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Velkou část práce juniorních účet-
ních nebo fakturantů stále ještě 
tvoří rutinní úkoly s nízkou přidanou 
hodnotou – ruční přepisování dokla-
dů do účetního systému, vyřizování 
rutinních objednávek nebo shánění 
nadřízených pro schválení faktury. 
Většinu těchto činností přitom může 
jednoduše, bezpečně a levně odbou-
rat automatizace. Proč se i  přesto 
lidé nebo celé firmy stále automati-
zaci brání?
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V  červnu 2013 nastoupil do GRiTu 
jako Key Account Manager, už po 
dvou letech z něj byl obchodní ředitel 
a dnes má na dveřích napsáno CEO. 
Ve firmě dle svých slov zastává pozici 
kapitána, který se stará o to, aby GRiT 
plul správným směrem. Lubomír Ve-
selý v rozhovoru prozradil, jaké byly 
jeho začátky v GRiTu, jaký nejsilnější 
moment ve firmě zažil i kolik kilome-
trů za víkend ujde.
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Naše řešení pro elektronizaci výmě-
ny dokladů přenesou měsíčně přes 
3 miliony obchodních a  logistických 
dokladů, které si mezi sebou posílají 
tisíce firem. Na těchto dokumentech 
jsou závislé dodávky zboží a  v  pří-
padě finančních kontrol či řešení 
obchodních sporů na nich závisí i bu-
doucnost firmy. Bezpečnost vašich 
dat je pro nás klíčová – děláme pro ni 
maximum a  neustále ji zlepšujeme. 
Jak to vypadá v praxi, zjistíte v článku.
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Brněnská firma MoroSystems se 
specializuje na vývoj softwarových 
řešení na zakázku a  implementaci 
technologie BankID a  každý měsíc 
zpracovává přibližně 200 přijatých 
faktur. Zatímco dříve každý doklad 
zpracovávala ručně, dnes značnou 
část práce automatizuje pomocí ná-
stroje iNVOiCE FLOW. A jak odhaduje 
finanční kontrolorka firmy Kamila 
Burgerová, firmě to ušetří zhruba 
60 hodin práce měsíčně.
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Na českém pracovním trhu je ne-
dostatek lidí a až 34 % firem marně 
hledá posily do IT, gastronomie nebo 
průmyslové výroby. Ústředním mo-
tivem letošních novin se proto stal 
obor, který je s  pracovním trhem 
v  kontaktu nejvíce  – HR. Odborníci 
nám poodhalí, kam firmy směřují 
a  jak se mohou připravit na to, že 
absolventů je výrazně méně než na-
stupujících penzistů.

str. 2 Přechod na bezpečnější cloudové 
úložiště Amazon Web Services, lepší 
integrace Rogera s  ORiON EDI nebo 
pokročilejší evidence obalových ma-
teriálů v LOKiA WMS. Čtěte, jaké nej-
důležitější novinky jsme v  roce 2021 
přidali do našich systémů – a také co 
pro vás chystáme v roce 2022.
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Díra po covidu
Nejvíce lidí aktuálně chybí v  gastronomii 
a hotelnictví. Horko těžko zaměstnance shání 
také logistika, doprava a  dělnické obory 
všeho druhu  – zejména kvůli úbytku zahra-
ničních sil.

„Navíc jsme zaznamenali mnohem menší ochotu 
lidí měnit zaměstnání, a to hlavně z obavy jít do 
nejistoty. V případě snižování stavu pracovníků 
jsou totiž jako první propouštěni služebně nej-
mladší zaměstnanci,“ uvádí Jana Havránková, 
Key Account Manager z firmy Invent HR Con-
sulting, se kterou jsme si na téma nedostatku 
zaměstnanců povídali v rámci naší ankety.

HR specialistka Radka Kaniová ze Sonnentoru 
zároveň doporučuje, aby zaměstnavatelé vy-
cházeli svým zaměstnancům vstříc a  vytvářeli 
pohodovou firemní kulturu. Lidé jsou podle ní 
vinou pandemie unavení a vyčerpaní, mnohdy 
až na pokraji vyhoření.

Každý rok zmizí z trhu práce až 40 tisíc lidí
Další příčinou, proč firmy těžko hledají zaměst-
nance, je negativní demografický vývoj. Penzi-
stů každoročně přibývá a čerstvých absolventů 
je oproti nim výrazně méně. Každý rok takto 
trh práce opustí 30–40 tisíc lidí.

Firmy by tento trend měly brát na zřetel a ne-
čekat, že se čísla v  nejbližší době zlepší. Kdo 
se nedostatku personálu včas přizpůsobí a na-
jde cesty, jak lidskou práci nahradit, bude před 
konkurencí o krok napřed.

Automatizace nemusí stát miliony
Odborníci radí, ať společnosti řeší personální 
krizi automatizací a  robotizací rutinních čin-
ností. Pokud v  duchu namítáte, že nemáte 

Na českém pracovním 
trhu je nedostatek lidí a až 
34 % firem marně hledá 
posily do IT, gastronomie 
nebo průmyslové výroby. 
Ústředním motivem letošních 
novin se proto stal obor, 
který je s pracovním trhem 
v kontaktu nejvíce – HR. 
Odborníci nám poodhalí, 
kam firmy směřují a jak se 
mohou připravit na to, že 
absolventů je výrazně méně 
než nastupujících penzistů.

ČESKÝ TRH 
PRÁCE SUŽUJE 
NEDOSTATEK 
ZAMĚSTNANCŮ, 
MŮŽE ZA TO COVID 
I DEMOGRAFICKÝ 
VÝVOJ

JE VHODNÉ ZAČÍT 
AUDITEM VŠECH 
ČINNOSTÍ VE 
FIRMĚ, VYTIPOVAT 
TY S NEJNIŽŠÍ 
PŘIDANOU 
HODNOTOU 
A ZAMYSLET SE, 
ZDA BY NEŠLY 
AUTOMATIZOVAT.
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bokem miliony, které byste mohli investovat 
do drahých robotů, jde to i bez nich.

Je vhodné začít auditem všech činností ve 
firmě, vytipovat ty s nejnižší přidanou hodno-
tou a zamyslet se, zda by nešly automatizovat. 
Obrovské úspory se často nacházejí například 
v účetnictví nebo skladovém hospodářství.

