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ČESK Á PO ŠTA

Pošťákům přidají,
ubyde manažerů
PRAHA Česká pošta zvýší od dub-

na tarifní mzdy svých zaměstnanců o deset procent. Za první
tři měsíce pak dostanou mimořádné odměny. Podnik zároveň
během roku sníží počet zaměstnanců v manažerských a administrativních pozicích o 15 procent, což by mělo přinést úspory
až 120 milionů korun ročně. Po
včerejším mimořádném jednání
dozorčí rady to oznámil ministr
vnitra Jan Hamáček (ČSSD).
Současná průměrná mzda zaměstnanců státního podniku je
kolem 24 900 korun, o více než
7000 korun nižší než celorepubliková průměrná mzda. Podnik
zaměstnává přes 30 tisíc lidí. čtk

třiny změnilo rekordní počet bezmála půl milionu lidí. Mezi těmi,
kdo na trhu výrazně ztráceli, je
i společnost Centropol Energy.
Údajně proto, že se firma rozhodla řádně zakročit proti takzvaným
energošmejdům neboli podomním obchodníkům s energiemi,
již se dopouští nekalých praktik.
„Nechceme, aby značka Centropol byla spojována s projevy
šmejdství,“ řekl LN Tibor Flašík,
který má v představenstvu společnosti na starost zákaznickou zkušenost, tedy to, jak firmu lidé vnímají. Proto v loňském roce přistoupili k řadě změn obchodního
modelu. „Je těžké zbavit trh pošramocené pověsti,“ přiznává Flašík.
Centropol tak nově nechává bez
sankcí odcházet zákazníky, kteří
se domnívají, že byli nalákáni neférovými praktikami. Firma také zásadně omezila takzvané aukční prodeje, což je jedna z nejrozšířenějších neférových praktik na trhu.
„Přestali jsme spolupracovat
s obchodníky, kteří se podle nás
nechovali správně. Ti věděli,
jaké zákazníky nám přinesli, často je proto osloví s jinou nabídkou a dostanou je ke konkurenci,“ vysvětluje Flašík pokles počtu odběratelů. Předpokládá přitom, že tržby vzrostly a zisk zůstane podobný jako v roce 2017,
kdy Centropol Energy vydělal
18 milionů korun.
Jak si napravit pověst
Do boje proti energošmejdům přitom Centropol nevyrazil sám. Obdobně o své jméno bojuje v posledních měsících i Bohemia
Energy. Obě firmy sice patří
mezi větší dodavatele energií,
přesto jsou spojovány s nekalými
prodejními praktikami.
„Naší snahou je mít především
spokojené zákazníky,“ uvedla
mluvčí Bohemia Energy Hana
Novotná. Letos v lednu například
firma přijala etický kodex, který
jí dosud chyběl.
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loni v říjnu ve Spojených státech vyhrál 1,5 miliardy dolarů
(cca 40 miliard korun), se
o sumu nyní přihlásil. Na svém
webu to včera oznámila loterie
Mega Millions, která uvedla, že
výherce si přeje zůstat v anonymitě. Jackpot, který padl loni
23. října, byl druhý nejvyšší
v americké historii.
čtk
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Centropol Energy a další dodavatelé energií domácnostem se rozhodli zbavit se nekalých obchodníků

