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Jaký vliv měla pandemie na funkčnost 
firmy a co jste si v tomto smyslu vzali
z roku 2020?
Ne!ijeme a nepodnikáme ve vzducho-
prázdnu, ka!d" z nás, by# si to mo!ná 
nep$ipou%tíme, byl v posledních dvou 
letech pod stresem, a to v&etn' firem. 
Denno denní nejistota se logicky negativ-
n' promítla do na%ich !ivot( i do chod( 
firem. Pokud budeme hodnotit roky 2020 
a 2021 jenom z pohledu &ísel, tak byly p$es 
ve%kerá úskalí mimo$ádn' úsp'%né. Z po-
hledu dopad( na lidi a fungování firmy 
byly naopak velmi negativní a od&erpaly 
obrovské mno!ství na%í energie. VUZ se 

celou dobu sna!il v podstat' o dv' prio-
rity – nep$eru%it poskytování slu!eb pro 
zákazníky a &ím déle pandemie trvala – 
udr!et vnit$ní soudr!nost firmy. Mít ra-
dost z práce vy!adovalo mimo$ádné úsilí. 

Může to mít dopady na budoucnost firmy?
Rok 2020 jsme v%ichni vnímali jako rok 
COVID. Do na%ich !ivot( vtrhla nejistota,
která tady v!dy byla, ale nám v%em se 
ji poda$ilo pomocí zvy%ující se !ivotní 
úrovn' a zlep%ující se zdravotní pé&e té-
m'$ vyt'snit. Rok 2020 jsme n'jak v%ich-
ni p$ekonali s nad'jí, !e vakcína v%e vy-
$e%í. Ale uvoln'ní a rok 2021 nám nalo!il 
novou velkou dávku problém(. Najednou 
nebylo v%e dostupné jako d$íve. Za&aly 

chyb't v"robní kapacity, naru%ily se do-
davatelské $et'zce, za&aly chyb't vstupní 
suroviny, realizovat dodávky v&as za&alo 
b"t vzácné. Následn' do%lo k strmému
r(stu cen, a aby toho nebylo málo, trh 
práce op't vyvolal tlak na mzdy. To v%e se 
promítne v roce 2022 do fungování firmy, 
kter" bude podle na%eho odhadu daleko
náro&n'j%í ne! p$edchozí roky, a do-
pady pandemie odhadujeme na dal-
%í dva roky. Klí&ové bude udr-
!et motivaci ke zlep%ování.

Projevila se pandemie i v obchodu 
a v hospodaření?
Ano, negativn' i pozitivn'. Negativ-
ní je, !e mnohé zám'ry jsme muse-

Máme stále motivaci jít dop!edu
Uplynulé dva roky nebyly v!bec lehké. V"zkumn" Ústav #elezni$ní (VUZ) p%esto b&hem nich dál poskytoval 
své slu'by a(management spole$nost udr'el v(dobré finan$ní kondici. Generální %editel Martin B&l$ík celé 
období zhodnotil a(nastínil dal)í plány, které p%isp&jí k(rozvoji firmy. Co nového VUZ sv"m zákazník!m 
nabídne a(jak se hodlá postavit k(uhlíkové neutralit&? 
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li rozlo!it v &ase nebo je odlo!it. Chybí kapacity pro jejich 
realizaci a navíc se trh dynamicky vyvíjí nov"mi sm'ry, 
ne! byly p(vodní odhady, a to i z hlediska inovací. V pozi-
tivním smyslu nám pandemie ukázala prostor pro zlep-
%ení, nastavila nám d(le!ité zrcadlo. Na%í v"hodou bylo, 
!e jsme pln' vyu!ili zm'nu obchodní strategie z roku 2019 
a p$estali pouze prodávat kapacitu okruhu. Posilujeme 
na%i Zku%ební laborato$ a její projekty, musíme vybudo-
vat dal%í samostatn" produktov" pilí$ podnikání a nebát se 
jít i do oblastí, které nejsou zcela !elezni&ní. Tedy pande-
mie nás donutila zbo$it mnohé bariéry v na%ich hlavách.

