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ÚVODNÍK

Strategie nemusí být jen jedna

Vážení zaměstnanci, toto vydání časopisu Zálesák jsme se rozhodli věnovat 
představení strategie společnosti Zálesí.

Pro každého jedince je důležité plánovat a určovat si pro jednotlivé etapy života 
vlastní cíle a kroky, kterými do cíle chce dorazit. Potřeba plánování přirozeně platí 
pro všechny fi rmy a také pro tu naši. Myslíme si, že každého z Vás zajímá, jaké cíle 
společnost Zálesí má jaké kroky činí, aby k nim dospěla. Chceme Vám představit 
strategii ve srozumitelné podobě.

Současný stav plánování strategických cílů a cest vedoucích k nim je komplikovaný 

proces ve dvou směrech:

Jednak v dnešním propojeném světě je vlivem globálních dopadů vývoj ekonomik 
velmi dynamický, a proto se opouští od plánování na dlouhodobé bázi. Je velmi důležité 
průběžně sledovat a vyhodnocovat vývoj ekonomik, oborů a různých vlivů na místní, 
ale i globální úrovni a průběžně korigovat strategii a akční plány. Dnes stanovené cesty 
vedoucí přímo k cíli se mohou vlivem různých vnějších dopadů velmi „klikatit“.

Druhou komplikací je, že naše společnost podniká v řadě různorodých oborů, které 
přirozeně mají odlišné cíle a cesty vedoucí k nim. Proto jednotlivé divize využívají různé 
strategické alternativy, které používají v rámci strategického plánování a rozhodování o 
budoucnosti divize. Přirozeně pro naše průmyslové divize, obchodní nebo zemědělskou 
divizi, či hotel platí jiné strategické alternativy, a proto ani nemůže být strategie jen jedna. 

Velké organizace jako je ta naše pracují také s hierarchií dalších podřízených strategií:
• Divizní
• Finanční strategie
• Personální strategie / Strategie rozvoje lidských zdrojů
• Informační strategie
• IT strategie

Vždy ale musí existovat jedna Hlavní strategie někdy označována jako korporátní 
strategie. Je to hierarchicky nejvyšší strategický plán organizace, který defi nuje korporátní 
cíle a způsoby jejich dosažení v rámci strategického řízení a určuje celkové směřování 
podniku. Všechny ostatní strategie jsou podřízené, a svými strategickými cíli podporují a 
naplňují korporátní strategii.
O podřízených divizních strategiích a cílech, které podporují korporátní strategii a hlavní 
strategický cíl, pojednají ředitelé divizí a útvarů na dalších stranách tohoto vydání.
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To, co se dnes děje, nemá 

mnoho let obdobu.

Tímto příspěvkem bych chtěl zdůraznit, že to, co je typické 
pro dnešní dobu je rychlá změna. V řadě oblastí našeho 
hospodářského života přicházejí změny v řádů měsíců či týdnů. 
Pro zajištění úspěchu fi rmy je rozhodující tyto změny bedlivě 
sledovat, vyhodnocovat a upravovat dle zjištěných dopadů 
strategie a akční plány.

Ceny stále rostou. Výroba se zastavuje.

Globální dodavatelsko-odběratelský řetězec je narušený 
pandemií covidu-19. Námořní doprava je přetížená, chybí 
kontejnery a ceny za přepravu několikanásobně vzrostly. V 
poslední době navíc zdražila ropa, což zřejmě brzy pocítí i řidiči 
na tuzemských čerpacích stanicích.

O desítky procent zdražily nebo se zpožďují dodávky materiálů 
a fi rmy si nemohou dovolit nést to na svých bedrech, a proto 
rostou ceny průmyslových výrobků a prakticky všeho.

Bohužel se zdražování netýká jen produktů, ale i služeb a energií. 
Napříč Evropou i u nás mizí část zdrojů elektřiny. V Německu 
odchází celá jaderná energetika, ale nové obnovitelné zdroje 
rozhodně na pokrytí potřeby nestačí. V důsledku toho narostla 
cena za elektřinu na dvojnásobek a plynu na trojnásobek. V 
Evropě se dokonce objevuje hrozba plošných blackoutů.

Důsledky Green Deal (Zelená dohoda) přinášejí komplikace 

nejen v energetice.

Na energetiku, průmysl, zemědělství, ale i další oblasti našeho 
života bude mít dopad zelená politika EU – European Green 
Deal – dohoda na snižování uhlíkové stopy. Dopad Zelené 
dohody na podnikání a životy každého z nás bude mnohem 
větší, než si dokážeme představit. Pokud se naplní všechno, co 
je v návrzích, je ve velkém ohrožení řada věcí a zvyklostí našeho 
každodenního života.

Jen pro představu uvádím některé oblasti a cíle European Green 
Deal, které musíme promítnout do našich úvah a strategií:

V oblasti Klimatu, Energetiky, Průmyslu a Dopravě
- cíl v oblasti čistého snížení emisí skleníkových lynů: do roku 
2030 alespoň o -55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990
- snížení emisí z automobilů o 55 % do 2030
- snížení emisí z dodávek o 50 % do 2030
- 0 % emisí z nových automobilů do 2035 což prakticky znamená 
zrušení výroby spalovacích motorů. Kromě toho se na silniční 
dopravu bude od roku 2026 vztahovat systém obchodování 
s emisemi, což znamená, že za znečišťování se bude platit. To 
bude rozšířeno i na leteckou dopravu.

V oblasti Zemědělství je cílem EU - zabezpečit spolehlivé 
dodávky potravin tváří v tvář změně klimatu a ztrátě biologické 
rozmanitosti - omezit environmentální a klimatickou stopu 
potravinového systému - zvýšit odolnost potravinového systému 
EU - směřovat globální transformaci ke konkurenceschopné 
udržitelnosti od zemědělce ke spotřebiteli.

V oblasti Životní prostředí je cílem - směr k oběhovému 
hospodářství, recyklace - zlepšení nakládání s odpady - do 
roku 2030 výrazně snížit produkci odpadu a o 50 % zbytkový 
komunální odpad

Vývoj na pracovním trhu

Pracovní trh prochází obrovskými změnami. S ohledem na 
pokračující digitalizaci dynamicky rostou požadavky na 
odbornost pracovníků, tento trend ale naše školství ještě 
dostatečně nepodchytilo. Demografi cký vývoj není příznivý. 
Byrokratické překážky brání náboru zahraničních pracovníků. 
Aktuální situaci bych nazval bojem o zaměstnance.

V rámci podnikání i v osobním životě nám tyto změny v 
krátkém časovém horizontu přinesou značné komplikace a 
růst fi remních nákladů, pokud je do svých úvah nezahrneme 
a v dostatečném předstihu na ně nezareagujeme.

Problematika kolem řízení a rozvoje společnosti je 
nepoměrně rozsáhlejší. Mohli bychom zde mluvit o dalších 
důležitých oblastech zájmu jako je obchod, výroba, logistika, 
digitalizace procesů, robotizace apod. Výše uvedené oblasti 
jsou proto jen malým příkladem toho, co řešíme, ale pro 
informovanost zaměstnanců dostatečně vypovídající.

Jaromír Semela - předseda představenstva a generální ředitel
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PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍ

korporátní strategie ZÁLESÍ a.s.,
strategických cílů, strategického řízení, nástrojů a kontroly.

