnění s minimálními náklady. Klienti 
tak u nás mohou dosáhnout vyšší 
úspory než odběrem služeb a výrobků 
v režimu náhradního plnění u jiného 
subjektu. Celý proces představuje pro  
klienta minimální administrativní zátěž.  

Pro čerpání služeb v režimu náhradního  
plnění potřebujeme jen základní infor- 
mace, vše za klienta zařídíme, včetně  
objednávky a registrace na portálu 
MPSV.cz v Evidenci náhradního plnění.

„Každému zájemci o naše služby 
v režimu náhradního plnění sestavíme 
nabídku na míru, kterou společně 
prokonzultujeme. Díky tomu mohou 
klienti ušetřit na nákladech, a zároveň 
získat kvalitní služby, které lze i různě 
kombinovat. Navíc tím podpoří 
smysluplný projekt zaměstnávání 
OZP. Pokud si zájemci neví rady 
s administrativou nebo mají jakékoli 
další otázky ohledně náhradního plnění, 
rádi jim pomůžeme najít vhodné řešení.“ 

Markéta Záhorská, koordinátorka 
náhradního plnění

Jaké služby u nás můžete  
nakoupit v režimu 
náhradního plnění?
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.

 

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. 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 – V režimu náhradního plnění 
u nás nově můžete získat jak online, 
tak i tištěnou inzerci v médiích z naší 
skupiny VLTAVA LABE MEDIA.

PŘÍKLAD 2 | SYNTÉZA DISTRIBUČNÍHO PLÁNU (POROVNÁNÍ SOUČASNÝ X NAVRHOVANÝ) – REGION PLZEŇSKO
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NOVINKY NA 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.

Slevové akce pomáhají lidem bojovat 
proti drahotě
Zdražování nepolevuje a roste obliba slevových 
akcí v obchodech, a to napříč věkovými skupinami 
obyvatelstva. Obchodní řetězce neustále nabízejí 
slevy, nejčastěji na základní potraviny jako je máslo, 
mléko, pečivo, nebo také pivo. Dle dubnové analýzy 
České distribuční byly slevy v akcích průměrně 30%. 
Odborníci nepředpokládají, že se situace s vysokými 
cenami potravin v brzké době výrazně zlepší. Naopak 
lze očekávat další růst cen a nákladů. Sledovat akční 
nabídky se tak bude vyplácet stále více.  

TIP České distribuční: Tištěný leták má v Česku 
obrovskou cílovou skupinu, která kvůli vysoké inflaci 
a všeobecnému zdražování neustále roste. Zdaleka se 
nejedná pouze o seniory. Ušetřit chce prakticky každý 
a obchodníci toho mohou využít ve svých kampaních. 

Obchodní řetězce sází na mobilní 
aplikace, které nahrazují věrnostní karty 
V Deníku vyšel v červenci článek o nákupních mobilních 
aplikacích. Dle odhadu Svazu obchodu a cestovního 
ruchu využívá tyto aplikace již zhruba polovina 
všech zákazníků, zejména (ale nejen) mladší a střední 
generace. Aplikace tak postupně nahrazují plastové 
zákaznické karty. Řetězce však stále ponechávají 
možnost klasické registrace pro pořízení zákaznické 
karty, které využívají především starší zákazníci.

TIP České distribuční: Navzdory nástupu moderních 
technologií mají stále klasické tištěné letáky své 
místo při lákání zákazníků do obchodů. Mnozí lidé 
jsou totiž přehlceni neustálými on-line reklamami 
a nabídkami a preferují klasický leták, který mohou držet 
a prolistovat v rukou. Starší generace jsou navíc na leták 
zvyklé a výrazně se jimi řídí při nákupech.

Sledujte akční letáky a ulevte  
rodinnému rozpočtu 
Češi mění nákupní návyky, sledují akční letáky 
a do obchodu vyráží i pro drobnosti za lepší ceny. 
Nezlevněné zboží často vůbec nekoupí. Štáb TV Nova 
v srpnu zpovídal zákazníky různých věkových skupin 
a zjišťoval, jak zvládají tuto náročnou dobu. V odpovědích 
shodně zaznívala slova jako šetřit, nakupovat méně 
a hlavně efektivně. A v tom pomáhají právě akční letáky.