Vhodným softwarem zrychlíte procesy 
a ušetříte statisíce
Například softwarová firma MoroSystems ušet-
řila měsíčně přes 60 hodin práce na zpracová-
vání přijatých faktur s naším nástrojem iNVOiCE 
FLOW, takže už nepotřebuje externí faktu-
rantku. Ve skladech firem Bonus Bona nebo 
Světluška zvládají díky systému LOKiA WMS i se-
zónní špičky a nemusí věčně hledat brigádníky. 
S čím dalším konkrétně digitalizace firmám po-
mohla, si můžete přečíst na straně 14.

Z  dlouhodobého hlediska taky víme, že díky 
digitalizaci vedoucím pracovníkům odpadají 
starosti s kontrolou kolegů, zaučováním nebo 
náborem. O tom, jak se nábor může vymknout 
kontrole, ví své naši HR specialisté. Zaručeně 
vás to pobaví, možná i inspiruje.

Přejeme vám příjemné čtení.

Z DLOUHODOBÉHO 
HLEDISKA TAKY VÍME, 
ŽE DÍKY DIGITALIZACI 
VEDOUCÍM 
PRACOVNÍKŮM 
ODPADAJÍ STAROSTI 
S KONTROLOU 
KOLEGŮ, 
ZAUČOVÁNÍM 
NEBO NÁBOREM.
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PROČ SE 
NĚKTEŘÍ 
ÚČETNÍ BRÁNÍ 
AUTOMATIZACI?
Velkou část práce juniorních 
účetních nebo fakturantů 
stále ještě tvoří rutinní úkoly 
s nízkou přidanou hodnotou – 
ruční přepisování dokladů do 
účetního systému, vyřizování 
rutinních objednávek nebo 
shánění nadřízených pro 
schválení faktury. Většinu 
těchto činností přitom může 
jednoduše, bezpečně a levně 
odbourat automatizace. 
Proč se i přesto lidé nebo 
celé firmy stále automatizaci 
brání?

„Nám to přece funguje už léta, proč to na-
jednou měnit?“
Protože když to nezměníte teď, dáte náskok 
konkurenci. Digitalizace proniká do všech sfér 
průmyslu a čím dřív ji zapojíte i do účetnictví, 
tím dřív uvidíte výsledky.

Spousta firem běží v  zajetých procesech, 
které léta ladily se svými zaměstnanci a dlou-
hodobě jim fungovaly. Jenže podle našich 
průzkumů například při ručním přepisování 
údajů z dokladů dochází k  chybám: u zauče-
ných fakturantů je chybovost 10 %, u  zkuše-
ných účetních okolo 2 %. Zavedením digitali-
zace chybovost snížíte prakticky k nule.

S  automatizací navíc můžete začít pozvolna, 
třeba zavedením systému pro automatický 
příjem a schvalování dokladů. Takzvaný vytě-
žovací software sám přijme fakturu z e-mailu 
a vyčte z ní důležité údaje. Poté je odešle pří-
slušným zaměstnancům ke schválení a  ná-
sledně ji nahraje do informačního systému. 
Účetní nebo fakturant vše jenom zběžně kon-
troluje.

Ještě vyšším stupněm je elektronická výměna 
dat (EDI), se kterou si významně usnadníte 

komunikaci s dodavateli. Objednávky, dodací 
listy či faktury si můžete předávat ve struktu-
rované podobě, z velké části zcela automati-
zovaně a  bez nutnosti manuálního přepiso-
vání údajů do informačních systémů.

„Nechceme se vzdát papíru“
Z  výzkumů vyplývá, že účetní si rády na fak-
turu tzv. sáhnou. Někteří to samé dříve říkali 
o kontaktu s penězi. Na placení kartou nebo 
mobilem jsme si jako společnost velice rychle 
zvykli, stejně rychlý a bezbolestný bývá posun 
k elektronické fakturaci.

Odbourání papíru prospívá nejen planetě, 
ale hlavně zrychluje firemní procesy. Ne-
konečné listování v šanonech plných dokladů 
může nahradit pár kliknutí v  počítačovém 
softwaru.

Účetní Iva Šmerdová z  firmy Morosystems 
vzpomíná na dobu před zavedením vytěžova-
cího softwaru iNVOiCE FLOW: „Spoustu faktur 
jsme museli zpětně opravovat, všechno zbytečně 
trvalo. Odhaduji, že kompletní zpracování jedné 
přijaté faktury nám průměrně zabralo 15 minut, 
složitější klidně i 20 minut.“ Teď jedna faktura 
zabere 5 minut.

„Nechceme si zahrávat se zákonem“
Velkým tématem ve firmách je archivace do-
kladů. V  některých společnostech přecházejí 
k elektronické archivaci dokumentů tak, že 
fotí a skenují papírové doklady, což není udr-
žitelné. Je rychlejší pracovat rovnou s elektro-
nickými fakturami.

Na cloudovém úložisti jsou navíc vaše do-
klady ve větším bezpečí než v  krabici v  ar-
chivu. My v  GRiTu používáme servery od 
Amazon Web Services, lídra na trhu cloudo-
vých služeb.

Pro některé firmy je strašákem nedostatečné 
zakotvení elektronického archivu v legislativě. 
Podle zákona o  DPH musí být zajištěna vě-
rohodnost původu, neporušenost obsahu 
a  čitelnost daňových dokladů. My jsme na 
to při vývoji našich systémů mysleli. Faktury 
a  dokumenty jsou opatřeny elektronickým 
podpisem i časovým razítkem a přístup k nim 
mají jen autorizované osoby s  potřebným 
oprávněním.