Úvod

• Co potřebuje fi rma je „trvale udržitelný rozvoj“. Firma se potřebuje rozvíjet, aby mohla přežít. Co to znamená? Kupodivu 
to není zaměření na plnění stále vyšších a vyšších prodejních cílů. Růst jako takový ale nemůžeme zastavit nebo omezit 
nějakým uměle stanoveným nepřekročitelným obratem. Vyšší obrat znamená silnější a stabilnější společnost, která dokáže 
přežít v horších časech. Současně ale musí platit předpoklady vyvážené ekonomiky společnosti, jejího fi nančního zdraví, 
tvorby zisku a zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti (minimalizace rizik, maximalizace zisku).
• Rozvoj fi rmy zajistíme především dlouhodobým úsilím ve zlepšování způsobu řešení problémů a inovace procesů. V 
kontextu našich současných možností a vnějších ekonomických faktorů je nutno intenzivně využívat vnitřní rezervy a 
přistupovat k vyhodnocování nových projektů obezřetně, a to včetně faktorů jako je návratnost. Velmi důležité je současně 
pečlivě analyzovat jaké jsou k disposici lidské a fi nanční zdroje.

Korporátní strategie společnosti ZÁLESÍ.

1. Poslání společnosti ZÁLESÍ (vyjádření smyslu a účelu 
existence organizace)
• Základním posláním společnosti je inovativním způsobem 
produkovat a s přiměřeným ziskem nabízet svým zákazníkům 
kvalitní výrobky a služby.
• Zvyšovat hodnotu akcií dodáváním systémových řešení, 
které pomohou našim zákazníkům dosáhnout jejich cílů, 
nést zodpovědnost za bezpečnost a životní prostředí a učinit 
ze Zálesí a.s. vyhledávaného dodavatele, zaměstnavatele a 
člena regionu.

Způsob, jak se bude společnost ZÁLESÍ a.s. chovat, aby bylo 
naplněno její poslání je následující:
• Každou činnost podnik směřuje k uspokojování potřeb 
zákazníků, zaměstnanců a vlastníků.
• V plné míře respektuje závazná pravidla v oblasti legislativy, 
životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
systému jakosti.
• Úzkou spoluprací s regionálními institucemi přispívá k 
podpoře a rozvoji regionu v oblasti sociálních služeb, sportu 
a vzdělávání.

2. Strategická vize spol. ZÁLESÍ (představa žádoucího 
budoucího cílového stavu)
Strategickou vizí společnosti Zálesí je vytvořit efektivně 
fungující organismus otevřený změnám, schopný obstát 
v náročném zákaznickém a konkurenčním, domácím i 
zahraničním prostředí. Vytvořit stabilní a trvale prosperující 
fi rmu, naplňující očekávání klíčových hráčů - zákazníků, 
zaměstnanců a vlastníků.

ZÁLESÍ a.s. jako:
• lídr a žádaný dodavatel průmyslových výrobků v oblasti 
plastů, obalů, strojírenství a dodavatel robotických řešení 
v rámci regionu a regionu Evropské Unie, uplatňující 
environmentální přístup.
• vyhledávaný dodavatel služeb v oblasti hotelnictví a 
wellness v regionu centrální Evropy.
• vyhledávaný dodavatel služeb v oblasti prodeje zemědělské 
techniky a servisních služeb.

ZÁLESÍ Agro a.s. jako dodavatel produktů živočišné 
a zemědělské výroby s orientací a rozvojem v oblasti 
ekologického hospodaření.

Očekávání klíčových hráčů:
• Očekávání vlastníků je zajištění meziročního růstu 
společnosti, vytváření zdrojů, které umožní udržení 
společnosti na špičkové, konkurenceschopné úrovni 
a současně vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb 
akcionářů a zaměstnanců.
• Očekávání zákazníků je stabilita a trvalý rozvoj společnosti 
ZÁLESÍ a.s., vynikající kvalita produktů a služeb a konkurenční 
cena.



5

Hlavní strategické cíle.

Základním strategickým cílem společnosti ZÁLESÍ je zajištění 
meziročního indexu růstu zisku.

Specifi cké korporátní cíle dle oblastí, které podporují 
základní strategický cíl:

Organizace:
• Fungování fi rmy s jasně defi novanými pravidly, 
zodpovědnostmi a pravomocemi pro jednotlivé subjekty.
• Neustálé zlepšování procesů a celého systému řízení, 
systematické provádění činností.
• Minimalizace rizik ohrožujících fungování a existenci fi rmy, 
zajištění kontinuity.
• Odpovědné environmentální chování a ochrana životního 
prostředí, prevence znečišťování a minimalizace negativních 
environmentálních dopadů. Zvyšování environmentální 
výkonnosti.

Personalistika:
• Výchova kvalifi kovaných pracovníků a získání špičkových 
odborníků a jejich stabilizace ve fi rmě.
• Zdravé pracovní prostředí a motivovaný tým pracovníků. 
Udržení kvalifi kovaných pracovníků a klíčových znalostí.

ICT oblast
• Vytvoření a udržování takového prostředí (SW,HW), 
které umožní kvalitní práci s fi remními informacemi, 
stabilitu v cyklu 24/7/365, bezpečnost, rychlost, mobilitu, 
jednoduchost a transparentnost při podpoře a řízení 
hlavních a podpůrných fi remních procesů.

Ekonomika:
• Defi nování pravidel v oblasti tvorby zdrojů a jejich využívání, 
docílit samostatnosti závodů a zvýšení odpovědnosti.
• Racionální ekonomické řízení zdrojů, fi nanční stabilita.
• Optimalizace fi nančních, materiálových a výrobních toků.

Obchod a marketing
• Vytvořit silné obchodní týmy jednotlivých divizí společnosti.
• Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí, inovace 
současných produktů a služeb s cílem maximalizace zisku.

Průmyslový Inženýring, Technologie, Industry 4.0
• Pracovat pouze s nejlepšími technologiemi směřujícími ke 
specializaci v jednotlivých oborech a maximalizaci kvality.
• Uplatnění robotických aplikací do výrobních procesů 
společnosti.
• Efektivní využití technologického a výrobního potenciálu 
fi rmy, identifi kace a odstranění plýtvání zaváděním metod 
PI.
• Excelentní plnění požadavků a očekávání zákazníků.

Startegické řízení, nástroje realizace a kontroly strategie.

Pro účinné řízení, realizaci strategie a dosažení cílů je 
vytvořen nástroj strategického řízení a uplatnění zásadních 
principů:

• Strategické řízení v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí 
náhodně ale podle předem naplánovaných záměrů – 
strategických cílů.
• Strategický business tým (Generální ředitel, ekonomický 
ředitel, personální ředitel, ředitelé závodů, kontroling, 
vedoucí IT) uskutečňují pravidelně jednou týdně jednání 
týmu, který sleduje realizaci a naplňování kroků dílčích 
strategických cílů prostřednictvím stanovených klíčových 
parametrů (KPI). Na základě těchto metrik (KPI) korigují 
postupy a kroky k naplnění jednotlivých cílů. V případě 
krizového vývoje iniciují tvorbu a realizace případných 
krizových scénářů.
• Management jednotlivých divizí pracuje na stejném 
principu jako strategický business tým a rovněž sleduje 
realizaci, plnění kroků divizních strategií a naplňování KPI.
• Pro strategické řízení je naprosto zásadní dosažení toho, 
aby všichni pracovníci věděli, jaké jsou společné cíle a 
usměrnili své chování a jednání k jejich dosažení.
To je opravdový, nejvyšší a jediný smysl strategického řízení.

Jaromír Semela - předseda představenstva a generální ředitel
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Strategie závodu 

PLASTY

V následujících řádcích bych chtěl nastínit potenciálně 
možný vývoj závodu.

Plasty jako komodita se historicky neustále rozvíjí a jsou 
nazývány materiálem budoucnosti. Za poslední období je 
obrovský legislativní tlak na zpracování recyklovatelných 
materiálů a bio odbouratelných materiálů.
To, že v současné době v rámci střední Evropy v dosahu cca 
500 km, funguje 7 automobilových závodů, jen napomáhá 
orientaci na tuto komoditu.
Nesmíme si nechat tuto příležitost utéct a musíme být 
součástí této průmyslové mašinérie.

