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Kvalita odvedené práce, dlouholeté zku!enosti, rychlost a"!iroké 
spektrum nabízen#ch $inností. To jsou základní argumenty 
obchodník%, kte&í pro V#zkumn# Ústav 'elezni$ní hledají obchodní 
p&íle(itosti. A"na"nízkou poptávku po"sv#ch slu(bách si nemohou 
st)(ovat. Své o"tom ví Tomá! Vychodil, vedoucí odd)lení obchodu 
a"business developmentu.

VUZ: V!obchodu sázíme 
na!osobní p&ístup

a poka!dé jsem p"em#$lel o tom, co se 
ve VUZ vlastn% d%je. Tehdy m% samoz"ej-
m% ani nenapadlo, !e bych mohl b#t sou-
&ástí firmy, která tento okruh provozu-
je,“ vysv%tlil. „Jinak jsem slu!eb vlak' 
(esk#ch drah vyu!íval dosyta. Jezdívali 
jsme se $kolou na v#lety, cestoval jsem 
pravideln% na vysokou $kolu do Prahy, 
ale i na fotbalové tréninky. Rodinnou !e-
lezni&á"skou anamnézu v$ak nemám,“ 
zasmál se. 
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Kdy! ve VUZ hledali do t#mu technické-
ho "editele obchodního zástupce pro sek-
ci hodnotitelství, padl v#b%r práv% na To-
má$e Vychodila. Ten v té dob% je$t% pra-
coval na pozici obchodního konzultanta 
jednoho z tuzemsk#ch mobilních operá-
tor'. „Cht%l jsem zm%nu, nabídka VUZ 
m% zaujala a líbila se mi mo!nost b#t 
u techniky,“ uvedl. 

Tomá$ Vychodil musí krom% b%!né 
kancelá"ské práce zvládnout i sch'zky 
s klienty. Udr!uje s nimi kontakt for-
mální i neformální. Krom% toho nové 
zákazníky stále pr'b%!n% vyhledává. 
„Udr!uji portfolio stávajících klient' 
a dopl)uji ho o nové. V%"ím, !e zákazní-
ci to dob"e vnímají. Jsem ve spojení nej-
&ast%ji s lidmi, kte"í mají vazbu na !elez-
ni&ní infrastrukturu. K tomu mám pod 
sebou i tematiku hodnotitelství kolejo-
v#ch vozidel, nicmén% této oblasti se v%-
nuje p"edev$ím kolega Miroslav Vozdec-
k#. Mluvím tedy zejména s projektanty 
a stavebními firmami,“ zmínil Vycho-
dil. Na kolegu Vozdeckého naopak mí"í 
nabídky na hodnocení komponent i ce-
l#ch vozidel. Druhou sféru VUZ, tedy 
zku$ebnictví, pak obchoduje t#m Ond"e-
je Machálka.
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Ale zp%t k hodnocení infrastruktury. 
Ve firmách má obvykle zakázku na sta-
rosti konkrétní &lov%k anebo ur&itá divi-
ze. Pro obchod jsou d'le!ití p"edev$ím 
"editelé staveb, nebo* oni rozhodují, kdo 
provede povinné posouzení stavby. (as-
t%j$í je ale jednání s obchodními mana-

Josef Holek   |  Foto: autor, archiv Tomá!e Vychodila, VUZ

Tomá$ Vychodil je mlad#m mana!e-
rem V#zkumného Ústavu +elezni&ní-

ho. Krom% své práce miluje ryba"ení, 
sport a jízdu na motorce. A práv% lov ryb 
jej p"ivedl do prost"edí !eleznice. Jak ry-
bá"ství souvisí s oborem dopravy? 