Cestu k digitalizaci máte otevřenou
Se zavedením automatizace jsme pomohli 
více než 2 500 klientům a vyvrátili jsme mraky 
obav. Z  našeho průzkumu vyplynulo, že kli-
enti nejvíce oceňují zrychlení a zjednodušení 
práce. Zavedení programů pro automatizaci 
účetnictví firmám mnohdy sjednotí procesy 
v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. 
Skončí tisk faktur, ruční přepisování údajů 
a  další nezáživné činnosti. Malými krůčky se 
můžete dostat k modernímu, rychlému a bez-
pečnému účetnictví.
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PŘÍCHODEM 
DO GRiTU JSEM 
VSTOUPIL DO ÚPLNĚ 
NOVÉHO SVĚTA, 
VZPOMÍNÁ NÁŠ ŠÉF 
DEVELOPMENTU 
VLADAN SLAMĚNÍK
V roce 2009 začínal jako 
vývojář systému Microsoft 
Dynamics NAV, později přešel 
na manažerskou pozici 
a dnes obě role kombinuje 
jako šéf developmentu. Jak 
Vladan Slaměník vzpomíná 
na svůj příchod do GRiTu, co 
ho na práci nejvíce baví a jak 
nejraději tráví volný čas?

Úplně nový svět
Před nástupem do GRiTu pracoval Vladan na IT 
oddělení fakultní nemocnice v brněnských Bo-
hunicích, kde měl na starosti správu Microsoft 
Dynamics NAV. Nemocnice přitom investuje 
většinu svých prostředků do zdravotnického 
personálu či vybavení, technické pozice jsou 
v ústraní. „Když jsem například chtěl do kancelá-
ře slušný stůl, mohl jsem si vybrat pouze ze skla-
du vyřazeného nábytku. Nábytek přitom nezřídka 
pocházel z 80. let. To stejné platilo pro počítačové 
vybavení,“ vzpomíná.

Když proto v roce 2009 poprvé vstoupil do kan-
celáři GRiTu (tehdy ještě CCV), byl to pro něj 
úplně jiný svět. „Svěží a moderní prostředí, dia-
metrálně odlišná kultura, daleko vyšší pracovní 
tempo. Byla to jízda,“ říká Vladan.

Zpětně si navíc uvědomuje, jaké štěstí měl teh-
dy na pracovní kolektiv. „Všichni kolem mě byli 
velmi přátelští, přívětiví, odborně zdatní a zodpo-
vědní. Okamžitě mě přijali mezi sebe. Chci jim tou-
to cestou vzdát hold a obrovsky jim poděkovat.“

Z vývojáře hlavou developmentu
V  GRiTu dělal Vladan na podobné pozici jako 
předtím v nemocnici, ale tempo práce prý bylo 
úplně jiné. Naučil se spoustu nových věcí a po-
stupně se vypracoval v seniora. Měl blíže ke kli-
entům, samostatně rozpracovával nová a kom-
plexnější řešení, věnoval se výzkumu, ubývalo 
mu rutinních činností.

I proto byl v roce 2016 pověřený organizací do-
dávek a přešel na manažerskou pozici. „Prak-
ticky ze dne na den se mi změnila náplň práce 
a  místo s  programovým kódem jsem začal pra-
covat s lidmi. Práci jsem navíc přijal v situaci, kdy 
naše divize kvůli souběhu několika větších projek-
tů nestíhala odbavovat požadavky klientů a bo-
hužel jsme byli v  červených číslech,“ vzpomíná 
Vladan na těžké začátky.

Díky úsilí Vladana a zapojení celého jeho týmu 
se ale během jediného roku podařilo krizi za-
žehnat a hospodářské výsledky se zlepšily. „Za 
tohle chci kromě týmu poděkovat diviznímu ředi-
teli, který skvěle předvídal, věřil mi a  byl mi vý-
borným mentorem,“ pokračuje Vladan ve svých 
vzpomínkách.

Po rebrandingu firmy na GRiT a lehkém upoza-
dění Microsoft Dynamics NAV se Vladan stal šé-
fem developmentu – dostal na starosti vedení 
menšího vývojového týmu. A i v tomto období 
musel čelit velké výzvě, totiž pandemii korona-
viru, která jeho lidi poslala na několikaměsíční 
homeoffice. „Na výkonnost týmu to naštěstí ne-
mělo vliv, spíš naopak, pracovali jsme efektivněji. 
Jen socializace samozřejmě utrpěla,“ říká.

Momentálně se Vladan připravuje na pozici 
Head of Development, v které dostane na sta-
rosti větší tým a na bedra více zodpovědnos-
ti. Povahou by se však jeho práce příliš měnit 
neměla.

Ve volném čase vaří i střílí
Aby si Vladan od náročné práce odpočinul, má 
spoustu volnočasových aktivit. Mimo jiné kaž-
dý rok vaří na skautském táboře. „Na táboře se 
na pár dní vždy stanu jedním z kluků, užívám si 
srandičky a pozoruji ty mladší, jak se z nich stá-
vají muži a  tátové od rodin. Naše kuchyně má 
skvělou pověst a jsem moc rád, že nám rodiče věří 
a své děti sem posílají pravidelně,“ těší Vladana.

Kromě vaření také rád míchá koktejly (nejradě-
ji s rumovým nebo ginovým základem) a jeho 
vášní jsou i  zbraně. „Jsem členem střeleckého 
klubu, mojí oblíbenou disciplínou jsou pistole na 
vzdálenost 25 metrů. Při tréninku nejlépe vypnu, 
soustředím se pouze na svůj cíl a všechny starosti 
v mojí hlavě na chvíli zmizí,“ říká.

Jako malý chtěl být Vladan uměleckým ková-
řem nebo myslivcem, nyní má však plány úpl-
ně jiné. „Chtěl bych s  kolegy vyrazit do Francie, 
projít si historická místa a  podívat se k  pobřeží 
Normandie, kde probíhaly klíčové okamžiky dru-
hé světové války. S rodinou pak plánujeme vyrazit 
na otevřené moře a pozorovat velryby,“ pokraču-
je Vladan, který zároveň nezapře, že myslí také 
na své rodiče. „Maminku bych jednou rád vzal 
do Kutné Hory a na všechna místa, o kterých ráda 
vypráví. Snad se nám to brzy zadaří,“ zakončuje 
Vladan.
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V červnu 2013 nastoupil 
do GRiTu jako Key Account 
Manager, už po dvou letech 
z něj byl obchodní ředitel 
a dnes má na dveřích 
napsáno CEO. Ve firmě dle 
svých slov zastává pozici 
kapitána, který se stará 
o to, aby GRiT plul správným 
směrem. Lubomír Veselý 
v rozhovoru prozradil, jaké 
byly jeho začátky v GRiTu, 
jaký nejsilnější moment ve 
firmě zažil i kolik kilometrů 
za víkend ujde.