TIP České distribuční: Nelehká ekonomická situace 
ještě zvýšila už tak značnou zálibu Čechů vyhledávat 
výhodné nabídky a nakupovat ve slevách. Letáky jsou 
předmětem zvýšeného zájmu mnoha domácností 
a obchodníci se na to mohou zaměřit. 

Analýzy České distribuční
Kromě toho, že monitorujeme novinky o proběhlých 
výzkumech, zkoumáme trh také sami. V červnu jsme 
v rámci zahájení grilovací sezóny provedli analýzu cen 
masa a zjistili jsme, že kuřecí stehna nebo celé kuře 
nabízeli obchodníci dokonce za nižší ceny než loni. 
Vepřová krkovice a pečeně nebo hovězí plec ovšem 
meziročně zdražily zhruba o 40 %. 

Naší pozornosti neuniklo ani pečivo, kde je meziroční 
zdražení na první pohled patrné – průměrný rozdíl 
v ceně je oproti loňsku 31 %. Obchodníci jsou si toho 
vědomi, a pečivo tak zařazují do svých akčních nabídek 
s průměrnou slevou 22 %.

Meziroční porovnání průměrných cen a slev masa 
(červen 2021, červen 2022):

Meziroční porovnání průměrných cen pečiva  
(červen 2021, červen 2022):

Položka 
(vždy 1 kg)

Průměr. 
sleva 
2021

Průměr. 
sleva 
2022

Průměrná 
cena 2021

Průměrná 
cena 2022

Meziroč. 
změna 
ceny

Kuřecí prsa 25 % 20 % 132,61 Kč 154,06 Kč 16 %

Kuřecí 
stehna

26 % 27 % 85,18 Kč 82,90 Kč -3 %

Kuře celé 19 % 22 % 75,90 Kč 69,90 Kč -8 %

Vepřová 
krkovice

35 % 23 % 112,78 Kč 159,50 Kč 41 %

Vepřová 
kýta

29 % 24 % 106,42 Kč 119,72 Kč 12 %

Vepřová 
pečeně

23 % 28 % 127,88 Kč 176,85 Kč 38 %

Hovězí 
burger

18 % 11 % 205,97 Kč 231,24 Kč 12 %

Hovězí plec 19 % 24 % 179,90 Kč 256,27 Kč 42 %

Hovězí 
žebra

17 % 8 % 119,60 Kč 145,97 Kč 22 %

Celkem 23 % 21 % 1 146,24 Kč 1 396,41 Kč 19 %

Položka Průměrná 
cena 2021

Průměrná 
cena 2022

Rozdíl 
(Kč)

Rozdíl 
(%)

Chléb; balený; krájený 
(500 g)

16,75 Kč 22,20 Kč 5,45 Kč 32,54 %

Chléb; žitný (500 g) 24,75 Kč 29,18 Kč 4,43 Kč 17,90 %

Bageta; světlá (200 g) 9,55 Kč 12,63 Kč 3,08 Kč 32,25 %

Kaiserka (1ks – 60 g) 2,70 Kč 3,83 Kč 1,13 Kč 41,85 %
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Meziroční porovnání průměrných 
cen piva (červen 2021, červen 2022):

Meziroční srovnání průměrných cen 
a slev ovoce a zeleniny  
(srpen 2021, srpen 2022):

V další analýze jsme se  
věnovali oblíbenému českému nápoji, 
tedy pivu. Meziroční zdražování 
v tomto případě není tak razantní 
jako u jiných produktů. U výčepního 
piva i ležáků ve skleněných lahvích 
i plechovkách se rozdíl v akčních 
cenách oproti loňsku pohybuje okolo 
jedné koruny na půllitr. Obchodníci 
vnímají oblíbenost piva mezi 
zákazníky a nabízejí jej s průměrnou 
slevou 28 %. 

Začátkem srpna jsme provedli 
meziroční srovnání cen ovoce 
a zeleniny. Zaměřili jsme se na 
oblíbené položky, s nimiž se 
můžeme běžně setkat prakticky po 
celý rok. Dražší než loni jsou pouze 
banány (22 %) a hrušky (9 %), 
rajčata, okurky i brambory stojí 
stejně, levnější jsou jablka (28 %), 
papriky (10 %) nebo bílé hroznové 
víno (5 %). 