Z hlediska celkového však jsou pouze dvě cesty vývoje 
našeho závodu.
První:
Kompletní soustředění na úzký segment automobilového 
průmyslu s jasnou specializací. Cílem je, stát se lídrem v 
určité automotive oblasti.
Druhá:
Rozdělit portfolio výrobků do více oblastí a tím eliminovat 
případné krizové vývoje a rizika při výpadku jednotlivých 
oblastí průmyslu.

Naše fi rma už od počátku svého zrodu pracovala systémem 
„druhé cesty“ a tím pokrývala rizika spojená s případnými 
výpadky. Stejný trend udržuje i závod Plasty.

I přesto, že závod Plasty je v rámci ZÁLESÍ a.s. lídrem ve 
vytváření fi nančních zdrojů, nechci, aby toto bylo do 
budoucna hlavním kritériem.
Vizí je ekonomicky zdravý výrobní závod na vysoké technické 
úrovni, který vytváří jistotu pro zaměstnance závodu, jejich 
spokojenost a osobní rozvoj.

Silnou stránkou závodu Plasty je velmi stabilní tým klíčových 
pracovníků. Na těch stojí úspěšnost veškerého chodu 
závodu.

Toto je třeba do budoucna posilovat a zlepšovat.
Další velmi silnou oblastí je velmi moderní technologické 
vybavení včetně komplexního zázemí pro realizaci složitých 
a technicky náročných zakázek.

Závod Plasty tak jako spousta firem v oblasti průmyslu prochází velmi turbulentním obdobím.

Z hlediska celkového vývoje roku 2021, je do této doby situace s očekávanými výsledky velmi pozitivní.

Podařilo se nahradit výpadky zásadních partnerů, vyřešit personální obsazení závodu. Za tyto pozitivní 

kroky je třeba poděkovat všem pracovníkům závodu.

Pro příští období se však musíme připravit na další velké 
výzvy, velké změny, na které jsme nebyli zvyklí.

V první řadě je to soubor opatření EU známý pod názvem 
GREEN DEAL, takzvaná Zelená dohoda pro Evropu.
Toto opatření bude znamenat v horizontu 10 let snížení 
emise skleníkových plynů o 55 %. Tyto změny zasáhnou 
především průmysl a dopravu.
Česká republika se v rámci Evropy řadí k zemím s vysokou 
závislostí na průmyslu.

K největším změnám dojde u automobilek, tudíž u 
našich zákazníků, kteří nám tvoří 70 % objemu výroby. 
Automobilový průmysl projde velkou změnou, kdy bude 
muset končit mnoho fi rem, zejména dodavatelů dílů. V 
současné době je v automotive v ČR zaměstnáno více jak 200 
tisíc lidí. Přechodem na elektromobilitu dojde k zásadnímu 
úbytku práce.
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Další velkou výzvou je využití plastů v podmínkách cirkulární 
ekonomiky.
Zde se ukazuje obrovský nedostatek primárních surovin, které 
mají lineární povahu a po použití zůstávají na skládkách nebo 
ve spalovnách.

V současné době začíná být obrovský tlak na zpracování a 
recyklaci všech surovin, hlavně plastů.
Na tyto body je třeba se do budoucna zásadně soustředit a 
začít podnikat kroky vstříc těmto výzvám.

Co nás čeká v budoucnu:
• Hledání nových zákazníků mimo automobilový průmysl
• Zvýšení tlaku na nové výrobní technologie, jejich využívání 
v oblasti zpracování recyklovaných materiálů (paradoxně to 
možná povede ke zvyšování cen)
• Další zvyšování nároků na kvalitu a odbornou úroveň 
pracovníků
• Změny v řízení procesů
• Zvýšený tlak na robotizaci a automatizaci procesů

Pokud si uvědomíme všechny tyto skutečnosti a budeme k 
nim přistupovat vstřícně a razantně – budeme úspěšní.
Je třeba si uvědomit, že celkový úspěch závisí na týmové 
spolupráci všech pracovníků.
Věřím, že toto společně zvládneme.

René Uher - ředitel závodu Plasty
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Strategie závodu

KOVO

1. Hliníkové bloky klimatizací osobní vozů

- v tomto segmentu jsme v uplynulém období získali 2 nové 
zákazníky – Hanon (projekt BMW FAAR) a Xandor (projekt 
Porsche Cayenne)
- pro spol. TI Fluid Systems (Španělsko) jsme byli nominovaní 
na historicky největší projekt, který má ve vrcholu dosahovat 
až 7,5 mil. ks/rok a obratu 60 mil. Kč/rok. Přes spol. Valeo, 
která je dalším zpracovatelem v dodavatelském řetězci, 
končí díly v koncernu PSA. Tento úspěch umožnil nákup 
dalšího stroje Hydromat, který byl objednaný v polovině 
roku a jehož dodávku směřujeme na březen 2022. Do 
té doby proběhnou významné změny na provoze Zeus a 
dojde ke koncentraci obráběcích strojů do nejnovější haly 
postavené před 5 lety pro tyto účely. Uvolněná výrobní hala po 
současných 2 Hydromatech bude využita pro procesy praní, 
výstupní kontroly a balení. V příštím roce bude navíc doplněna 
o modulární kontrolní a balicí linku, o které jsem se zmiňoval v 
minulém čísle fi remního časopisu.

- BMW CLAAR – nominace na tento projekt byla důležitá 
zejména z pohledu postupného nahrazování projektu BMW 
35UP od poloviny roku 2022, který aktuálně vyrábíme na 
Hydromatu č. 2
- MEB – modulární platforma elektromobilů koncernu VW, 
o kterou se ucházíme. V případě úspěchu by její získání 
znamenalo náplň na 2 stroje Chiron a část stroje Hydromat. 
Tento projekt má pro nás ale zejména strategický význam, 
protože by byl vstupenkou do světa aut na elektrický pohon.

Vážení kolegové,
rád bych se s Vámi podělil o informace ze závodu KOVO, a to zejména o ty, které popisují naše strategické záměry a úvahy. Náš závod 
je jedním z nejstarších průmyslových výrob v ZÁLESÍ, na což jsme právem hrdí. Výrobní provozy prošly od počátku své existence 
obdobími, ve kterých se dařilo, ale také těmi méně úspěšnými. Rád bych se ale věnoval situaci současné a zejména té budoucí. 
Tržní prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás nutí zamýšlet se každý den nad možnými scénáři vývoje. Jednání se zákazníky 
jsou stále složitější a troufám si říct, že klíčovou roli v každém podniku hraje kromě technologií, interních procesů, zaměstnanců 
a dalších aktiv schopnost získávat, ale zejména pak třídit informace, které se k nám dostávají, a na jejich základě dělat správná 
rozhodnutí. A díky dynamicky se rozvíjejícím informačním technologiím bude tato oblast stále důležitější a složitější. Kromě 
množství dat se také snažíme jít naproti negativnímu demografi ckému vývoji v ČR. A tím je podle modelů Českého statistického 
úřadu předpokládaný až 20% pokles počtu obyvatel do roku 2050. Jinými slovy to znamená, že pokud chceme udržet a rozvíjet 
stávající výroby, klíčovou roli musí hrát robotizace, digitalizace a investice do produktivních technologií, které vyžadují nízký 
podíl lidské práce. Třetím z mého pohledu nejdůležitějším současným a budoucím tématem je oblast ekologie a dopadů našich 
činností na životní prostředí. Ať už si o tom myslíme cokoliv, je to klíčový aspekt, který nás všechny již významně ovlivňuje v 
našem soukromém, ale také profesním životě, a určuje budoucí technologické trendy. Těmto je potřeba se přizpůsobovat.