KDYŽ JSME 
PŘESTALI DĚLAT SE 
STÁTNÍ SPRÁVOU, 
MĚL JSEM DOCELA 
NAHNÁNO, 
VZPOMÍNÁ NÁŠ 
CEO LUBOMÍR 
VESELÝ
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Lubomírovy první dny v  GRiTu (tehdy ještě 
CCV) přetékaly nejistotou. Práci změnil po 
6 letech, bral si hypotéku a doma měl ročního 
syna. Navíc to byla jeho první práce v IT firmě. 
Do GRiTu ho doporučil kolega, který nastupo-
val ve stejný den a  v  prostředí podnikových 
systémů byl rovněž nováčkem. „Start to byl vel-
mi náročný. V IT je spousta specifických zkratek 
a výrazů, takže to pro nás bylo jako učit se cizí 
jazyk,“ vzpomíná.

„Dodnes vzpomínám, jak nám do kanceláře vle-
těl konzultant a zakřičel: ‚Zavolej zákazníkovi, že 
nemám rybíz na jejich železo a nemůžu to tam 
nasadit.‘ Vůbec jsem netušil, co po mně chce,“ 
směje se teď Lubomír, ale tehdy mu do smí-
chu nebylo.

„Práci v GRiTu jsem vnímal jako skvělou příleži-
tost, ale jako nováček jsem se v IT světě cítil dost 
bezmocně. Když jsme se po měsíci s kolegou ba-
vili, shodli jsme se, že tomu vůbec nerozumíme 
a nevíme, jak dlouho si nás tu nechají.“ Kdyby 
jen Lubomír věděl, co ho za pár let čeká…

Na obchodní schůzky občas jezdí inkognito
V roce 2015 se Lubomír z accounta vypraco-
val na obchodního ředitele a začal přemýšlet, 
jak firmu posunout kupředu. Zdálo se mu, že 
firma přichází o  příležitosti, pokud prodává 
všechny své nástroje zvlášť, a  tak se rozho-
dl, že bude prosazovat propojování „GRiTích“ 
systémů. „Propagoval jsem myšlenku, že ačkoliv 

každý nástroj GRiTu je užitečný samostatně, spo-
lečně dokážou nejvíc,“ vysvětluje.

V  roce 2019 pak Lubomír poskočil až do ve-
dení firmy a stal se CSO. Stále ale vyrážel na 
obchodní schůzky se svými accounty, protože 
dle svých slov nechtěl ztratit kontakt s trhem. 
K některým menším zákazníkům dokonce jez-
dil inkognito: „Kdyby potenciální klienti věděli, 
že s nimi v zasedačce sedí CSO, mohli by chtít 
mluvit jen se mnou. Chtěl jsem ale, aby schůz-
ky táhli obchodníci, ne já,“ vysvětluje. „Na svůj 
tým jsem byl vždy pyšný. Máme ve firmě nasta-
venou otevřenou komunikaci a vzájemně se pod-
porujeme. Žádné bossáctví.“

Letos na podzim se z Lubomíra stal CEO a vy-
střídal na této pozici zakladatele Dalibora 
Damborského. Jeho hlavním úkolem bude 
dokončit již probíhající změnu společnosti, 
kterou odstartoval rebranding z  CCV Infor-
mační systémy na GRiT – tedy udělat z GRiTu 
zákaznicky orientovanou firmu a  dál vyvíjet 
vlastní cloudové nástroje pro automatizaci 
dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jakmi-
le to klapne, jeho dalším cílem bude prorazit 
s GRiTem do dalších zemí Evropy.

A co Lubomíra na práci baví nejvíc? „Na práci 
v GRiTu mi nejvíc sedí, že děláme něco smy-
sluplného. Nešpiníme planetu, naopak firmy 
zbavujeme papírů a  zbytečné práce, což je 
super pocit,“ hodnotí. „Ale samozřejmě není 
všechno růžové. Jeden z  nejsilnějších momen-
tů pro mě například byl, když jsme zrušili sek-
ci eGoverment a  ukončili všechny zakázky pro 
státní správu. Trvalo nám, než jsme si uvědomi-
li, že je to obor, kterému se nemusíme za každou 
cenu věnovat. Měl jsem z toho velké obavy, ale 
věděli jsme, že je to správné rozhodnutí. Nako-
nec jsme vše zvládli bez pokut, lidi jsme přemís-
tili na jiné pozice a ulevilo se nám i v rozpočtu,“ 
vzpomíná.

Lubomír byl ve firmě přítomný i  během 
rebrandingu z  CCV na GRiT. A  přiznává, že 
s  anglickým slovem grit, které v  češtině zna-
mená houževnatost, se ztotožňuje: „Jestli je 
něco, čeho si na firmě opravdu vážím, tak je to 
právě houževnatost, která v  nás doopravdy je. 
I když nám občas něco nejde a bolí to, vše vydr-
žíme a každý pomyslný kopec pokoříme.“

Kdysi chtěl opravovat mopedy, 
dnes opravuje firmy
Když byl Lubomír malý kluk, chtěl být auto-
mechanikem. A přestože auta a motorky jsou 
dodnes jeho velkou vášní, u řemesla nakonec 
nezůstal: „Práci automechanika jsem si dřív 
dokonce i vyzkoušel, ale zjistil jsem, že na ruč-
ní práci nemám vlohy,“ směje se. „Ale myslím, 
že moje práce v  GRiTu má s  automechanikem 
ledasco společného. Stejně jako mě bavilo opra-
vovat mopedy, tak mě baví opravovat firmy.“

Od práce si Lubomír údajně nejlépe odpočine 
na výletech s  rodinou. „Mám doma dva malé 
kluky ve věku 6 a 9 let, se kterými máme společné 
zájmy. Rádi jezdíme na kole a chodíme na výlety. 
Naposledy jsme například ušli za den 17 a půl ki-
lometru, což je pro mladšího syna nový rekord,“ 
chválí svého potomka.