T ER

SPOJE NÉ STÁ TY

ROPA

-0,85 %

Dodavatelé energií se očišťují
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wei, která nyní čelí obvinění
Spojených států a dalších západních zemí, že její produkty by
mohl Peking využívat ke špionáži, včera otevřela v Bruselu středisko kybernetické bezpečnosti.
Huawei si chce získat evropské
vládní představitele a bojovat
proti tvrzením USA, že její zařízení představuje riziko pro národní bezpečnost, píše agentura
AP. Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikační
infrastruktury pro sítě nové generace 5G. Obdobné centrum jako
v belgické metropoli firma otevřela v listopadu v Bonnu. čtk
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Podle Flašíka z Centropolu je situace s morálkou na trhu s energiemi opravdu vážná a oboru to celkově velmi škodí. Negativní pověst,
kterou měli dříve finanční poradci
nebo prodejci mobilních tarifů,
tak podle něj nově získali právě dodavatelé energií. „Šest let se to tu
kazilo, snad se to za polovinu té
doby povede napravit,“ doufá.
Podomního prodeje se nicméně
Centropol Energy vzdát nehodlá.
Ale přestal spolupracovat se dvěma třetinami prodejců. A i ty zbylé je někdy údajně těžké přesvěd-
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čit, že se doba změnila a zákazníky je třeba získávat férově. Centropol se ale více zaměřuje i na jiné
formy prodeje, například na svá zákaznická centra či online prodej,
a jen na podomní zástupce už nespoléhá. Snaží se ale tento způsob
získávání zákazníků proměnit.
Firma zavedla různé pojistky.
Jednou z nich je telefonát novým
zákazníkům, jenž ověří, zda podomní prodej proběhl dle jejich představ a zda smlouvě rozumí. Pokud
zákazník reaguje negativně, i podepsaná smlouva se údajně ruší.
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U starších zákazníků pak mají
obchodníci najít někoho dalšího,
kdo se na smlouvu podívá. Může
to být například člen rodiny i někdo ze sousedů. Ti mají zaručit, že
senioři nebyli zmanipulováni.
K podobným krokům přistoupila i Bohemia Energy. „Všechny
nově uzavírané smlouvy jsou telefonicky ověřovány, zvláštní
ochranu poskytujeme seniorům
nad 75 let,“ popisuje Novotná.
Podomní prodejce také firma
více hlídá a případné problémy
řeší razantněji, tvrdí mluvčí.

Centropol ostatně patří mezi obchodníky s energiemi, kteří společně například s ČEZ, E.ON
nebo Bohemia Energy tlačí na
zpřísnění podmínek na trhu.
Zákon proti šmejdům
K tomu má přispět i nový zákon,
který by měl zakázat sankce u souvisejících smluv. To je dnes běžný
trik: zákazník sice může odstoupit
od dodávek energie od nového dodavatele, podobní obchodník mu
ale zároveň prodal zvýhodněné žárovky. Penále pak klient platí na základě smlouvy o prodeji žárovek.
Obdobné je to i takzvaných
aukčních prodejů. Ty se nyní řídí
podle jiných pravidel než samotná změna dodavatele. „Změna zákona by měla všem dosavadním
fintám zamezit,“ říká Flašík.
Mezi navrhovanými změnami
je tak například i povinné licencování podomních prodejců, aby
je vždy bylo možné dohledat.
Omezená by podle návrhů
měla být i plná moc, kterou zákazníci ve prospěch prodejců podepisují. „Ta dnes může platit i roky
a prodejce vám může změnit dodavatele, i když vy už asi ani plnou moc nebudete pamatovat,“
popisuje Flašík.
Novelu energetického zákona
v současnosti připravuje ministerstvo průmyslu. Nyní se kvůli připomínkám přepracovává, patří
ale mezi priority vlády.

Kontroverzní šéf Hyundai musel skončit
Vladimír Vošický vytáhl
korejskou značku mezi trojici
nejprodávanějších v Česku.
Vaz mu paradoxně nejspíš
zlomila až příliš agresivní
prodejní politika, která se
nevyhýbala ani výpadům
proti tuzemské Škodě Auto.
ROMAN Š ITNE R
PRAHA V čele tuzemského zastou-

pení jihokorejské automobilky
Hyundai včera nečekaně skončila
patrně nejvýraznější osobnost na
českém trhu s auty. „Společnost
děkuje Vladimírovi Vošickému
za odvedenou práci a přeje mu do
budoucna mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě,“ stojí ve
stručném oznámení Hyundai.
Důvod odvolání firma neuvedla. Vošický přitom na postu generálního ředitele skončil jen pár
dní poté, co se prezidentem českého zastoupení firmy stal Kim
Alex Jong-čin. V jihokorejských
podnicích jako Hyundai či Kia lokální zastoupení sice formálně
vede Korejec, reálný byznys ale
řídí Čech, v tomto případě právě
Vošický. Nástupce zatím nemá.
Úspěšný, ale agresivní styl
Alespoň podle čísel má Hyundai
skutečně důvod Vošickému děkovat. Z okrajové levné korejské