Neptám se na částky, ale v obecné rovině. O kolik  
procent hodláte hospodářské výsledky v letošním 
roce vylepšit? Má na to VUZ ještě vůbec kapacitu?
Cílen' se sna!ím &ísl(m vyhnout. Pro zákazníka není v(bec 
d(le!ité, zda bude firma v zisku, nebo rostou jakákoliv její &ís-
la. Proto!e i kdybychom vyhlásili po celém sv't', !e jsme su-
per zisková spole&nost, tak nám to nep$inese jednoho jediné-
ho zákazníka. Nikdo z nás si nekupuje rohlíky podle hospo-
dá$ského v"sledku peka$e. Podnikání je o napln'ní 
pot$eb zákazníka, kter" je ochoten za p$ida-
nou hodnotu zaplatit adekvátní cenu. Tedy 
pokud se ptáte, zda máme prostor zvy-
%ovat p$idanou hodnotu pro zákaz-
níky, tak $íkám, !e ano. Nicmén' 
to m(!e i v n'kter"ch letech p$inést 
pokles zisku. Proto!e k tomu nutn' 
pot$ebujete tu nejzásadn'j%í a nej-
tajn'j%í ingredienci v podnikání, 
a to spokojeného, v"konného a od-
born' vybaveného zam'stnance. Co 
se t"ká technick"ch kapacit, stále 
hledáme prostor pro umíst'ní nov"ch 
projekt(, by# jsme &áste&n' vyprodaní.

Jak daleko jste s plány na moderni-
zaci malého okruhu, který typ vozi-
del byste zde chtěli testovat a proč?
Za&nu odzadu. Na%í ambicí je testovat 
v%echna kolejová vozidla, která budou uvád'na na trh. 
K tomu je uzp(soben i rozvoj malého zku%ebního okru-
hu (MZO). Tak jak bude r(st trhu v oblasti autonomních vo-
zidel, tak se sna!íme b"t p$ipraveni s nabídkou. Ale ne-
jde jenom o autonomní vozidla, ve st$edn'dobém
horizontu vidíme pot$ebu po modernizaci vozidel pro regi-
onální dopravu a lze p$edpokládat, !e tato vozidla nebudou 
dieselová. V následujících dvou letech chceme inovovat MZO 
vybavením nov"ch komponent zabezpe&ova&e ETCS. Zahra-
ni&ní partner nám nabízí roz%í$it Level 1, kter" není závis-
l" na optice – tedy bez masivních investic umo!)uje pokr"t 
nap$íklad regionální trat'. Pokud v%e klapne, tak budeme 
v nejbli!%í dob' nabízet na MZO mo!nost zácviku strojve-
doucích na vozidlech schváleného typu a do velmi blíz-
ké budoucnosti i mo!nost %kolení strojvedoucích v nestan-
dardních situacích, kdy umíme za reálného provozu mode-
lovat prost$ednictvím systému ETCS %irokou %kálu kritic-
k"ch situací, na které strojvedoucí musejí um't reagovat.

VUZ je nejen průkopníkem Skupiny ČD ve snižování uhlíkové
stopy. Jak na téma bezemisnosti reagují vaši zákazníci?
Nemáme rádi superlativy – nejsme ani pr(kopníky, ani zlaté 
vejce a podobné zkraty. Je to velmi prosté * pokud chceme auto-
rizovat budoucnost, musíme do budoucnosti nahlí!et. Je to &ir" 

pragmatismus a cílem je reagovat na po!adavky investor( a zá-
kazník(. Tedy v první $ad' musíte transparentn' nastavit sm'r
a reporting. Aby na%i zákazníci mohli p$evzít na%e skóre, 
tak to nesmí b"t pouh" marketing, ale reáln" v"sledek na-
%eho úsilí. Nejd$íve jsme museli posbírat data o na%í spot$e-
b' nebo také, jak dojí!d'jí zam'stnanci do práce. Pak podle 
reality popsat to, co d'láme, vyhledat prostor pro zlep%ení 
a za&ít opravdu zlep%ovat. V roce 2020 jsme to celé zopakova-
li a podstoupili mezinárodní reporting. V prosinci 2021 jsme 
obdr!eli v"sledek, kter" nás na jedné stran' velmi pot'%il,
ale z mezinárodního srovnání nám také ukázal, !e stále máme 
co dohán't. Podle databáze CDP (Carbon Disclosure Project * 
iniciativa, která koordinuje a sbírá zve$ej)ování firemních dat 
o uhlíkové stop' a dopadech na vodu a lesy, pozn. red.) jsme te-
prve sedmou firmou v +R, která hodnocení obdr!ela. Navíc
„startujeme“ na úrovni C z celé %kály.