 
 
Před začátkem nového  
školního roku jsme zjišťovali, na kolik 
vyjde rodiče prvňáčků základní 
školní výbava. Obchodní řetězce 
lákají na slevy a většinu školních 
potřeb (69 %) nabízí za akční ceny. 
I přesto se letos základní školní 
výbava oproti loňsku prodraží zhruba  

 
 
 
 
o 300 korun  
a rodiče musí počítat  
s částkou kolem 2 400 korun. 
V případě nákupu výtvarných 
potřeb dokonce ještě o několik set 
korun více.

Typ piva Průměr. 
cena 
2021

Průměr. 
cena 
2022

Rozdíl 
(Kč)

Pivo; sklo; 
výčepní (10)

9,30 Kč 10,30 Kč 1,00 Kč

Pivo; sklo; 
ležák (12)

11,90 Kč 13,79 Kč 1,89 Kč

Pivo; plech; 
výčepní (10)

11,57 Kč 13,10 Kč 1,53 Kč

Pivo; plech; 
ležák (12)

18,67 Kč 19,62 Kč 0,95 Kč

Položka Průměrná 
sleva 
2021

Průměrná 
sleva 
2022

Průměrná 
cena 
2021

Průměrná 
cena 
2022

Meziroční 
změna 
ceny (Kč)

Meziroční 
změna 
ceny (%)

Hroznové víno bílé 
(1 kg)

37 % 46 % 52,73 Kč 49,86 Kč -2,87 Kč -5 %

Jablka červená 
(1 kg)

33 % 41 % 31,57 Kč 22,61 Kč -8,96 Kč -28 %

Banány (1 kg) 32 % 34 % 17,40 Kč 21,15 Kč 3,75 Kč 22 %

Hrušky zelené (1 kg) 31 % 31 % 35,90 Kč 39,07 Kč 3,17 Kč 9 %

Okurka hadovka 
(3 ks)

32 % 29 % 32,10 Kč 32,10 Kč 0,00 Kč 0 %

Paprika červená 
(1 kg)

42 % 40 % 41,81 Kč 37,50 Kč -4,31 Kč -10 %

Rajčata keříková 
(1 kg)

36 % 41 % 67,03 Kč 66,67 Kč -0,36 Kč -1 %

Brambory konzumní 
rané (1 kg)

41 % 43 % 10,40 Kč 10,35 Kč -0,05 Kč 0 %

Průměr 36 % 38 %   -1,20 Kč -2 %

NOVINKY NA TRHU
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V České distribuční zastáváme názor, že pomáhat má 
smysl. A pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba, má 
smysl dvojnásobný. Proto vždy velmi rádi přispějeme 
na dobrou věc, ať už se jedná o materiální, finanční či 
jakoukoli jinou podporu. 

Běhám(e) pro děti
Běhám(e) pro děti je projekt neziskové organizace 
Dejme dětem šanci, která poskytuje komplexní pomoc 
konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů 
na území celé České republiky. Letos v červnu se 
uskutečnil 8. ročník této dobročinné sportovní akce, 
jejímž cílem je získat finanční podporu pro děti 
z dětských domovů. A Česká distribuční byla u toho – 
zajistili jsme tisk a roznos letáků. Naši distributoři 
roznesli celkem 50 000 letáků na podporu akce 
Běhám(e) pro děti a pomohli tak dobré věci. Stálými 
ambasadory projektu jsou třeba Barbora Špotáková, 
Jakub Štáfek, Karolína a Kristýna Plíškovy, Vladimír 
Hron, Lucie Benešová, Nela Boudová a další známé 
osobnosti. I díky letákům se 5. června v Praze Na 
Pankráci podařilo zajistit hojnou účast a my se těšíme 
na další podobné příležitosti. 

Den dětí ve Fakultní nemocnici Ostrava
Česká distribuční dlouhodobě podporuje Fakultní 
nemocnici v Ostravě, mj. také v rámci Dnů dětí, a ani 
letošní rok nebyl výjimkou. Na první červnový den 
tak byl pro hospitalizované děti připraven zábavný 
program ve formě několika stanovišť se zábavnými 
aktivitami a soutěžemi. Za splněné hry na stanovištích 
děti dostávaly nejrůznější dárky, například omalovánky 
s pastelkami, razítka, káču, maňásky na prsty, autíčka, 
tabule a křídy na kreslení, bublifuky a jiné drobnosti, 
které jsme zajišťovali. Opomenuty nebyly ani děti, 
které se ze zdravotních důvodů nemohly her aktivně 
účastnit. Ty dostaly dárky v rámci návštěv jednotlivých 
lůžek na pokojích. Věříme, že jsme dětem i zdravotnímu 
personálu udělali radost a budeme se těšit zase za rok.   