Podivný protest proti Vošickému. V roce 2015 proběhl před pražským sídlem Hyundai protest za odstoupení Vladimíra Vošického, který podle dealera Antona Fischera
škodil značce a údajně jej vydíral. Billboardy byly kvůli tehdejší návštěvě korejské prezidentky i v korejštině. Narčení nicméně skončilo smírně, Fischer svá obvinění odvolal
a Vošický se ve funkci udržel – až do včerejška.
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značky se v Česku stal silný hráč,
který se s Volkswagenem střídá na
druhé a třetí pozici na trhu. Silnější
už je jen domácí Škoda Auto. Nikde v Evropě nemá korejská automobilka takový podíl jako u nás,
loni to bylo skoro osm procent.
Vošickému se to však podařilo
i kvůli velmi agresivnímu vymezování se proti Škodě Auto. Marketing založil na sebevědomém tvrze-

ní, že Hyundai je díky výrobě v Nošovicích domácí automobilka, která nabízí kvalitnější, inovativnější
a levnější vozy než údajně nekvalitní, zastaralá a předražená Škoda.
Tyto výroky, které Vošický
v různých formách obměňoval,
přilákaly pozornost. Zatímco na
Slovensku či v Německu šlo
o normální reklamu, česká verze
stejného obrazu byla vždy doplně-

na narážkami na Škodu. Největší
poprask ovšem nastal, když se
v dealerstvích Hyundai objevily
i škodovky, aby si zákazníci mohli obě značky porovnat.
První roky se zdálo, že tento
styl Vošickému vychází. Značka
Hyundai rychle rostla a v prodejích domácnostem se na Škodu dokonce dotáhla. Dříve řada českých zákazníků automaticky míři-

la do autosalonů Škody a Vošický
jim svou hlasitou kampaní řekl,
že mají alternativu. Navíc, sebevědomá tvrzení zapůsobila a zákazníci začali brát Hyundai vážně.
Stagnace místo růstu
Jenže rychlý růst se zadrhl. Škoda, která se donedávna věnovala
především firemním zákazníkům, se začala více soustředit i na

domácnosti. Hyundai také postupně přicházel o vozy, které šlo prodávat levně. Zatímco předchozí
generace malého i20 byla i s bohatou výbavou za 199 900 korun,
nová verze už měla cenu o 70 tisíc korun vyšší. Co dříve bylo ostrou zbraní proti Fabii, se najednou prodávalo výrazně hůř.
Obdobné to bylo s dalšími novinkami a růst Hyundai se zadrhl,
podíl na trhu dokonce začal klesat. Statistiky prodejů také ukázaly, že Škoda Vošického útok ustála a naopak podíl na trhu zvýšila.
Agresivní styl proti Škodě se
navíc přestal vyplácet. Část Čechů špatně nese, když se útočí na
nejúspěšnější tuzemskou firmu
současnosti. Původně neotřelé
útoky na Škodu se omrzely.
Co Vošickému nakonec zlomilo vaz, není jasné. Důvodů, proč
by mohl skončit, totiž bylo v posledních letech více. Například se
ostře vymezoval proti konkurenci, kterou vinil z podvodů.
Ovšem když byl Vošický dříve
šéfem tuzemského Fordu nebo
později řídil obchod Peugeotu,
takto nemluvil.
V roce 2014 se proti jeho stylu
řízení vzbouřila třetina dealerů,
kteří nakonec odmítli vozy prodávat. Protestovali proti tomu, že
výše jejich bonusů údajně závisela jen na Vošického náladě. Spor
dodnes řeší soudy. Žádná jiná automobilka přitom takový exodus
prodejců řešit nemusela.