Kromě pěších výletů Lubomír s  rodinou také 
rád cestuje k  moři. Je totiž milovník vodních 
sportů. „Potápění a jízdy na lodi mě hodně baví. 
Navíc je s těmito sporty spojené cestování, a to 
považuji ve svém životě za důležité. Většinu času 
žiju ve velmi úzké bublině, a  když vycestuji ně-
kam, kde lidé žijí jinak, otevře mi to oči,“ popisu-
je Lubomír svou cestovatelskou filosofii.
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Firmy na tento trend přešly a stále přecházejí 
především díky flexibilitě, pohodlí a cenové do-
stupnosti. Podnikovou infrastrukturu si budují 
jako skládačku, ve které jednotlivé dílky přidají 
nebo vymění snadněji než u jednoho velkého 
ERP systému.

Dobře víme, že nejsme a  nemůžeme být ex-
perty na vše, co firmy řeší – proto pravidelně 
navazujeme partnerství s  dalšími firemními 
nástroji či službami. Vzájemně se vzděláváme, 
pořádáme webináře či marketingové akce 
a  propojujeme uživatele. Třeba když uživa-
telé účetního systému Pohoda potřebují zefek-
tivnit schvalování faktur, konzultanti z Pohody 
jim hned doporučí náš iNVOiCE FLOW.

Společně také hledáme cesty, jak usnadnit in-
tegraci našich nástrojů, ale hlavní důvod pro 
navázání partnerství to nikdy není (například 
ORiON zvládneme propojit se zhruba 300 sys-
témy i  bez toho). Kromě vývojářů s  vlastními 
nástroji navazujeme partnerství například 
s poradenskými firmami nebo dodavateli skla-
dového příslušenství, abychom vám pomohli 
i v dalších situacích, které mohou při budo-
vání infrastruktury nastat.

Kruh našich partnerů se stále rozrůstá
Z účetních systémů jsme v poslední letech spo-
jili síly s Pohodou a ABRA FlexiBee. U Pohody 
jsme se stali certifikovaným partnerem, což 
znamená, že s Pohodou lze rychle a bezproblé-
mově propojit všechny naše nástroje. V rámci 
partnerství jsme také přednášeli o  řízeném 
skladování na jejich konferenci Pohoda Expo.

ABRA FlexiBee zase své uživatele jednoduše 
propojí s naším řízeným skladem LOKiA. To při-
jde vhod hlavně firmám, které účtují ve Flexi-
Bee a chtějí sklad nejen evidovat, ale i řídit. 
Oba systémy spolu na dálku komunikují přes 
integrační platformu Dativery, takže pokud na-
příklad ve FlexiBee zadáte objednávku, LOKiA 
automaticky přijme požadavek na vyskladnění 
zboží.

LOKiA WMS jsme letos po uzavření partnerství 
propojili také s expedičními nástroji Balíkobot 
a  Foxdeli, které umožňují správu všech do-
pravců z jednoho místa. Díky tomu uživatelům 
řízeného skladu nabízíme další možnosti, jak si 
práci ve skladu ještě víc zjednoduší.

Z  dalších nově navázaných partnerství zmí-
níme také:
 – konzultační kancelář DyPE, která pomáhá 
s optimalizací procesů a firemních nástrojů 
a využívá k tomu naše řešení,
 – regálové systémy BITO, díky kterým doká-
žeme pomoci také firmám zařizujícím sklady,
 – a analytický nástroj pro sklady Inventoro. 
 

V červnu 2021 jsme také ve spolupráci s part-
nery pořádali 1. oborovou logistickou konfe-
renci Digitální sklad, kde jsme zájemce o in-
terní logistiku vzdělávali v řízeném skladování, 
identifikaci zboží či plánování zásob. Dorazilo 
kolem stovky návštěvníků a dostali jsme velmi 
dobré ohlasy.

Protože to s  navazováním nových partnerství 
myslíme vážně, zavedli jsme pozici Partner 
Channel Managera, který má na starosti právě 
získávání nových spoluprací, díky kterým bu-
deme naše služby i  nadále vylepšovat. Aktu-
álně například jednáme o partnerství s vývojáři 
nejrozšířenějších ERP systémů v Česku.

Trh s podnikovými 
systémy se za poslední 
roky změnil. Zatímco 
dřív si firmy pořizovaly 
masivní ERP systémy pro 
řízení celé společnosti, 
dnes jsou zejména mezi 
středními firmami trendem 
jednodušší podnikové 
systémy propojené s úzce 
specializovanými aplikacemi. 
Třeba s řízeným skladem, 
EDI nebo aplikací na 
zpracování faktur.

SPOJILI JSME 
SÍLY S POHODOU, 
BALÍKOBOTEM I ABRA 
FLEXIBEE. A DALŠÍ 
PARTNEŘI PŘIBÝVAJÍ
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V  současnosti je nejtěžší obsadit technické pozi-
ce, pozice v IT a kreativní pozice. Problém je najít 
i  někoho z  gastronomie, spousta zaměstnanců 
z  tohoto oboru odešla a  s nejistou vyhlídkou se 
nechtějí vracet. Lidé nejsou ochotni měnit práci 
tak často, jako před pandemií. Firmy se tak musí 
mnohem více snažit, aby přitáhly kvalitní kandi-
dáty: je třeba sáhnout hlouběji do kapsy, nabízet 
nestandardní benefity a flexibilitu.

Myslím si, že u  nás nedojde k  velkým změnám, 
jako je tomu třeba v  Americe, kde probíhá vlna 
výpovědí ze strany zaměstnanců. Ale s další vlnou 
pandemie bude více lidí unavených, vyčerpaných, 
na pokraji vyhoření.

Toto vnímám jako výzvu pro firmy, aby o své stá-
vající zaměstnance ještě více pečovaly, vycházely 
jim vstříc, a vytvářely firemní kulturu, ve které se 
budou cítit jako doma.

Nedostatkovým „zbožím“ jsou již delší čas od-
borné pozice v  IT, servisní technici se znalostí 
angličtiny a  samozřejmě i  pracovníci ve výrobě 
(elektrikář, zámečník, obsluha CNC). Před „krizí“ 
byli lidé ochotni měnit práci na základě svých 
pocitů nespokojenosti. Teď je pro ně primárně 
důležitá stabilní práce i za cenu toho, že se v ní 
necítí komfortně.