Podpora ostravského mažoretkového 
oddílu na Mistrovství Evropy v Zadaru
Letos poprvé jsme finančně podpořili mažoretkový 
oddíl Krokodýl Ostrava. Ten na mistrovství Evropy 
v chorvatském Zadaru získal několik prestižních 
ocenění, včetně těch nejvyšších. Z velkého úspěchu 
jsou nadšené nejen samotné mažoretky, ale také jejich 
rodiče. Patří mezi ně i maminka jedné z mažoretek, která 
pro nás už 15. rokem roznáší letáky a je součástí našeho 
týmu distributorů se zdravotním postižením. Celému 
oddílu srdečně gratulujeme za skvělou reprezentaci 

českého mažoretkového sportu ve světě a přejeme 
mnoho úspěchů do budoucna.

Přehled získaných ocenění v jednotlivých věkových 
kategoriích:

KADETKY – MISTRYNĚ EVROPY V DEFILÉ; VICEMISTRYNĚ EVROPY 

VELKÁ FORM.; SEDMICE VICEMISTRYNĚ EVROPY 

JUNIORKY – VICEMISTRYNĚ EVROPY VELKÁ FORM.; SEDMICE 

VICEMISTRYNĚ EVROPY 

SENIORKY – MISTRYNĚ EVROPY V DEFILÉ; VICEMISTRYNĚ EVROPY 

VELKÁ FORM.; SEDMICE VÍCEMISTRYNĚ EVROPY; VICEMISTRYNĚ 

EVROPY SÓLO 

Příspěvek na nákup vozu pro Mirinku
Mirinka se navzdory náročnému porodu narodila jako 
zdravé miminko, ale její následný vývoj už byl pomalejší. 
S velkým odhodláním se nakonec naučila lézt, sedět 
i chodit. Bohužel se později objevily komplikace a vývoj 
se úplně zastavil. Na řadu přišla spousta vyšetření, 
jejichž závěrem byla diagnóza mozečkového syndromu. 
I když prognózy nebyly a stále nejsou nijak příznivé, 
Mirinka i její rodiče dělají vše, co je v jejich silách. 
Cvičí, chodí na fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, 
logopedii nebo hypoterapii. Všechny tyto aktivity 
čtyřleté Mirince velmi pomáhají. Aby je však mohla 
absolvovat, je potřeba ji na ně dopravovat, a to i do 
vzdálenějších lokalit. Protože nové auto není ve 
finančních možnostech rodičů, požádali prostřednictvím 
online sbírky o příspěvek, který přidají k vlastním 
úsporám, aby mohli Mirinku vozit všude, kam bude 
potřeba. Celkem 110 dárců dohromady přispělo více než 
160 tisíci korunami, tedy více než polovinou požadované 
částky. Tatínek Mirinky je náš dlouholetý kolega ze 
skladu v Českých Budějovicích, proto jsme neváhali 
a sbírku jsme finančně podpořili i my.

ČESKÁ  
DISTRIBUČNÍ PODPORUJE  

DOBROČINNÉ AKTIVITY  
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Česká distribuční si vždy zakládala na rodinné 
atmosféře a osobním přístupu vůči svým 
zaměstnancům. Jsou to právě zaměstnanci, kdo tvoří 
úspěšnou firmu, a díky nimž můžeme stále poskytovat 
kvalitní služby. Na těchto stránkách bychom chtěli 
pogratulovat všem našim kolegům, kteří letos 
slaví pětileté výročí ve firmě, poděkovat za jejich 
svědomitou práci, a představit vám, kdo se už roky 
stará o to, aby vaše letáky vždy dorazily až do rukou 
vašich zákazníků. Při této příležitosti jsme se našich 
oslavenců zeptali na to, jaké byly jejich začátky ve 
firmě, co mají na své práci rádi nebo třeba na to, co je 
baví ve volném čase. 