Další řádky budu v návaznosti na výše uvedené informace a naši specializaci věnovat novým projektům, které se v 

současnosti chystají nebo na jejichž získání pracujeme:

2. Robotické buňky

- do konce roku 2021 budou nainstalovány celkem 3 robotické 
buňky k 2-vřetenovým strojům Chiron. Za účelem minimalizace 
nákladů, prostorové náročnosti a dosažení optimalizovaného 
řešení jsme proti 1. buňce z roku 2018 zpracovali nový koncept, 
jehož cílem bylo v maximální míře využít již existujícího řešení 
na trhu, což se podařilo. Součástí je také paletizační systém pro 
zakládání nařezaných polotovarů a vykládání hotových výrobků. 
Z důvodu přesnosti upnutí pro zajištění výrobních tolerancí a 
optimalizace výrobních cyklů je nezbytnou součástí investice 
nový systém upínacích svěráků od spol. Schunk.

3. Argo-Hytos

- segment řídicí a regulační hydrauliky pro zemědělské a stavební 
stroje, průmysl a větrnou energii
- nejnovější zákazník, který plánuje vymístění až 90 % 
soustružených a 60 % frézovaných dílů
- v jednání je i převod strojů do ZÁLESÍ.
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V neposlední řadě nás na závodě čeká ještě jedna významná změna a tou je odchod vedoucího provozu Pozlovice M. Soviše do 
důchodu po 26 letech v ZÁLESÍ. Tímto bych mu rád poděkoval za jeho kvalitní práci a popřál mu vše nejlepší v jeho další životní 
etapě. Na jeho místo byl na základě výběrového řízení vybrán Ing. Roman Tomeček, kterého tímto vítám v našem týmu.

Jiří Soviš - ředitel závodu Kovo
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Šťastným rodičům blahopřejeme!

V průběhu roku 2020 a 2021 se našim Zálesákům, kteří nám propůjčili fotky, narodily tyto krásné děti:
(Příspěvek do výplaty ve výši 2 000 Kč jistě všechny rodiče potěšil)  

Dorianka a Florianka Butorovy, nar. 3. 1. 2020
tatínek Radim Butora (obsluha pilky Zeus)

Dominiček Hájek, nar. 19.5.2021
tatínek Martin Hájek (vedoucí kontrolor Plasty)

Rozárka Hubáčková, nar. 2.8.2021
tatínek Miroslav Hubáček (seřizovač Obaly)

Barborka Jurásková, nar. 1. 1. 2020
tatínek Luděk Jurásek (mechanik-nástrojař 
Nástrojárna)

Kristianek Kulíšek, nar. 21.6.2020
tatínek Richard Kulíšek (skladník Plasty)

Viktorka Máčalová, nar. 22.7.2021
tatínek Michal Máčala (konstruktér forem 
Nástrojárna)

Robinek Máčala, nar. 17.5.2021
maminka Ester Máčalová (referentka obchod-
ního úseku Plasty)

Nelinka Mikuličková, nar. 22.8.2021
tatínek Karel Mikulička (skladník Plasty)

Rozálka Kateřinka Švambergová, nar. 
13.8.2021
tatínek Ivo Švamberg (grafi k Obaly)

„Máte to největší štěstí na světě, 

není nic hezčího, než úsměv dítěte“

Všem malým Zálesáčkům přejeme, ať rostou jako z vody. 
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Michaela Zábojníková - personální oddělení

„Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí, tak krásné ať je Vaše společné žití.

Svatební polibek ať Vás po celý život hřeje, to Vám od srdce Zálesí přeje…“

BLAHOPŘEJEME!

Jan Gavenda s manželkou Barborou (tiskař závod Obaly) svatba 31. 7. 2021

Hana Vítková (nyní Křapová) s manželem Martinem (balička závod Obaly) svatba 17. 7. 2021
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Strategie závodu OBALY
Závod má připraven odvážný záměr

padesátiprocentního navýšení výroby

Závod Obaly v poslední dekádě především rostl, modernizoval a snižoval rizika. Akcionáři projevili důvěru v tento 

program a podpořili jej zásadními investicemi do technologií i staveb, což umožnilo ZO ztrojnásobit objem produkce 

laminátových tub a narůst do současné velikosti se stovkou zaměstnanců a téměř čtvrtmiliardovým obratem. Odvážné 

plány máme i do budoucna a připravujeme další modernizací výrobních technologií s potenciálem navýšení objemu 

výroby na 170 mil. ks. laminátových tub ročně, čemuž ale musí předcházet adekvátní řešení skladových kapacit. 

Klíčovými tématy do příštích let budou pokračující automatizace a digitalizace provozu, další, postupná diverzifi kace 

rizik, řešení otázky environmentální šetrnosti a zajištění spokojenosti zaměstnanců. V záplavě cizích slov a termínů 

bych rád vyzdvihl jejich důležitost, protože každý z kolegů má svůj podíl na dosažených výsledcích a bez šikovných, 

pracovitých a loajálních lidí to nepůjde ani do budoucna.

V rámci několika etap se tak podařilo vytvořit ucelený (až na zmíněný externí sklad) a z velké části soběstačný závod s moderním 
technologickým vybavením, s více než 120 zákazníky z 22 evropských zemí a potenciálem do příštích let.

Ilustrační obrázek č.1. - závod Obaly před deseti lety (provoz Potisk a veškeré sklady byli odděleně v jiné části areálu)

- ztrojnásobení produkce obalů

- zajištění soběstačnosti v tisku, včetně předtiskové přípravy

- dobudování skladových kapacit (i když prozatím mimo areál Uherskobrodská)

- snížení přílišné závislosti na jednom zákazníkovi

- rozšíření výrobního sortimentu o nové průměry tub a nové komponenty

- posílení obrátkových průměrů tub na více výrobních zařízeních

- průnik na trhy nových regionů (Itálie, Řecko,…) a do nových segmentů (farmacie)

- vývoj a certifi kace ekologicky šetrných a recyklovatelných řešení

Než představím budoucí záměry, stručná bilance naplňování 
záměrů v poslední dekádě. V jejím průběhu jsme realizovali 
investice do dvou nových výrobních linek na výrobu LA tub 
(nazývaných interně „stovka“ a „dvoulitr“), do výstavby nového 
provozu Potisk, včetně pořízení nového fl exotiskového stroje 
(GALLUS RCS 430) a plně vybaveného CTP pracoviště pro 
předtiskovou přípravu. Závod Obaly opustil veškeré objekty 
ve východní části areálu Uherskobrodská, kterou přenechal 

pro rozvoj závodu Plasty a chybějící skladové kapacity 
dobudoval v areálu Družstevní – Autodíly. I když to nešlo vždy 
hladce a vyskytla se řada překážek, především ztráty klíčových 
zákazníků (ukončení výroby zubních past GlaxoSmithKline v 
ČR, převod zakázek Dental Kosmetik GmbH), zaměstnancům 
ZO se postupně podařilo převážnou většinu strategických cílů 
naplnit:
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Ilustrační obrázek č.2. - studie proveditelnosti ZO z roku 2013. zahrnující stavbu nového provozu Potisk, spojovacího krčku a 
zbudování nového skladu vedle Administrativní budovy

Do budoucna má ZO připraveno několik různých scénářů 
vývoje. Bude záviset především na vývoji tržní situace 
a na kondici společnosti, zda budeme v nejbližších 
letech udržovat a modernizovat již zbudované a snažit 
se o optimální naplnění stávajících výrobních kapacit 
a jednotlivých procesů nebo zda budeme realizovat 
ambiciózní záměr dalšího růstu. ZO má totiž zpracován 
projekt na další, cca. padesátiprocentní navýšení výrobních 
kapacit. Projekt souvisí s pořízením vysokorychlostní 
výrobní linky a její instalací do přízemního podlaží dnešního 
provozu Potisk, kde by měla vzniknout nová výrobní hala. 
Podmínkou realizace projektu je adekvátní řešení skladových 
kapacit, a to buď výstavbou zcela nového skladu v areálu 
Uherskobrodská (vedle administrativní budovy), případně 
zajištěním logistických operací prostřednictvím externího 
poskytovatele. Jedná se o investičně velmi náročný projekt, 
který ale umožňuje podstatné navýšení výroby při pouze 
minimálním navýšení počtu zaměstnanců. 