Na první pohled nijak. „M'j kamarád 
má kousek od okruhu VUZ v Cerhenicích 
rybník. Jsem vá$niv# rybá" a na ryby 
k n%mu jezdím asi sedm let. Okolo se 
prohání vlaky a já si v klidu ryba"ím. Se-
dával jsem na b"ehu, vlaky kolem svi$t%-
ly, houkaly, a to m% bavilo pozorovat. 
V!dycky m% doprava n%jak vnit"n% lákala 
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!ery nebo kalkulanty, se kter#mi se "e$í 
zále!itosti obchodní a smluvní. 

V posledních m%sících a letech se VUZ 
poda"ilo získat n%kolik velk#ch zakázek. 
Z t%ch nejzajímav%j$ích je to nap"íklad 
posuzování Negrelliho viaduktu, !elez-
ni&ního uzlu Plze), trat% v úseku Tábor – 
Sudom%"ice u Tábora anebo instalaci  
ETCS v úseku Petrovice u Karviné – P"e-
rov – B"eclav. Úzce spolupracuje také 
s „matkou“ a sestersk#mi spole&nostmi. 
Kontrakty !elezni&ní infrastruktury 
uzav"e v (R, ale i v zahrani&í, nap"íklad 
v Estonsku a na Slovensku. „N%-
které projektantské firmy 
VUZ poptávají rovnou. 
V%dí, !e certifi-
kaci pot"ebu-

jí, a pokud vyhrají n%jak# tendr, jdou rov-
nou za námi. To samé platí u stavebních 
firem,“ dodal Vychodil. „P"ipravujeme 
i nabídky pro firmy, které se teprve hlásí 
do sout%!e na ur&itou zakázku. Dr!íme 
pravidlo, !e v$em nabízíme stejné mo!-
nosti, stejné ceny. Ned%láme rozdíly.“
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Aktivn% obchodníci „loví“ nap"íklad 
v registru smluv, poptávají zákazníky 
nap"ímo, aktivn% telefonují, p"edávají 
své dalekosáhlé reference.  Kdy! p"ijde 
poptávka, zákazník si vyspecifikuje, kte-
rou slu!bu chce. Na základ% projektové 
dokumentace vypracují vedoucí subsys-
tém' kalkulaci, kterou po$lou obchod-

ním zástupc'm a ti podle t%chto podkla-
d' u&iní zákazníkovi nabídku. Pokud si 
ob% strany plácnou, VUZ p"ipraví smlou-
vy. „Po podpisu smlouvy zákazník vypl-
ní !ádost za ka!d# subsystém a na zákla-
d% toho, podle domluveného termínu 
a podle toho, jak probíhají práce na stav-
b%, probíhá samotné hodnocení,“ popsal 
Tomá$ Vychodil dal$í &ást procesu. 

Zástupce VUZ na stavbách potkáte po-
m%rn% &asto. Zku$ení hodnotitelé doká-
!ou odhalit neshody u! v pr'b%hu stav-

by, co! zákazníkovi $et"í &as i pe-
níze. Tato praxe nebyla 

v prost"edí VUZ p"íli$ ob-
vyklá, nicmén% nyní 

jde o standard. „Je 
zkrátka lep$í v$e 

hodnotit pr'b%!n%, a ne najednou na po-
slední chvíli, p"edev$ím na velk#ch !e-
lezni&ních úsecích. Já sám jsem se byl 
podívat nap"íklad práv% na stavb% Neg-
relliho viaduktu.“

Zákazník'm VUZ nabízí kvalitu odve-
dené práce, rychlost, znalost a praxi jed-
notliv#ch hodnotitel'. „Na tom staví-
me. Nov% d%láme i posouzení bezpe&nos-
ti dané stavby. Na$e slu!by jsou zkrátka 
komplexní. Nejen na to má obchodní 
&ást VUZ pozitivní zp%tnou vazbu. Pro-
sazuji osobní kontakt se zákazníky, jed-
nání probíhají jednodu$eji, hladce 
a v p"átelském duchu. Obchod se d%lá 
snáze a VUZ je to ku prosp%chu,“ uzav"el 
Vychodil. !
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