Silvie Bucková 
Oblastní vedoucí pro severní Čechy 

Jako Oblastní vedoucí Silvie společně s regionálními 
vedoucími zajišťuje co nejplynulejší distribuci ve svěřené 
lokalitě a má na starost veškerou agendu, která souvisí 
s garancí kvality lokální distribuce dle požadavků klientů.

„Začínala jsem jako regionální vedoucí v Ústí nad Labem, 
kde jsem se seznámila s procesem distribuce letáků. Díky 
této praxi a zkušenosti jsem již věděla, jak co funguje, 
co je potřeba a do čeho jdu. Když jsem tedy dostala 
nabídku nastoupit jako oblastní vedoucí, neváhala jsem. 
Za ty roky už je to pro mne taková srdcovka. Baví mě 
práce s lidmi, pestrost a různorodost práce. Stále mne 
umí leccos překvapit a nikdy se nenudím.“

Silvie nejraději tráví čas s rodinou nebo pečuje 
o zahrádku. Velmi ráda také chodí na houby. Dříve 
byla její oblíbenou kratochvílí četba knih, nicméně nyní 
veškerý volný čas věnuje dětem a na knížku se bohužel 
jen tak nedostane. 

Kateřina Hilscherová
Asistent obchodu

Kateřina je asistentkou obchodu a její každodenní náplní 
práce je komunikace s klienty a plnění jejich distribučních 
přání, tedy zpracovávání podkladů potřebných 
k zajištění distribuce. Zajišťuje také administrativní 
podporu dvěma našim obchodnicím a všem ostatním, 
kteří distribuují na Slovensku.

 „Nejvýraznější vzpomínka na mé začátky je určitě ta, 
kdy se mi nevědomky povedlo v CEDI ručně přepsat 
položku SPECIFIKUM OBJEDNÁVKY, kterou běžný 
uživatel opravdu nemůže nijak editovat. Mně se to však 
během prvních 14 dnů práce povedlo a změnila jsem 
tuto položku kompletně u všech objednávek zadaných 
v CEDI. Dodnes ani programátoři nepřišli na to, jak se 
mi to povedlo. Jinak byly mé začátky ve firmě příjemné, 
neboť byly podpořeny skvělým týmem kolegů, který mi 
ve všem ochotně pomáhal a stále jsou mi oporou.“

Většinu volného času Kateřina věnuje svému štěňátku 
anglického buldoka – Bertíkovi, kterého dostala 
k narozeninám a který ji zaměstnává prakticky neustále. 
Ráda se prochází v okolí Odry, především Polanské 
nivy a kolem Jistebnických rybníků. S rodinou také 
vyráží pod stan, případně společně relaxují u bazénu na 
zahradě. Když se nevěnuje pejskovi nebo rodině, jezdí 
společně se sestrou na koni. 

Miroslav Karkoška
Oblastní vedoucí pro severní Moravu

Miroslav je oblastním vedoucím pro severomoravský 
kraj a na své začátky v České distribuční před pěti 
lety si stále dobře pamatuje. „Nemohu nezmínit Ivoše 
Vojtoviče, který mi vše vysvětlil a byl velkou oporou 
v mých začátcích. Mé první dojmy byly takové, že se 
jedná o velmi komplexní práci. Postupem času jsem 
na vše přicházel a neustále jsem se učil novým věcem. 
Poznat veškeré pracovní úkony a náležitosti je vážně 
dlouhý proces.“

FIREMNÍ 
PŮLKULATINY

Kateřina Hilscherová

Miroslav Karkoška
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Nejvíce 
Miroslava 

těší, když se mu společně 
s jednotlivými regionálními vedoucími 

daří dosahovat dobrých výsledků. Když se 
naopak nedaří, zatne zuby a řeší problémy s klidnou 

hlavou. Ve volném čase se nejčastěji věnuje cyklistice, 
fotbalu nebo cestování. Má také velmi rád firemní 
teambuildingy. Ve svém profesním i osobním životě se 
řídí jednoduchým heslem: „Vyřešit včerejšek a těšit se na 
zítřek.“

Adam Kotík
Ředitel provozu

Adam do České distribuční nastoupil v roce 2017 jako 
oblastní vedoucí pro Zlínsko. Krátce na to se vypracoval 
na pozici manažera distribuční sítě pro Moravu 
a Východní Čechy. Dnes je součástí vedení společnosti 
a jako provozní ředitel zabezpečuje chod celé distribuční 
sítě. Na České distribuční oceňuje osobní přístup, 
který sám praktikuje vůči svým kolegům. Hlavními cíli 
Adamova týmu jsou udržení kvality a stability distribuční 
sítě a její rozšíření o další distributory OZP.