Pro hledání kvalifikovaného manažera je para-
doxně nejlepší čas právě teď, jelikož pro spoustu 
společností to byl v poslední době existenční ná-
klad, kterého se rozhodly zbavit. V zimních mě-
sících očekáváme mírný propad v  počtu nových 
uchazečů na trhu práce. V  prvním až druhém 
kvartálu budou firmy hodnotit výsledky za rok 
2021. Pokud se situace v oblasti automotive ra-
pidně nezlepší, troufám si tvrdit, že některé firmy 
budou muset opět propouštět.

Momentálně vnímám největší nedostatek pracovní-
ků v oblasti elektro. Dle mého názoru nedostupnost 
lidí na trhu práce a chabé reakce na nové nabídky 
úzce souvisí s  pandemií koronaviru. Zaměstnanci 
jsou v této době opatrnější, nejsou příliš nakloněni 
opouštět jistotu svého dosavadního místa a risko-
vat, že budou ve zkušební době první na řadě v pří-
padě propouštění. Obávám se, že ještě minimálně 
několik měsíců se situace na trhu práce příliš ne-
změní. Klíčový bude vývoj koronavirové krize.

Nicméně tato krize přinesla i  řadu pozitivních 
změn, např. rozšíření home office i  zkrácených 
úvazků. Jejich zachování usnadní zaměstnávání 
pracovníků ze vzdálenějších lokalit i  lepší sladění 
pracovního a osobního života.

Největší nedostatek lidí vidíme mezi IT vývojáři. 
Problémy jsou na obou stranách – firmy nemají 
zájem o juniory a poptávají zkušenější vývojáře, 
kterých je málo. Vývojáři jsou si toho vědomi 
a  kladou si náročné požadavky  – teď je napří-
klad trend práce na IČO se 100% homeofficem.

Dalším problematickým odvětvím jsou dělnické 
profese všeho druhu, elektronika a automatiza-
ce. Ve skladech a  provozech probíhá 3směnný 
nebo nepřetržitý provoz, do čehož se mnoha li-
dem nechce.

Příčinu vidíme v  tom, že počet nových penzis-
tů výrazně převyšuje počet absolventů  – ročně 
ubude asi 30–40 tisíc lidí na trhu práce. Což je 
spojeno i s covidem, který nás připravil o zahra-
niční síly.

Doufejme, že se situace uklidní a lidé se přesta-
nou bát propouštění kvůli nadbytečnosti. Jednou 
z hlavních výhod současného trhu práce je totiž 
pro zaměstnance stabilita a jistota.

PROBLÉMY NA 
PRACOVNÍM TRHU 
OČIMA HR ODBORNÍKŮ: 
JAKÉ POZICE JSOU 
VOLNÉ A PROČ?
Český pracovní trh se 
aktuálně potýká se spoustou 
míst, které se firmám 
nedaří obsadit. Ptali jsme se 
odborníků z HR, které obory 
jsou nejvíc problematické 
a čím si nedostatek lidí 
vysvětlují. Přidali taky 
odhady, jak se bude trh práce 
vyvíjet v nejbližších měsících.

Radka Kaniová
HR specialistka, Sonnentor

Mgr. Kateřina Seďová,
personalistka, Mont-Tech, s.r.o.

Petr Jarolím, DiS
obchodní konzultant, Axial

Jana Havránková
Key Account Manager, Invent HR Consulting
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Letošní rok byl pro ORiON přelomo-
vý, celou platformu jsme totiž pře-
sunuli na globální cloudové úložiště 
Amazon Web Services (AWS). Díky 
tomu nyní můžeme naše řešení ješ-
tě rychleji rozvíjet a  přidávat nové 
funkce, navíc jsme přechodem na 
servery Amazonu zrychlili samotný 
ORiON a  zvýšili bezpečnost ulože-
ných dat.

Prostřednictvím ORiONu se nyní 
přenáší více jak 4 miliony dokladů 
měsíčně. To už za dvacet let fungo-
vání vydalo na velký archiv, proto 
jsme zavedli pravidelnou skartaci 
dokladů, kterým vypršela zákonná 
archivační lhůta, a které tím pádem 
již nejsou potřeba.

Další novinkou v ORiONu je takzva-
ný likvidátor  – modul pro zpraco-
vání faktur. Ten slouží k porovnání 
příjemky a faktury podle čísla doda-
cího listu a  předchází tak chybám 
a  rozdílům naskladněného zboží 
vůči skutečně vyfakturovanému.

Vylepšili jsme také spojení ORiONu 
a  služby Roger Platba, díky které 
si můžete zkrátit splatnost faktur. 
Kromě lepšího technického propo-
jení jsme provedli i  několik změn 
v  možnostech nastavení a  práce 
s touto službou.

Jelikož ORiON využívá čím dál více 
zahraničních zákazníků, připravili 
jsme také nové jazykové mutace 
v němčině a maďarštině.

Ačkoliv jsme se v  uplynulém roce 
hodně věnovali vylepšením stáva-
jících funkcí, představili jsme i pár 
novinek. Jednou z nich je inline edi-
tace, tedy možnost upravovat data 
z  dokumentu přímo v  řádcích ko-
šilky, bez nutnosti přepínat se do 
editačního módu.

Také jsme vylepšili práci s  dupli-
citními fakturami a nově nabízíme 
možnost využívat virtuální validaci 
dokladů, díky které externí firma 
doklady po vytěžení ještě zkontro-
luje, jestli se vše vytěžilo správně, 
a případně upraví či doplní. Vy už 
tak nemusíte vytěžené údaje z fak-
tury kontrolovat.

Dále jsme zprovoznili funkci šab-
lon v modulu Rozúčtování, abyste 
nemuseli opakující se doklady ne-
ustále rozúčtovávat ručně. Vylep-
šili jsme i modul pro Opakovanou 
platbu o  přehledy opakovaných 
dokladů a  posunuli jsme modul 
Objednávek, ve kterém je nyní 
snazší vytvářet opakované objed-
návky a pracovat s cizími měnami.