V nejbližších letech bude ZO pokračovat v digitalizaci a 
automatizaci provozů. Zní to vznešeně, ale v podstatě se 
jedná se o snahu zjednodušit a usnadnit práci zaměstnancům 
prostřednictvím výpočetní techniky, strojů a zařízení. 
Současně se budeme snažit získávat stále přesnější data z 

výroby, které by měly pomoci rychle a efektivně rozhodovat 
a vyvarovat se chybným rozhodnutím. V těchto oblastech 
bojujeme s problémem omezených kapacit dodavatele IS 
Dimenze, respektive IT oddělení, což nám (i dalším závodům 
společnosti) znemožňuje záměry realizovat požadovaným 
tempem. Tímto problémem se zabývá i vedení společnosti 
a chci věřit tomu, že se nám podaří nalézt cestu, jak realizaci 
záměrů zajistit. V oblasti automatizace a robotizace je zde 
naopak do budoucna zajímavý potenciál spolupráce se 
závodem Zálesí - Robotics.
Zcela jistě budeme v příštích letech nuceni dát prioritu 
řešení tématu environmentální šetrnosti, které se dostalo 
do popředí zájmu ve všech oborech podnikání. U plastových 
obalů je tlak trhu na vývoj „zelených“ řešení enormní a ZO 
se tomuto tématu věnuje již několik let. Společně s našimi 
dodavateli jsme vyvinuli a na trh uvedli plně recyklovatelné 
mono-materiálové tuby, do jejichž vývoje a certifi kace jsme 
vložili nemalé fi nanční prostředky. Mimo vývoje tub, které 
mohou být efektivně recyklovány, budeme v příštích letech s 
dodavateli a dalšími partnery hledat cesty, jak zakomponovat 
recyklát (PCR i PIR) do vlastních výrobků prostřednictvím 
laminátových fólií, tubových krčků a uzávěrů. Věnovat se 
budeme také použití obnovitelných zdrojů, kde se jeví jako 
možná cesta například využití cukrové třtiny.

Poslední roky přinesly Covidové vlny, dočasné zavření hranic, bezprecedentní růst cen polymerů (a vlastně všeho), ekologické 
trendy, problémy s nedostatkem surovin, posilování koruny a spoustu dalších, často stěží předvídatelných vlivů a změn, které 
naše podnikání zásadně ovlivňují. Potvrzuje se, že přežijí pouze fl exibilní organizace, které jsou schopny na změny rychle a účinně 
reagovat. Rád bych touto cestou poděkoval týmu zaměstnanců ZO za to, že se s negativními vlivy a změnami byli ochotni poprat 
a společně je postupně dokázali překonávat. Bez schopných, pracovitých a ochotných lidí zůstanou veškeré plány nenaplněny a 
hlavní prioritou ZO jednoznačně musí být udržení stávajících zaměstnanců, což je možné pouze zajištěním dobrých pracovních 
podmínek, adekvátního ohodnocení a zajímavé perspektivy. Na ZO pracuje řada fajn lidí a za naprostou prioritu považuji, aby se 
nám společně podařilo docílit výkonnosti, která nám umožní výše uvedené podmínky splnit.

Josef Hampl – ředitel závodu Obaly
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Strategie závodu

ROBOTICS
Moje první seznámení se Zálesím proběhlo v roce 2016 se současným GŘ Ing. Jaromírem Semelou. Od prvního okamžiku 

jsme našli společnou řeč a hned se vrhli do práce - prvního společného projektu. Tím byl akumulační stůl na provozu ZEUS.

Obr. 3 Robotická buňka ARM
určená k automatizaci výroby frézovacích obráběcích strojů

Obr. 2 výrobní linka na výrobu slunečních clon

ROBOTICS tvoří stabilizovaný tým 20 zaměstnanců, podporují 
nás 2 externí spolupracovníci a kolegové ze správního útvaru. 
V současné době máme rozpracovaných 18 projektů. Jako 
příklad uvedu předávání komplexní plně automatizované 
výrobní linky osazené 8 roboty zajišťující výrobu slunečních 
clon pro BMW, pracujeme na balící a plnící lince pro 
PODRAVKU, s divizí PLASTY vyrábíme stroj na montáž uzávěrů 
a pro ZÁLESÍ a.s. zajišťujeme sběr dat do informačního 
systému. Celý tým je do konce března 2022 plně vytížený. 
S obchodním oddělením se připravujeme na mezinárodní 
strojírenský veletrh v Brně, chystáme další projekty v příštím 
roce a společně s GŘ pracujeme na marketingu podporující 
prodej našeho prvního produktu.

Ano, čtete dobře. Vyvinuli jsme náš první sériový produkt. 
Jedná se o automatickou robotickou buňku. Nese označení 
ARM a představte si ji jako samostatné příslušenství především 
k obráběcím strojům. Může pracovat samostatně, ale také 
může být zakomponována do komplexní výrobní linky. Robot 
dokáže automaticky vykonávat vybrané úkony, např. podávat 
a upevňovat materiál do svěráku, opláchnout, ofouknout, 
zkontrolovat výrobek, přesunout hotový výrobek do krabice 
a podobně. Tím pomáhá zvýšit produktivitu celého stroje 
nebo výrobní linky, snižovat náklady, stabilizovat celý výrobní 
proces a zvýšit kvalitu výstupů.

Po jeho úspěšné realizaci mě ani ve 
snu nenapadlo, že se nám podaří 
za pět let sestavit tým profesionálů, 
vybudovat síť obchodních partnerů 
a zajistit tak ekonomicky prosperující 
divizi s obrovským potenciálem 
do budoucna. Tým, který táhne za 
jeden provaz, tým s obrovskými 
zkušenostmi a know-how, tým který 
tvoří marketing a denně se účastní 
několika obchodních jednání 
a realizuje projekty v takovém 
rozsahu a kvalitě. A ve snu by mě 
ani nenapadlo, že Vám Zálesákům 
budu představovat strategii a plány 
ROBOTICS na další období.

Vývoj divize ROBOTICS v čase
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Chtěl bych poděkovat všem členům vedení v čele s GŘ Jaromírem Semelou i svým spolupracovníkům za jejich spolupráci a 

podporu. Během těchto let jsem měl možnost dobře poznat vedení společnosti, které každodenně pracuje, aby zajistilo 

plynulý chod naší fi rmy. Mnoho problémů nás v budoucnu ještě čeká, ale jsem přesvědčený, že díky zkušenostem, 

stabilitě a spolupráci nás všech to společně zvládneme.

Petr Kozelek - ředitel závodu Robotics

Obr 4. Průmyslová skupina Zálesí

Při postupném rozšiřování našeho týmu podporujeme a 
budeme podporovat především talenty z regionu. Mladí 
lidé tady chtějí žít, tvořit, seberealizovat se. Věkový průměr v 
divizi Robotics je 37 let a vytváříme tak společnost pro mladé 
lidi. Inspirujeme se, zkoušíme, ladíme. Hledáme optimální 
poměry a naše výsledky ukazují, že to vychází a zákazníci se 
k nám opakovaně vrací.

Abychom se ale mohli rozvíjet a plnit všechny možné úkoly 
a očekávání potřebujeme lepší zázemí. Proto plánujeme 
stavbu nové montážní haly a odpovídající prostředí pro 
vývoj, kde můžeme plnit cíle a zajistit tak Zálesí i lidem v 
okolí prosperující budoucnost.

Naší strategií je postupné rozvíjení našeho závodu. 
Cílem je malosériová produkce našeho výrobku ARM, 
výroba robotických buněk a jednoúčelových strojů na 
klíč. Pokračovat chceme také na vývoji a dodávkách 
technologicky moderních výrobních linek. Otevírají se nám 
také možnosti podílet se na vývoji technologií u řady našich 
partnerů. Ostatně na jedné takové pracujeme se sesterskou 
divizí KOVO, jedná se o plně automatické kontrolní a balící 
zařízení. V příštím roce chceme také rozšířit naši produktovou 
řadu o další stroje a zařízení.