„Na svůj první den v České distribuční si pamatuji, jako 
by to bylo dnes. Přijel jsem do Ostravy vlakem, jelikož 
jsem první pracovní den měl přebírat firemní vozidlo. Na 
vlakovém nádraží mne tehdy vyzvedával můj nadřízený, 
který mi řekl, že v ČD pracuje již více než 10 let a že zde 
panuje přátelská atmosféra. O tom jsem se přesvědčil 
na vlastní kůži ještě týž den. Po prvním dnu na centrále 
jsem odcházel s pocitem, že jsem se dnes stal součástí 
rodiny Česká distribuční.“

Adam je komunikativní a empatický člověk, kterého 
naplňuje každodenní práce s lidmi. Mimo pracovní čas 
se věnuje rodině a seberozvoji, zajímá jej především 
leadership a psychologie. Řídí se příslovím – „Rule your 
mind, or it will rule you.“ (Buddha), které vnímá jako 
uvědomění si, že žijeme právě teď a tady. 

Pavlína Neumannová
Oblastní vedoucí pro Vysočinu

Pavlína je Oblastní 
vedoucí a společně 
s regionálními vedoucími 
zajišťuje bezproblémovou 
distribuci v této lokalitě. 
V případě potřeby 
pomáhá regionálním 
vedoucím s náborem 
distributorů, pomáhá 
zefektivnit jejich 
pracovní procesy, řeší 
problematické situace 
v souvislosti s roznosem. 
Komunikuje s prodejnami, 
řeší opakované reklamace 
a další případné problémy. 

Pavlína v České distribuční začínala pracovat rovněž 
jako regionální vedoucí na Vysočině. Na pozici 
oblastního vedoucího tak nastoupila již se znalostí 
problematiky, což jí velmi usnadnilo začátky i další 
průběh práce. „Mé působení v České distribuční začalo 
komickou situací – nastupovala jsem v lednu a sotva 
jsem večer vyjela z Ostravy, přestalo mi fungovat 
služební auto. Netušila jsem, co se děje, auto blikalo 
jako zběsilé a po chvíli už mne ani nepustilo dovnitř. 
Zhruba hodinu jsem čekala na asistenci. Problém byl ve 
vybité baterii.“

Na její práci Pavlínu nejvíce baví to, že může být 
v terénu a nemusí být tedy každý den zavřená 
v kanceláři. Práce v terénu je navíc pestrá a každý den 
se objeví něco nového k řešení. Pokud se naskytne 
nějaký problém, snaží se Pavlína řídit heslem: „Řešit 
věci s chladnou hlavou a hlavně se z ničeho nezbláznit.“ 
Když má chvíli volného času, nejraději relaxuje s knihou 
v ruce.

Ludmila Ottová
Asistent kontroly kvality

Adam Kotík Pavlína Neumannová

Ludmila 
Ottová
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Jako Asistentka kontroly 
kvality řeší Ludmila reklamace na roznos, a to 
ze strany klienta či ze Zelené linky. Sepisuje vyjádření 
z kontrol, připravuje přehledy nových a důležitých 
zakázek, udržuje telefonický kontakt s distributory, tvoří 
vizitky a celkově se zabývá různorodou administrativní 
činností. 

Svůj první pracovní den v České distribuční si již 
nevybavuje, vzpomíná však, že se původně hlásila na 
pozici recepční. Nakonec získala svou aktuální pracovní 
pozici, která jí dle jejích slov vyhovuje více. Na své práci 
oceňuje zejména to, že není stereotypní a každý den se 
věnuje různým činnostem.

Ludmila je milovníkem horské turistiky. „Ráda chodím 
do hor se syny, včetně několikadenních přechodů i se 
spaním pod širákem. Nedávno jsme společně podnikli 
přechod Bílých Karpat a čtyři noci jsme spali v přírodě.“ 
Když zrovna není na horách, ráda podnikne výlet 
kamkoli po České republice, navštíví divadlo, galerii 
nebo si přečte knihu. A za jakýchkoli okolností se snaží 
brát život s nadhledem. 