Jelikož iNVOiCE FLOW běží na stej-
né platformě jako ORiON, přesu-
nuli jsme ho do cloudového úlo-
žiště Amazon Web Services. Díky 
této změně se nám otevřely nové 
možnosti budoucího rozvoje obou 
produktů.

VELKÝ PŘEHLED 
NOVINEK ZA ROK 2021

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2022?
Kromě výrazného vylepšení vět-
šiny stávajících funkcí hodláme 
upgradovat komunikátor, kte-
rý zajišťuje odesílání EDI zpráv. 
Plánujeme také spuštění a  zpří-
stupnění nové API pro zákazníky 
a  partnery pro jednodušší komu-
nikaci a  integraci s  ERP a  dalšími 
systémy třetích stran. Možná nej-
viditelnější změnou pak bude nový 
design a textace avíz z ORiONu.

Přechod na bezpečnější cloudové úložiště Amazon Web 
Services, lepší integrace Rogera s ORiON EDI nebo pokročilejší 
evidence obalových materiálů v LOKiA WMS. Čtěte, jaké 
nejdůležitější novinky jsme v roce 2021 přidali do našich 
systémů – a také co pro vás chystáme v roce 2022.

ORiON EDI: VE ZNAMENÍ 
PŘECHODU NA AWS

iNVOiCE FLOW: DÍKY VIRTUÁLNÍ 
VALIDACI UŽ NEMUSÍTE NIC 
RUČNĚ KONTROLOVAT

NOVINKY

Na základě vývoje trhu i vaší zpět-
né vazby hodláme nadále zlepšo-
vat stávající funkce  – budeme se 
věnovat rozvoji modulu Objedná-
vek, plánujeme rozšířit e-mailové 
notifikace a  vylepšíme elektronic-
ké schvalování, ve kterém vám 
dáme větší volnost v  nastavení li-
mitů. Velké změny plánujeme také 
v  přehledu přijatých dokumentů, 
který chceme udělat více variabilní, 
abyste si mohli sami nastavit zob-
razované hodnoty.

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2022?
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Skladový systém LOKiA WMS nyní 
umí evidovat obalové materiály. 
Na začátku do systému zadáte na-
příklad všechny typy krabic, které 
při balení používáte, a jejich množ-
ství. Poté už jen zapisujete, kterou 
krabici jste při balení použili, sys-
tém automaticky sníží jejich záso-
bu a upozorní vás, jakmile je třeba 
dokoupit nové. Funkci si nejvíce 
pochvalují zejména e-shopy.

Vylepšené evidence se dočkala 
také paletová místa, což ocení 
zejména firmy, které pronajímají 
skladové prostory. Díky přesněj-
ší evidenci nyní například vidíte, 
zda je daná paleta rozbalená či 
nikoliv. Upgradu se dočkal také 
modul Nakládka, který nyní umož-
ňuje evidenci vychystaného nebo 

zabaleného zboží na nakládkové 
předávací pozici.

Zavedli jsme také nové mana-
žerské reporty pro lepší přehled 
nad daty. Nadále navíc sbíráme 
zpětnou vazbu od vás zákazníků 
a  reporty na jejím základě vylep-
šujeme.
 
Drobného vylepšení doznaly in-
ventury  – přepočítávání zboží po 
jednotlivých kusech i  celých při-
hrádkách je nyní optimalizované, 
a to ve webovém rozhraní i ve čteč-
kách čárových kódů.

Mnoha updatů se dočkala rovněž 
aplikace pro Android, která nyní 
nabízí daleko více funkcionalit, 
a navíc je o poznání rychlejší.

Za poslední rok služba Roger In-
voice financing urazila kus cesty 
a navázala nové spolupráce v od-
větví logistiky se společnostmi ESA 
logistika a C.S.CARGO. Na českém 
trhu tuto službu využívají napří-
klad Alza, Datart, MALL.CZ, Pilulka 
nebo Rohlík. Tito spokojení od-
běratelé mohou nyní nabídnout 
službu i svým dodavatelům na za-
hraničních trzích. V  této chvíli Ro-
ger disponuje platební licencí pro 
Polsko, Slovensko a Španělsko.

Efektivní fungování služby Invoice 
Financing stojí především na EDI 
fakturách. Díky jednoduchému 
propojení s  novým rozhraním 
ORiON pro elektronickou výměnu 
dokladů je možné vše zařídit onli-
ne na pár kliknutí.

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2022?

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2022?

V  příštím roce chceme zapojit 
dalšího agregátora pro přepravní 
služby, firmu Foxdeli. Zavedeme 
také složené čárové kódy GS1-128 
a  chceme propojit systém LOKiA 
s  řešením ORiON EDI, což otevře 
nové možnosti v  nabídce služeb 
s využitím SSCC kódů a paletových 
štítků na straně příjmu i  výdeje 
zboží.
 
Hodláme se také více zaměřit na 
segment fulfillmentu, ať už jde 
o  pronájem skladových prostor 
nebo kompletní skladování zboží 
pro více firem / e-shopů.

Budeme nadále rozšiřovat službu 
Invoice Financing a navážeme spo-
lupráci s novými odběrateli. V nej-
bližší budoucnosti připravujeme fi-
nancování dodavatelských řetězců 
pro Alzu a Rohlík v Maďarsku.

Dále plánujeme vylepšit webovou 
aplikaci za pomocí modernějšího 
a  uživatelsky přívětivějšího uživa-
telského rozhraní s  novými funk-
cemi.

LOKiA: NOVĚ EVIDUJE 
PALETOVÁ MÍSTA 
I OBALOVÉ MATERIÁLY

ROGER: FINANCOVÁNÍ 
DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE V LOGISTICE
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Bezpečný přenos dokladů
Právě díky těmto postupům jsou EDI zprávy 
jedním z nejbezpečnějších způsobů předávání 
dokladů. Lépe se ubrání únikům dat, ale také 
znemožňují falšování dokladů či komuni-
kační šum mezi obchodními partnery. Napří-
klad se nemůže stát, že dodavateli zapadne váš 
doklad v e-mailové schránce.