Intenzivně pracujeme na zviditelnění naší práce. Přednášíme, 
prezentujeme, účastníme se různých konferencí a seminářů. 
V příštích letech plánujeme účast na výstavách a chceme 
uspořádat technologický seminář pro naše stávající 
i potenciální partnery. Pracujeme také na digitálním 
marketingu, jehož cílem je podpora obchodní činnosti.

Velký smysl spatřuji také v rozvíjení společného projektu 
Zálesí Industrial Group, tak abychom díky spolupráci 
divizí PLASTY, KOVO a ROBOTICS dokázali využít našich 
zkušeností a nabídli našim partnerům výrobu technologicky 
náročnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Obr 5. Studie nového výrobního závodu ROBOTICS



16

Strategie

ZÁLESÍ Agro a.s. na období 2023 – 2028

1.1. Živočišná výroba

Základní ekonomickou činností je chov a prodej zástavového 
skotu, tedy prodej mladých zvířat ve věku asi 6 měsíců. 
Převažuje plemeno Masný Simentál a kříženci s plemeny 
Charolais, Blond d´Aquitaine, Partenais, Limousine. V menší 
míře prodej plemenných býků a jalovic a také výkrm do 
jatečné hmotnosti a následný prodej v BIO kvalitě. Na trhu 
se zástavovým skotem máme stabilní pozici vyhledávaného 
partnera, bohužel nedokážeme ovlivnit ceny, které značně 
kolísají meziročně i v průběhu roku. Proto plánujeme část 
zvířat vykrmit do jatečné hmotnosti, kdy je cena zajímavější 
a stabilnější. Navíc je o naše maso zájem ze strany odběratelů 
pro jeho vysokou kvalitu. Také bychom chtěli nabídnout 
prodej našeho kvalitního hovězího masa přímo koncovým 
spotřebitelům za přijatelnější cenu než v běžné obchodní 
síti. Tyto plány ale přímo závisí na dostatečném množství 
krmiv a možnostech ustájení. Maloobchodní prodej také se 
stavbou nové prodejny.

1.2. Rostlinná výroba a služby

Produkce RV má v současné době z pohledu ekonomiky 
dosud nevýznamný vliv, protože většina produkce sena, 
senáže i obilovin je určena pro vlastní spotřebu v živočišné 
výrobě. Postupně pracujeme na rozšíření ploch orné půdy 
pro pěstování tržních plodin, včetně ploch určených pro 
produkci osiv. Nutné je zvýšení produkce i pro výrobu 
vlastních krmných směsí pro výkrm dobytka.

V oblasti mechanizace se nabízí zvýšení objemu nabízených 
služeb, především se jedná o údržbu travních porostů 
sečením a mulčováním, terénní úpravy a doprava.

1.3. Obchodní činnost

V posledních letech došlo k významnému růstu prodeje 
zahrádkářských a chovatelských potřeb. Tuto oblast 

chceme nadále rozvíjet, protože v blízkém okolí se podobná 
prodejna nenachází. Nemalou výhodou je široký sortiment, 
a zejména zkušený a komunikativní personál. Další rozvoj 
ale není možný v současném objektu. Proto je naším cílem 
vybudování nového objektu prodejny na stávajícím místě s 
výhodou velmi dobré dopravní obslužnosti.

Nový objekt prodejny počítá i s prodejnou hovězího masa z 
vlastní produkce a dalších produktů od výrobců zejména ze 
Zlínského kraje.

1.4. Nákup půdy

Významným prvkem strategie je nákup půdy. Cílem je nejen 
rozšíření výměry pro zvýšení produkce, ale i stabilizace 
současně obhospodařovaných ploch. V této oblasti 
vyhledáváme zajímavé parcely k prodeji. Další možností 
rozvoje je nákup farmy nebo většího půdního celku v rámci 
Zlínského kraje.

Trh s půdou v posledních letech zaznamenal výrazný rozvoj. 
Zájem investorů vedl k výraznému nárůstu cen. Vzhledem k 
faktu, že půdu nenakupujeme za účelem jejího následného 
prodeje, ale jako dlouhodobou investici, nás staví do 
konkurenční nevýhody. V tomto směru nás negativně 
ovlivňuje i geografi cká oblast, ve které hospodaříme. Ceny 
pozemků neodpovídají kvalitě půdy, limituje nás CHKO Bílé 
Karpaty, pásma hygienické ochrany pitné vody a minerálních 
pramenů, vysoké rekreačně turistické zatížení.

1.5. Lidské zdroje

Lidské zdroje jsou, a především budou jedním ze zásadních 
faktorů zemědělství. Působí tady silná konkurence 
lukrativnějších oborů, než je právě zemědělství. Nižší výdělky 
v oboru, sezónnost, vysoký podíl přesčasových hodin, nízká 
společenská prestiž a namáhavá práce za každého počasí. 

1. Stanovení segmentů

Období strategie je stanoveno v souladu s pětiletým plánovacím obdobím Společné zemědělské politiky EU, která 

vstoupí v platnost od roku 2023. Její konečná verze bohužel není zatím schválená, proto nevíme, jak moc ovlivní naše 

hospodaření.

Vedle SZP EU a tržních vlivů je naše hospodaření ovlivňováno také dopady klimatických změn – na straně jedné nedávné vlny 
veder a období sucha, a na straně druhé deštivá období s příliš nízkými teplotami, které nepřejí růstu vegetace a znemožňují 
práci na polích. Na tyto skutečnosti se snažíme aktivně reagovat rozšířením portfolia pěstovaných plodin (pohanka, bér, čirok, 
proso) a inovativními postupy při obnovách travních ploch ve spolupráci s Mendelovou univerzitou.
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Navíc nepříznivé přírodně klimatické podmínky a s tím 
spojená nízká ekonomická produktivita, podtrhují tento faktor 
jako zásadní nevýhodu.

Proto je pro nás zásadním tématem udržení stávajícího 
kvalitního týmu pracovníků a přijímat nové je prvořadou 

podmínkou k zajištění činnosti. Neméně významné je 
vytváření systémů a postupů, které budou snižovat pracnost 
a omezovat vliv nedostatku pracovníků. Budeme i nadále 
nabízet možnost praxe pro žáky zemědělských škol.

Jako zásadní podmínky pro splnění výše popsaných strategických 
cílů jsou následující:
 - Investice do lidských zdrojů
 - Investice do strojů, technologií a staveb
 - Dostupnost půdy a stavebních pozemků
 - Možnost využití evropských i národních dotací

Především poslední uvedená podmínka je zásadní. Za současného 
stavu EU se bez dotací neobejde žádná z členských zemí. Pro 
nás bude rozhodující, kam budou dotace směřovat a jak budou 
nastaveny podmínky jejich čerpání.

Aleš Svízela- ředitel závodu Agro

Ještě před začátkem letních prázdnin jsme se účastnili fotbalového turnaje FANUC CUP v Kácově.

Zasloužená výhra ve fotbalovém turnaji

Velmi silný tým sestavilo i Zálesí ve složení:

• Martin Holub, Robotics
• Aleš Sedlář, Robotics
• Dominik Mejzlík, Plasty
• Marcel Kubečka, Obaly
• Tomáš Kadlčík, Obaly
• Ondřej Kozelek, student
• Petr Kozelek, Robotics

S radostí oznamujeme, že jsme si turnaj užili a nakonec zaslouženě vyhráli 1. místo. Za 
mě patří všem velké poděkování, Martinovi zvlášť za organizaci a zisk titulu krále střelců 
s osmi brankami.

Kluci, jsem na nás pyšný a příští rok obhajoba!