Naděžda Romanová
Asistent péče o OZP

Naďa je součástí našeho týmu péče o OZP. Má tedy 
na starost nábor nových uchazečů o zaměstnání 
(distributorů OZP), pro které zajišťuje potřebné 
náležitosti do pracovních smluv. Pečuje rovněž 
o přidělené zaměstnance, u kterých zajišťuje plynulý 
chod práce.

 „Svůj první pracovní den v České distribuční si již moc 
nepamatuji. Pamatuji si ovšem svou první návštěvu 
ve firmě, kdy jsem byla na pohovoru. Měla jsem velice 
příjemný pocit z Lucky, která se mnou vedla pohovor na 
mou předchozí pozici a v prostorách firmy jsem se cítila 
velmi příjemně. Byla to pro mě známka toho, že zde chci 
pracovat.“

Naďa 
nachází 
největší satisfakci 
v tom, že pomáhá lidem zajistit 
zaměstnání, které jim finančně pomůže a baví 
je. Velmi ji těší, když od těchto zaměstnanců obdrží 
kladnou zpětnou vazbu nebo pochvalu za péči, kterou 
jim věnuje. 

Volný čas nejraději tráví toulkami v přírodě. Preferuje 
klidné procházky lesem, kde se dokáže vcítit do okolí. 
Užívat si krásy přírody ostatně ráda učí i svou dceru.  
Společné výlety často spojí s venčením psa. Mezi další 
Nadiny záliby patří jóga. Řídí se heslem: „Vše je tak, jak 
má být.“ I nepříznivá období proto považuje za známku 
toho, že se má někam posunout.

Marie Slezáková
Oblastní vedoucí pro severovýchodní Čechy

Marie s Českou distribuční začala spolupracovat 
již dříve jako kontrolorka distribuce, později se 
stala regionální vedoucí v Liberci. „Po získaných 
zkušenostech jsem si řekla, že nastal správný čas 
na změnu. Shodou okolností se naskytla příležitost 
v Libereckém kraji začít ve funkci oblastního vedoucího. 
Neváhala jsem tedy a tuto pozici letos zastávám již 
pátým rokem. Na mé práci se mi líbí časová flexibilita 
a jelikož ráda cestuji, tak i život v autě, což je alfa 
a omega naší každodenní činnosti.“  

Volný čas Marie nejraději tráví se svými dětmi 
a vnoučátky na procházkách v přírodě. Se svými 
cvičenými pejsky se také účastní flyballových závodů 
v České republice i v zahraničí. Oddanost rodině 
a blízkým se u Marie projevuje také v životním mottu, 
kterým se řídí: „Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které 
trávíme se svojí rodinou.“

Marie 
Slezáková

Naděžda 
Romanová
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Význam letáků v době zdražování roste.
Využijte výhod spojení tištěné reklamy a náhradního plnění.

POMŮŽEME VÁM ŠETŘIT  
NÁKLADY NA MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

NEADRESNÁ DISTRIBUCE 
Máme vlastní síť a zajistíme roznos letáků po celé ČR, i v zahraničí

ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ 
Kompletně se postaráme o vaše directmarketingové kampaně

GEOMARKETING 
Zacílíme vaše klienty, zvýšíme tak odezvu kampaně a snížíme náklady na tisk a doručení

LETÁKOVÁ SAMOOBSLUHA 
Vyvinuli jsme aplikaci k naplánovaní online kampaně na pár kliknutí

TISK A KOMPLETACE 
Zajistíme rychlou realizaci tisků a kompletaci zásilek, vytvoříme vám kampaň na míru

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 
Snížíme vám náklady na splnění zákonné povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením odběrem 
našich služeb

INZERCE V RÁMCI VLTAVA LABE MEDIA 
Díky našemu spojení můžete využít inzertního prostoru v široké nabídce online i tištěných titulů

OUTSOURCING SLUŽEB NA MÍRU 
Nabídneme vám zázemí našeho pokrytí po celé ČR pro vaše podnikatelské potřeby a zajistíme pro vás 
služby na míru