V čem je tento úspěch tak důležitý?
Zjednodu%en' $e&eno – hodnota firmy nespo&ívá jenom v eko-
nomick"ch &íslech. Je d(le!ité, aby to, co prezentujeme, jste 

reáln' d'lali, m'$ili a pravdiv' reportovali. Také tím-
to sm'rem jde na%e ambice r(stu celkové hodno-

ty spole&nosti, která v kone&ném d(sledku má 
efekt magnetu – jste více zajímav" pro zákaz-

níky i pro investory a i pro zam'stnance. 
Pokud bychom na základ' hospodá$sk"ch 
v"sledk( a toho, co v oblasti ESG (Envi-
ronmental, social and governance, tj. 
v rámci investic do !ivotního prost$e-
dí, spole&enské odpov'dnosti a $ízení 
firmy, pozn. red.) d'láme, m'li ambi-
ci vydat dluhopisy, pak si dovolím $íci, 
!e bychom nem'li problém vydat emi-

si zelen"ch dluhopis( s hodnotou cca víc 
ne! 2 mld. K&. Tedy s velmi nízkou úro-

kovou mírou. To je ná% p$ísp'vek do Sku-
piny +D, a v tom je to mimo$ádn' d(le!ité.

Plánujete v tomto směru další investice?
Ano, máme ambici letos zahájit stavbu fotovoltaick"ch 

elektráren na v%ech budovách, kde to bude technicky mo!né 
a ekonomicky p$ínosné. Dokonce i nová hala byla navr!ena 
tak, aby na ni mohly b"t umíst'ny panely. Budeme inovovat
$ízení vytáp'ní atd. V tomto roce také dokon&íme no-
vou energetickou koncepci spole&nosti s v"hledem 
na 10 a 30 let, kterou zpracováváme ve spolupráci s +EZ. 
+eká nás p$íprava st$edn'dobého plánu oprav napáje-
cí a trak&ní soustavy s cílem sní!it ztráty, v&etn' mo-
dernizace napájecí stanice. A hromada dal%í práce.

Je Green deal pro vás příležitost?
Obrovská! Ka!dá p$íle!itost ale m(!e b"t i hrozba. V tomto 
okam!iku &ekáme, jaká dal%í opat$ení p$ijme Evropa v rám-
ci Green dealu a Fit for 55. P$edpokládáme, !e velká &ást roz-
hodování shodou okolností spadne na p$edsednictví +es-
ké republiky v rámci EU. Pokud se v%ak díváme na prezen-
taci zám'ru, tak aktuální situace vypadá, jako by se Evro-
pa „zbláznila“ a stanovila nesmírn' vysok" ambiciózní cíl, 
a# to stojí, co to stojí. Podíváme-li se na to pohledem histo-
rie, pak v't%inou pokud n'kdo p$i%el s n'&ím nov"m am-
biciózním, tak v!dy stál p$ed mohutnou kritikou, !e to ne-
jde. Je mnoho argument( pro i proti, nicmén' p$íle!itos-
ti, které Green deal nabízí, jsou z$ejmé a my v nich vidíme 
budoucnost. P$íle!itost jsou v!dy potenciální peníze, bu, 

Na zkoušky  
ze zásady nechodím 

a ani nikdo z vrcholového 
managementu podle pravidel 

tam nemá vůbec co dělat. Naše 
účast by mohla být chápána 
jako zvýhodnění některého 

zákazníka. Nikdo u nás 
nemá přednost.
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Martin Bělčík
Fakultu obrany ekonomiky státu na Vysoké vojenské škole 
ve Vyškově absolvoval v roce 1994. Po studiu pracoval v ekono-
mickém úseku Armády ČR a Ministerstva obrany ČR. V letech 
1997 až 2001 absolvoval postgraduální studium na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze a Vojenské akademii v Brně se zaměře-
ním na management, marketing a strategické řízení. V letech 
2003 až 2006 byl náměstkem ministra obrany. Věnoval se po-
radenství v oblasti strategického řízení, řízení procesů a řízení 
velkých změnových projektů v oblasti dopravy, a to i pro ČD 
a ČD Cargo. Od roku 2013 působí přímo ve skupině ČD. V roce 
2016 se stal členem představenstva ČD. Do čela VUŽ nastoupil 
v září 2018. Pochází z Horňácka, je ženatý a má tři syny. Mezi 
jeho záliby patří historie, architektura a gastronomie. 

na stran' vy%%ích v"nos(, nebo ni!%ích náklad( a jenom 
%patn" management je vyzrazuje p$edem. A! je budeme 
dr!et v ruce, pak je nepochybn' p$edstavíme. Ale velkou 
p$íle!itostí je a bude vodík. By# kolem jeho v"roby za&íná 
vznikat byrokracie s hromadou nelogick"ch podmínek.