Petr Kozelek - ředitel závodu Robotics
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OBCHODNÍHO závodu

přítomnost a budoucnost

Turbulentní přítomnost

Rok 2021 začal tam, kde předchozí rok skončil. Museli jsme se 
smířit s celou řadou omezení spojených s Covidem. Dokonce 
jsme na více jak týden museli zavřít prodej náhradních dílů 
v Biskupicích z důvodu karantény. Všechno jsme však díky 
našim pracovníkům zvládli. Dokonce se nám za zvýšených 
hygienických opatření podařilo zorganizovat Konzultační 
dny (odlehčená obdoba Dnů otevřených vrat), a především 
Orange days, což je akce spojená s prezentací strojů 
japonského výrobce Kubota. Akce se podařilo organizačně 
zvládnout a našly si i své návštěvníky.

A když už se zdálo, že nad všemi těmito problémy vyhráváme, 
přišel celosvětový nedostatek nových strojů, s tím spojené 
prodlužování termínů dodání a permanentní nárůst cen 
dodávaných strojů.

A jak jsme se s tím vyrovnali? Zatím na výbornou. Ekonomické 
ukazatele jsou v současné době lepší než tomu bylo v 
loňském roce ve stejnou dobu a Obchodní závod tím pádem 
plní ekonomické cíle na první tři čtvrtletí roku. Potěšující je, 
že se na tom podílí všechna střediska a já i touto cestou 
děkuji všem pracovníkům závodu.

Fungující strategie závodu - předpoklad jeho úspěšné 

budoucnosti

Aby na pozitivní přítomnost navázala ještě lepší budoucnost, 
máme na závodě defi novanou Strategii rozvoje OZ. Náš 
závod se v ní opírá o tři základní pilíře svých aktivit. Jedná 
se o prodej náhradních dílů, servis strojů a prodej nových 
strojů. Tyto aktivity se navzájem doplňují a jako celek působí 
na naše zákazníky. Pokud by fungoval pouze prodej strojů, 

ale zákazníci by nebyli spokojeni s jejich servisem nebo 
s prodejem náhradních dílů, příště by u nás žádný stroj 
nekoupili. A stejně to platí i naopak, pokud nebude fungovat 
prodej nových strojů, nebude co servisovat.

Fungující strategie závodu - předpoklad jeho úspěšné 
budoucnosti
Naše aktivity jsou realizovány na vztahovém businessu s 
jasným cílem - mít spokojené zákazníky, kteří se na nás v 
případě potřeby znovu obrátí. Z tohoto důvodu je pro nás 
klíčová zákaznická orientace všech našich zaměstnanců.

Obchodní závod (OZ) se nezabývá vlastní výrobou produktů a co do velikosti patří mezi menší závody akciové 

společnosti, přesto si v rámci ZÁLESÍ vydobyl svoji stabilní pozici. Jeho střediska se nacházejí v Biskupicích, Veselí na 

Moravě a Žamberku.

Z pohledu strategie OZ jsou pro nás 

důležité následující 4 cíle postihující 

samostatné oblasti. Pro splnění prvního 

cíle je základním předpokladem splnění 

cílů v oblasti Prodej, Servis a Tým.



Cíl – PRODEJ

Zde se zaměřujeme na proces prodeje nových strojů a 
náhradních dílů. Naší snahou je stále zlepšovat výkonnost 
a efektivitu prodejního týmu. I z tohoto důvodu chceme 
především tým prodeje strojů posílit a dále rozvíjet. 
Musíme být také připraveni na nové pojetí prodeje 
prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Zákazníci se 
mění a my na to musíme být připraveni. Chceme také 
zlepšit fyzickou prezentaci našeho sortimentu v Biskupicích 
např. prostřednictvím showroomu poskytujícího optimální 
zázemí pro zákazníky i prodejce. Jako účelné se jeví jeho 
propojení s prodejem náhradních dílů.

Ze strategického důvodu chceme zvýšit prodeje značek 
Kubota a Valtra, při zachování prodejů dnes dominantní 
značky Zetor tak, aby v případě problémů jakéhokoliv 
výrobce, zůstal náš prodej stabilní, opřený o zbývající 
značky. Důležitým úkolem v oblasti komunální techniky 
je nastartovat prodej nového sortimentu, nechemické 
likvidace plevele Keckex a zametacích vozů Schmidt. V 
neposlední řadě vyhledáváme možnosti akvizice, která by 
umožnila buď rozšíření prodávaných značek nebo regionu 
prodeje.

Cíl – SERVIS

Důležitým úkolem této střednědobé strategie je posunout 
servis na požadovanou úroveň co do tvorby zdrojů 
Obchodního závodu, tak i procesu výrazně podporujícího 
prodej nových strojů a náhradních dílů. Servis hraje 
nezastupitelnou roli při budování dobrého jména našeho 
závodu a má přímý vliv na spokojenost našich zákazníků. Z 
tohoto důvodu se v posledních dvou letech více zaměřujeme 
na pracovní podmínky servisu (nové dílny a jejich zázemí), 
technické vybavení pracovišť a rozvoj odborných znalostí 
servisních pracovníků. Signálem toho, že se to daří, je 21% 
nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2020 a 25% nárůst 
oproti roku 2019.

Cíl – TÝM

Zaměstnanci jsou důležitým zdrojem každé fi rmy. Spokojený 
a motivovaný zaměstnanec je základním předpokladem 
úspěchu závodu. Proto je našim hlavním cílem společné 
budování silného Obchodního závodu prostřednictvím 
týmu loajálních a motivovaných zaměstnanců. Chceme 
vybudovat takový systém, který bude motivovat 
zaměstnance na úspěchu střediska a závodu, podporovat a 
oceňovat jejich specializaci a profesionalitu. Dále se snažíme 
podporovat komunikaci a spolupráci napříč závodem. Je to 
běh na delší dobu, ale je to jediný způsob rozvoje OZ.

Jaká je tedy budoucnost Obchodního závodu? Jsem 
přesvědčen, že optimistická. Zefektivňujeme jednotlivé 
procesy závodu, investujeme do vybavení středisek a máme 
tým spolupracovníků, se kterým můžeme naplňovat úkoly 
našeho závodu. Je před námi plno výzev, ekonomika a trhy 
již nebudou jako dříve, ale já věřím, že to s našimi lidmi 
zvládneme.

Radek Svoboda - ředitel Obchodního závodu
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Cestovní ruch a služby obecně jsou jedním z nejzasaženějších odvětví v rámci současné globální situace. V zásadě se dá 

říci, že jedinou jistotou, která je v tuto chvíli daná, je jistota nejistoty. V letech 2020 a 2021 dochází k velmi podobnému 

scénáři, kdy půlroční uzavření provozů a následný boom poptávky určuje ráz výhledu do let budoucích. S jistou dávkou 

nadhledu se dá říci, že v obdobích funkčního provozu jsou doháněny resty z období neprovozu, což v praxi znamená 

velmi omezenou možnost tvorby fi nančního polštáře pro budoucí rozvoj bez dotační investiční pobídky.

Při tvorbě scénářů budoucího vývoje hotelu Pohoda **** je tedy 
nutné uvažovat s možností uplatňování restrikcí a omezení, ale 
minulá období nám optimisticky ukázala několik skutečností:

- Luhačovice jako region je velmi vyhledávaným cílem. Na 
tomto základě je třeba neustále pracovat tak, aby Luhačovice 
posilovaly svoji atraktivitu jako region – jen tak budeme i nadále 
schopni konkurovat jiným exponovaným regionům a jedině tak 
dokážeme udržet roční průměry obsazenosti nad 70 %,
- segment tzv. Medical Wellness (relaxačně – zdravotní 

dovolená) je velmi silný nejen v seniorské věkové kategorii, ale 
neustále posiluje také kategorie nižších věkových skupin,

- hotel Pohoda **** se dlouhodobě drží v popředí zájmu hostů 
o pobyty a služby – po znovuotevření v některých termínech 
nabídka nepokrývá poptávku,

- „pohodový“ tým je silný a stabilní – i přes deklarovanou nejistotu 
je cítit vysoká loajalita a kolegiálnost napříč hotelovými úseky a 
zároveň tlak na sebevzdělávání a zvyšování úrovně služeb.

