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t v á ř e v u z
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S vlaky a železnicí seOndřej M achálek, ve-
doucí oddělení obchoduzkušebnictví Vý-

zkumného ústavu železničního (VUZ), sezná-
mil už v útlém věku. Z rodnéhoZlína totiž čas-
to vlakem cestoval za příbuznými po celém
kraji. Železnicesemu pak stala neodmyslitel-
ným společníkem při cestáchza studiem
i za dobrodružstvím. „Často jsme s kamarády
vyráželi na čundry pookolí Zlína, nejčastěji
doHostýnsko-vsetínskýchvrchů. Z Hulína
do Bystřice podHostýnem vedemalebná trať
a my jsme zezastávky Hlinsko pod Hostýnem
pochodovali na Rusavu, cožje zdejší výletní
oblast,“ vzpomíná. „ Zejména z nocí máme
mnoho zážitků. V Hlinsku byly na noc odsta-
vovány motorové vozy řady 810,a obecně se vě-
dělo, že je drážní personál nezamyká. Když
došly peníze, pršelo anebo nebylo kde přespat,
motorák na odstavné koleji byl jistotou. Ráno
jsme v čundru veselepokračovali,“ přidává
s úsměvem.
Po státnicích na pražskéZemědělskéuni-

verzitě ale přišla v cestování vlakem pauza.
Ondřeje Machálka zlákal rodinný podnik
a tak se stal kolegouotce v rodinné projekční
kanceláři. V Praze ale zůstal kvůli ženě. „Při-

NaŽelezničnímzkušebnímokruhuVýzkumnéhoústavuželezničního(VUZ) vCerhenicíchsivýrobci kolejové techniky
podávajídveře.Fixní rezervaci natestování můžedceřináspolečnostČeskýchdrahnynínabídnoutnejdřívenazačátkuroku
2022.Atosi ještě budoumusetvýrobci pospíšit. Stojí zatímunikátní komplexnostnabízenýchslužebVUZ,nespornávysoká
kvalita odvedenýchčinností adojisté míryi práceobchodníhooddělenízkušebnictví,vjehožčelestojí OndřejMachálek.

Kvalita jenejvětší
konkurenčnívýhodouVUZ

Řadový obchodníkVUZmá přidělenouoblast zá-
kazníků,ovšem podle svých zkušenostív oboru.
Nováček začnespolupracovat sezaběhlýmkole-
gou, připravuje nejjednoduššínabídky či smluvní
dokumenty na nejnižšífinanční objemy tak, aby
sepomalu dostal doproblematiky apochopilpro-
ces fungování ve VUZ. Musí se také naučit komu-
nikovat sezákazníkem.Pokud získávedoucí jisto-
tu, žejenový „obchoďák“schopen vystupovat
sám vůči zákazníkům,přidělujemu vedoucí stále
významnější zákazníky.Pak užtaké nesmí čekat
jenna poptávku, alemusí sezákazníkyaktivně
komunikovat, setkávat se snimi na různýchpre-
zentačních akcích.A to alespoňjednouza rok
a zjistit výhledy dobudoucna a jejichmožnébu-
doucípotřeby. Zkoumávývoj trhu ipotřeb zákaz-
níků, predikujevývojové scénářeu jednotlivých
klientů v krátkodobém a střednědobémhorizon-

tu. K tomu náležíkontrola a nastavování podmí-
nekbonity podlemnožství finančníchobjemů,
které zákazníkhistoricky zobchodoval.Na zákla-
děbonity má oprávnění navrhovat příslušnéob-
chodní podmínky.A vedoucí?Není jenkontrolo-
rem, schvalovatelem a osoboupřidělujícípráci.
I onmá na starosti svéportfolio – největší a nej-
významnější hráče.

Systém práce
Obchodníci přĳmoupoptávku, ať užmailem ane-
bopři osobnímjednánína veletrzích či výsta-
vách. Pokud nedojdekobchodnímu setkání,
zpravidla jej iniciujeobchodník VUZ. Zákazníkvy-
světlí svůj záměr a VUZ řekne,zdaje schopen vy-
hovět činikoliv.Nabídkamusíbýt konkretizová-
na přesněpodlepoptávky zákazníka. Pokud si
není jistý,využívá firma svých techniků, kteří do-