A jaké další investice, mimo téma bezemisnosti,  
máte letos v plánu?
P$edev%ím chceme roz%í$it p(sobnost Zku%ební laborato-
$e. Po!ádali jsme o akreditaci dal%ích zkou%ek. S tím bu-
dou souviset i investice, které zamí$í do laborato$e, a vy-
$azení n'kter"ch vozidel. Dokon&ujeme novou halu pro 
skladování komponent a materiálu pro zákazníky. Vel-
kou &ást na%ich investic spolknou údr!bové investice.

Před časem jsme hovořili o nových technologiích, i o tom, 
že plnému rozvoji v železniční dopravě do jisté míry pře-
káží konzervatismus. Změnilo se něco za poslední dva 
roky? A jak je na nové technologie připraven VUZ?
Na%e &innost je funk&n' nastavena na jedné stran' jako 
otev$en" systém – tedy maximáln' otev$en" pohled do bu-
doucnosti na stran' jedné, na stran' druhé jako striktní 
systém posuzování shody – tedy sv"m zp(sobem konzer-
vatismus. Je obecn' známo, !e v"robci budou testovat je-
nom to, co je striktn' na$ízeno, nebo striktn' po!adová-
no zákazníkem. Tady spat$uji potenciální problém, nebo# 
technologie je rychlej%í ne! aktualizace norem, nebo na-
opak nepropojení nov"ch norem s TSI. Ud'lali jsme si scree-
ning &ásti !elezni&ního trhu a v podstat' !ijeme v dob', kdy 
pod rou%kou zv"%ení bezpe&nosti &i úspor náklad( do vo-
zidel je montována hromada ict technologií. V drtivé v't-
%in' jsou prohlá%eny za pom(cky, které nepodléhají cer-
tifikaci. Digitalizace je trend, kter" bezpe&nost !eleznice 
bude ovliv)ovat, a to nejenom z hlediska internetu v'cí. 
Bezpe&nost nejde d'lit, ta bu, je, nebo není. Proto podle 
na%e názoru by tato za$ízení m'la b"t testována minimál-
n' na odolnost v(&i v"padk(m. V rámci VUZ jsme vyhod-
notili, !e velk"  potenciál je z hlediska na%eho podnikání 
v rámci rozvoje digitální !eleznice  v oblasti kybernetické 
bezpe&nosti a na%ím cílem je získat pozici akreditovaného 
subjektu a sou&asn' vytvo$it pro tyto ú&ely testovací poly-
gon. Intenzivn' se díváme na leteckou bezpe&nost, nebo# 
jsme p$esv'd&eni, !e postupn' bude z d(vod( ned'litelnos-
ti bezpe&nosti více a více princip( p$eneseno na !eleznici.

Expandovali jste na Slovensko. Chcete jít na další trhy?
Na%e dce$iná spole&nost je sv"m zp(sobem star up a mimo 
obchodní zastoupení ji postupn' roz%i$ujeme o odborné kom-
petence. Co se t"ká dal%ích trh(? Rozhlí!íme se po západní 
Evrop', u nás, v okolních státech, a dokonce i ve Skupin' +D. 
Konkrétní v tomto okam!iku zcela logicky nebudu, nicmén' 
pootev$u dve$e. To, !e máme v názvu !elezni&ní, nás zavazu-
je b"t na %pici v tradi&ním oboru, ale nesvazuje nám ruce b"t 
stejn' dobr" i v dal%ích produktech a oborech. Aktuáln' jsme 
nap$íklad po!ádali o akreditaci pro oblast certifikace ISO.  
Tj. z necertifikované oblasti chceme poskytovat certifikova-
nou. Budujeme pro certifikaci ISO produktu t"m a logicky se 
chceme zam'$it na certifikaci ISO v rámci Skupiny +D. P$i-
pravujeme takté! nabídku i v oblasti anal"z v"po&tu metody 
kone&n"ch prvk( a dal%í produkty – v%e chce v%ak trp'livost.

Vrátím se na začátek, jaké tedy bude klíčové slovo pro rok 2022?
Stabilizace! A to nejenom pro rok 2022, ale i minimáln' dal%í 
dva roky. !