Hotel Pohoda:

Deset let s Vámi v Pohodě

Z výše uvedeného je jednoznačně patrný fakt, že i v budoucím období „máme na čem stavět“.

Hlavním produktem pro následující období bude i nadále 
rozšířená nabídka týdenních pobytů, které zároveň doplňujeme 
pobyty kratšími, zpravidla čtyř- , tří- a dvoudenními. Na 
zákadě zpětné vazby hostů jsou jednotlivé balíčky pravidelně 
inovovány tak, aby refl ektovaly nejmodernější trendy Medical 
Wellness a zároveň plnily funkci odpočinkovou.

Vzhledem k neustále rostoucím cenám veškerých vstupů 
tentokrát nejsme schopni udržet cenovou hladinu let 
předchozích (v letech 2020 a 2021 nedošlo k navýšení ceny 
pobytů a služeb), proto jsme nuceni v rámci zachování kvality 
služeb přistoupit k mírnému cenovému navýšení. Jedná se o 

krok nepopulární, leč v současné situaci bohužel nezbytný. 
Cílem tohoto kroku je udržení kvality služeb, což v praxi 
znamená udržení kvalifi kovaného personálu.

Hlavním rozvojovým prvkem bude v následujícím období 
postupné propojení úseku relaxačního s úsekem stravovacím. 
V loňském roce se podařilo vybudovat propojovací
schodiště mezi terasou bazénovou a terasou restaurační, to 
vše s cílem zvýšení komfortu relaxace pro hosty hotelového 
Wellness. Díky tomuto propojení bude hostům umožněno 
povýšit samotný Relax o možnost vychutnání si oblíbeného 
jídla či nápoje bez nutnosti dodržení jinak platnéh „dress 
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code“. Zároveň tímto dochází k otevření dalšího odbytového 
střediska stravovacího úseku, které bude provozováno právě 
v prostoru restaurační terasy. Zde byla za tímto účelem rovněž 
zbudována samostatná gastrozona, díky které bude v jarních, 
letních a podzimních měsících možné vychutnat grilované 
speciality šéfkuchaře hotelu a jeho týmu. Tato gastrozona 
by také měla přispět k trendu většího otevření hotelové 
restaurace Atmosféra **** pro mimohotelové hosty.

Vzdálenější budoucnost (v horizontu dvou až tří let) bude 
potom patřit úseku relaxačnímu, kdy plánujeme otevřít 
venkovní relaxační zónu s vyhřívanými káděmi. Také v tomto 
případě jde o zvýšení komfortu vychutnání hotelového 
Wellness, ke kterému přistupujeme na základě respektování 
nejmodernějších trendů a zároveň zpětné vazby hostů. Tento 
projekt je prozatím ve stadiu přípravy, detailnější rozpracování 
je řešeno ve spolupráci s odbornou fi rmou.

Z již výše zmíněných důvodů nejistého vývoje možností 
cestovního ruchu bylo naopak rozhodnuto o dočasné 
nerealizaci vnitřní dětské herny v objektu budovy „C“. 
Pohodová Lhota, jak byl projekt nazván, je přepřipravena k 
realizaci a bude záležet na budoucím vývoji, zda k realizaci 
dojde v budoucnu. Prozatím je dětským hostům stále k 
dispozici krásné hřiště – Dětský ráj.

Rok 2022 bude pro hotel Pohoda **** a jeho hosty především 
rokem výročním. Zdá se to být k neuvěření, ale v únoru 
2022 hotel oslaví 10. výročí znovuotevření po kompletní 
rekonstrukci. Toto jubileum se bude jako zlatá nit proplétat 
celým rokem 2022 a zlatá pečeť se sloganem „10 let s Vámi v 
Pohodě“ bude k vidění na každém propagačním materiálu a 
zároveň takřka „na každém rohu“.
10. výročí bude rovněž příležitostí pozvat širokou veřejnost 
do hotelových prostor na den otevřených hotelových dveří. 

V rámci komentovaných prohlídek budou moci zájemci 
nahlédnout do prostor, kam běžně hosté nezavítají, zároveň 
bude připravena dobová foto a videodokumentace a malé 
občerstvení. Finále Dne otevřených hotelových dveří potom 
obstará program pro děti i dospělé v prostorách Dětského ráje.

Hotelnictví je součástí podnikání ZÁLESÍ a.s. od roku 1989 
a přesto, že některá období byla v tomto odvětví velmi 
turbulentní, za žádné situace ještě nebyla predikce vývoje 
tak nejistá, jako je v současnosti. I v této nejisté době nám 
ale jedna velká jistota zůstává – jistota toho, že pohodový 
tým bude připraven svým hostům poskytnout služby v tom 
nejvyšším možném komfortu a v dalších obdobích budeme 
moci onu zlatou pečeť zaměnit za 20, 30 nebo více let s Vámi 
v Pohodě. I tady se totiž odráží zálesácký slogan PARTNER 
JISTOTY – JISTOTA PARTNERSTVÍ.

Josef Michálek - ředitel hotelu Pohoda
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Rozlosování bowlingového turnaje 

2021/2022
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Víte že?
. po roce zaměstnání ve fi rmě máte 
nárok na příspěvek na penzijní připo-
jištění, které činí
3 % z hrubé mzdy + 300 Kč/měsíčně ?

. si můžete nakoupit produkty za 
zvýhodněnou cenu na www.datart.
cz, stačí se pouze zaregistrovat do VIP 
klubu a zadat kód:
VIPZALESI18 ?

. byla změněna odměna pro dárce 
krve? Konkrétně výše příspěvku na 
rekreaci, a to až do výše 12.000 Kč

Josef Chvíla - personální ředitel

Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům, 
kteří se zúčastnili dotazníkové akce a 
vyplnili dotazník s názvem Průzkum 
spokojenosti pracovníků ve fi rmě 
Zálesí.
Za každý vyplněný dotazník bylo 
věnováno 20 Kč Domovu pro seniory 
v Luhačovicích, celkově se jednalo o 
4680 Kč.

Josef Chvíla - personální ředitel

Zapište si do diářů:
Vánoční večírek v KD Elektra – pátek 10.12.2021

Ples Zálesí v KD Elektra – sobota 8.1.2022

Pomáháme
LUHAČOVICÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM 
TORNÁDEM

Kdo rychle dává, dvakrát dává. Poskytli 
jsme naši těžkou techniku na bezprostřední 
odklízení spouště v Luhačovicích a obcím 
postiženým tornádem posíláme tyto 
peněžní příspěvky:

Luhačovice 50 000,-

Lužice 25 000,-

Hrušky 25 000,-

Mikulčice 25 000,-

Moravská Nová Ves 25 000,-

Děkujeme všem,
kdo dle svých možností
také pomáhají.
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3. ročník letního výšlapu na Malenisko
V sobotu 26. 6. 2021 jsme se ve skromné skupince vydali už na třetí ročník letního výšlapu na provodovské Malenisko. Dobrou 
náladu nám celou cestu „po žluté“ vylepšovalo sluníčko. Tentokrát nikdo z nás žádný hříbek sice nenašel, ale několika málo 
zastávkami s překrásnými výhledy na nejbližší okolí jsme si radost z úlovku bohatě vynahradili. Výlet jsme zakončili příjemným 
posezením v hospůdce Na Maleniskách, kde nás se širokým úsměvem už potřetí přivítala majitelka Dáša se skvělým občerstvením.

Ti z vás, kteří máte rádi lehkou turistiku na čerstvém vzduchu 
se k nám můžete v příštím roce přidat, co říkáte?
Budeme rádi, když naše skupinka bude větší.
JCH