káží fundovaně doporučit, cobudesnejvětší
pravděpodobností potřeba udělat. Shodnou-lise
obě strany na rozsahuzkoušeka certifikací, tech-
nickéoddělení VUZ připraví kalkulace s rozvrhem
času a list sobecným popisemprací. Obchodník
jejnásledně převezmea dostandardizovaného
formuláře vtělí dokument zhlediska časových,
technických a finančnícha přidápodlebonity
a dalšíchzvyklostí obchodnípodmínky nechá si
všeodsouhlasit vedoucímútvaru. Nabídka či
smlouva odcházíkzákazníkovina připomínky.
Kní sepoté vyjadřuje zákazník– řeší seobchodní
a dalšípodmínky. Zpravidla je vše během dvouaž
tří výměn dokumentu vyřešeno. Pokud všeběží
hladce,můžeVUZ začít testovat za párměsíců
odpodpisusmlouvy vzávislosti na zaplněnosti
okruhu.Obvykle sevšaknejvětší kontrakty po-
depisují rok před zahájením zakázky.

Jak pracuJí s nováčky
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šla a řekla: vyber si. Morava anebo já. Vyhrála
ona a vzali jsme se,“ směje se.
Vstup na VUZ a opětovný návrat k železnici

už byl bezultimát. „Potkal jsem se s kamará-
dem a jeho manželkou, která pracovala
ve VUZ. Slovo dalo slovoa bylo mi řečeno, že
VUZ hledá obchodníka. Na personálním oddě-
lení jsme si padli dooka a za pár týdnů jsem
nastupoval,“ vypráví. Psal sebřezen 2012.

Smysluplné rozdělení
Pravomoci se přerozdělovaly podle velikosti zá-
kazníka, takže každýměl svéportfolio. „ Staral
jsem se, stejně jako ostatní, o udržování vzta-
hů sklienty, zjišťování jejich potřeb,přípravu
nabídek, smluvních dokumentů a vůbec celou
komunikaci včetně zajišťování schůzek. V té
doběseVUZ dynamicky rozvíjelo, nabíralo no-
vé zákazníky,“ připomíná. Jenže po rocejeho
působení ve VUZ odcházela kolegyně k jinému
zaměstnavateli a šéf obchodníků si vybíral no-
vého zástupce. Od ledna 2013sejím nakonec
stal právěOndřej Machálek. Po dalších čtyřech
letech, když jeho šéf dosáhl důchodového věku,
převzal vedení oddělení právě on.
Celý obchodní tým VUZ nyní čítá osm lidí.

Z organizačních důvodů ale bylo letos rozděle-
no na dvěstejně velké části. Jedno oddělení se
zabývá sekcí zkušebnictví, přičemž v jeho čele
sedí právěOndřej M achálek. Druhé se zabývá
výhradně hodnotitelstvím. „My máme na sta-
rosti Železniční zkušebníokruh, Dynamický
zkušební stav a Zkušební laboratoř. Kolegové
z hodnotitelství pod seboumají například cer-
tifikace,“ vysvětluje.
Tým obchodníků sečiní. Dokládá to napří-

klad zaplněnostzkušebního okruhu VUZ
v Cerhenicích. „Máme tolik zakázek, že fixní
rezervaci můžeme nabídnout nejdříve na za-
čátku roku 2022.Nadva roky máme většinu po-
krytou smluvně. Zbytek sicenení vyřešen, ale
je ve fázi finalizace smluvních dokumentů.
Do konce roku bychom měli mít hotovo,“ podo-
týká Ondřej Machálek. Na stoleužale má plá-
ny na rok 2022.Zákazníci, kteří jsounezřídka
velcí evropští výrobci, už totiž poptávají další
a další kapacity. Machálek tak předpokládá, že
kromě zakázek na roky 2020a 2021,bude letos
„pod smlouvou“ i část roku 2022.

Okruh se vším všudy
VUZ požívá v Evropě velmi dobréhorenomé. Ať
už jde o vertikálu zkušební či hodnotitelskou.
„Hodnotitelství funguje v silném, celoevrop-
ském konkurenčním prostředí a renomé jed-
notlivých Notifikovaných osobsevelmi tříští.
Nicméně my ji máme na velmi vysokéúrovni.
U zkušebnictví je ale situace odlišná. Naší ob-
rovskoukonkurenční výhodou je cerhenic-
ký okruh splňující nejpřísnější standar-
dy a předpisy. Zdemohou zákazníci
zkoušet opravdu cokoliv, comůže
v Evropě jezdit. Ostatní evropská
zařízení podobnéhotypu mají
vždy nějaká omezení. Chybí jim
napájecí systémy anebonemají
doprovodnouinfrastrukturu, ať
užjde o haly či kanceláře. Kom-
plexnost služeb, kterou nabízí-
me, je tedy unikátní a logicky
tak požívámaximálního reno-
mé.“ VUZ setedy dokážeo zákazní-
ka postarat, nejen cose týče zkou-

šek, ale i komfortu a pohodlí během zkoušek.
„ Když vezmeme v potaz, ženěkteré zkušební
aktivity probíhají řadu měsíců, a řadu měsíců
jsou technici z řad zákazníků odtrženi od svých
rodin, logicky je jim příjemnější fungovat v zá-
zemí, kde je postaráno o jejich potřeby,“míní
vedoucí obchodního oddělení zkušebnictví.

Za výborným hodnocením zestrany zákaz-
níků zároveň stojí maximálně zodpovědný
přístup VUZ kesvým aktivitám. „Vždy
a za všech okolností si stojíme a budeme vždy
stát za svými výsledky, které si dovedemezá-
roveň obhájit. Výstupy naší práce jsou nezpo-
chybnitelné, jsou v plném souladu se všemi
předpisy. Jsme ochotní vše kdykoliv a před
kýmkoliv dokázat. Na kvalitě služebzakládá-
me,“ má jasno Ondřej M achálek.

Kompletní péče zajištěna
Nyní seVUZ snaží stále více nabízet svým ob-
chodním partnerům veškeréslužbyna klíč.
„Přesvědčujeme zákazníky kvalitou naší prá-
ce, neustálou komunikací i výbornou pověstí,
že jsme pro ně nejlepší možným partnerem.

ŘEKLI O ONDŘEJOVI
MACHÁLKOVI
Martin Bělčík
generální ředitel
a předsedapředstavenstva VUZ

S ondřejem spolupracuji přesně
rok a oceňuji, jak se během tak
krátké doby profesně posunul.

Rostislav Novák
ředitel odboru kolejovýchvozidelČD

OndřejeMachálka jsempoznalteprve
před třemi roky,kdyse stal vedoucímob-
chodního oddělení VUZ. Je velice dobře ja-
zykověvybaven, znalý všech obchodních
aktivit, které VUZ můžezákazníkům
nabízet. Jeho vedení obchodních
jednání je na velice vysoké pro-
fesníúrovni. Vystupování vůči
zákazníkovi je velmi slušnéa
zdvořilé. Jeho působení ve vedení
obchodního oddělení je pro VUZ
velkým přínosem.

Miloš Klofanda
provozníředitel zkušebnictvíVUZ

Ondřeje Machálka jsempoznalv roce
2012po jeho nástupu doVUZ. Zná celou
hlavní činnost firmy a to dobřevyuží-
vá přiobchodních jednání se zá-
kazníky, kteří nabízené komplex-
ní službyhodnotí kladně. Velmi
dobřeseumí také orientovat v
oblasti ekonomické,která jena
hlavní činnosti úzcenavázána.
Vážím si jeho odpovědného přístupu
kplnění pracovních povinnosti iflexibility.
V roce 2017jsem ho doporučoval do funk-
ce vedoucího obchodního oddělení, nyní
se zpětně potvrzuje, žeto bylosprávné.

Daniel Los
vedoucí Železničního zkušebního
okruhuVUZ, Cerhenice

Ondru jsempoznal až po jeho
nástupu kVUZ a mohl tak sledo-
vat celou jeho kariéru, kdyse vy-
pracoval od obchodního referen-
ta ažna vedoucího obchodního
oddělení. Co se týče přístupu k zákaz-
níkům, tak jsmena stejné vlně. Zúčastňu-
je seplánování směn na okruhu a je tak
v srdci core businessu. I díky tomu má
Zkušebnícentrum poptávky jižna 2 -
3 roky dopředu.

Mohou nám svěřit kterýkoliv výrobek
na zkoušky,na certifikace, ke schválení
a pro zajištění povolení k provozuve vy-
braných státech. Ideální cílový stav je
nastaven tak, že zákazník vyrobí vozi-
dlo, všechny komponenty vozidla vyzkou-

ší na našem Dynamickém zkušebním sta-
vu a jakmile budouvyzkoušeny,namontuje

je, a rozjedese testovat na okruh. My navíc
poskytneme infrastrukturu a Laboratořse
svým know-how. Následně klient nechá vozi-
dlo na certifikaci u Notifikované osobyVUZ.“
A jak se obchodníkům daří tuto jednoduchou
vizi naplňovat? „Čísla se nám daří zvyšovat,“
vyčetl zestatistik pan Machálek. ○