Posílání dokladů e-mailem je oproti EDI mno-
honásobně méně bezpečné. E-mailem se 
dokumenty posílají v  čitelné podobě (PDF) 
a  často přes snadno napadnutelné veřejně 
dostupné schránky. Možná už se stalo i  vám, 
že přišel do společnosti e-mail, který se tvářil 
jako od vaší banky nebo obchodního partnera. 
Takové maily často vyžadují platby, zadání pří-
stupových údajů a nebo rovnou obsahují virus, 
který zablokuje všechny interní systémy.

Zákazníci nás tlačí kupředu
K neustálému zlepšování bezpečnosti nás mo-
tivují také naši klienti z  řad globálních firem. 
Například Nestlé má pro své dodavatele velmi 
přísné bezpečnostní požadavky. Nejen ORiON, 
ale také iNVOiCE FLOW proto podstupuje 
pravidelné penetrační testy, při kterých se 
externí hackeři snaží najít v našich systémech 
zranitelná místa.

Změnili jsme cloudovou infrastrukturu na 
Amazon Web Services Cloud. Ten je k dneš-
nímu dni pravděpodobně nejrozvinutější 
cloudovou platformou a  poskytuje vysokou 
úroveň zabezpečení, která nám otevře nové 
možnosti ochrany dat. A  taky část rutinních 
bezpečnostních činností automatizuje, takže 
budeme mít více prostoru na vylepšování. AWS 
Cloud také splňuje auditorské standardy CSA, 
SOC/SSAE16 i  externí audit fyzické bezpeč-
nosti.

Za bezpečí ručíme certifikáty
Již několik let vlastníme certifikát ISO27001 
pro řízení bezpečnosti informací, který jsme 
letos opět aktualizovali. Tento certifikát od 
nezávislé certifikační autority TÜV SÜD Czech 
říká, že se zasílanými a ukládanými daty v na-
šich nástrojích pracujeme důvěryhodně, 
s  ověřitelnou správností a  taky že splňujeme 
veškeré požadavky zákona o  kybernetické 
bezpečnosti. Máme například procesy, které 
zabraňují odcházejícím zaměstnancům ve vy-
nášení dat o zákaznících.

„Jsme hrdí na to, že pro bezpečnost dat našich kli-
entů děláme maximum. Proto jsme oslovili celo-
světově uznávanou certifikační autoritu TÜV SÜD, 
aby nám to potvrdila. Vysoký bezpečnostní stan-
dard chceme udržovat dlouhodobě, a proto také 
pravidelně žádáme o  recertifikaci,“ vysvětluje 
náš produktový manažer ORiON EDI, Kamil 
Plachý.

Naše řešení pro elektronizaci 
výměny dokladů přenesou 
měsíčně přes 3 miliony 
obchodních a logistických 
dokladů, které si mezi sebou 
posílají tisíce firem. Na těchto 
dokumentech jsou závislé 
dodávky zboží a v případě 
finančních kontrol či řešení 
obchodních sporů na nich 
závisí i budoucnost firmy. 
Bezpečnost vašich dat je pro 
nás klíčová – děláme pro 
ni maximum a neustále ji 
zlepšujeme. Jak to vypadá 
v praxi, zjistíte v článku.

BEZPEČNOST DAT 
V GRiTU: ŠIFRUJEME 
A PŘECHÁZÍME NA 
CLOUD OD AMAZONU

Přenos EDI zpráv zabezpečujeme:
• šifrováním dat,
• elektronickými podpisy,
• časovými razítky,
• přenosem přes zabezpečené sítě VAN, 

AS2 a x400.

ORiON EDI PATŘÍ KE 
SVĚTOVÉ ŠPIČCE
Vlajkovou lodí společnosti GRiT je systém 
pro automatizovanou výměnu dokladů 
mezi odběrateli a dodavateli – ORiON 
EDI. Systémem každý měsíc proteče 
více než 4 miliony dokladů a využívají ho 
firmy jako Alza, OBI nebo Nestlé.

S iNVOiCE FLOW ODPADÁ 
PRÁCE S PŘÍJMEM FAKTUR
Systém iNVOiCE FLOW automaticky eviduje přijaté 
faktury, extrahuje z nich důležité údaje, kontroluje 
úplnost údajů a následně faktury účtuje nebo 
zakládá do ERP či účetního systému. Automatizace 
procesů zkracuje čas potřebný pro zpracování 
přijaté faktury až o 80 %.
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Fintech Roger už přes dva roky provozuje 
službu Invoice Financing, která poskytuje 
velkým odběratelům možnost optimalizovat 
obchodní toky se svými dodavateli s cílem op-
timalizovat jejich pracovní kapitál. Díky finan-
cování dodavatelského řetězce od Rogera si 
odběratelé ponechají splatnost faktur 30 a více 
dnů, přičemž jejich dodavatelé mají peníze na 
účtu do 3 dnů.

Expanze do zahraničí
V současné době je patrný zvýšený zájem pře-
devším ze strany velkých odběratelů. Službu 
Roger Invoice Financing na českém trhu využí-
vají pro své dodavatelské řetězce Alza, Datart, 
MALL.CZ, Pilulka či Rohlík. Kromě e-commerce 
Roger v posledním roce navázal také nové spo-
lupráce v  odvětví logistiky se společností ESA 
logistika a C.S.CARGO.

Odběratelé, spokojení v  rámci českého trhu, 
mohou službu nabízet i  v  zahraničí. Aktuálně 
má Roger platební licenci pro Polsko, Sloven-
sko a  Španělsko. V  nejbližší budoucnosti při-
pravuje financování dodavatelských řetězců 
pro Alzu a Rohlík v Maďarsku.

Inovativní AIF získal ocenění Treasury 
projekt roku
Efektivnost služby dokazuje například úspěšná 
spolupráce s  lídrem české e-commerce Alza.
cz. Jen za prvních devět měsíců roku 2021 Ro-
ger profinancoval v  rámci AIF (Alza Invoice 
Financing) 1,3 miliardy korun při celkovém 
objemu 35 554 faktur.

„V  Alza.cz chceme svým zákazníkům nabízet co 
nejširší portfolio kvalitních produktů. Mezi naše 
dodavatele patří i  menší společnosti či rodinné 
firmy. Ty ovšem často řeší obtížný přístup k pra-
covnímu kapitálu,“ vysvětluje Jiří Ponrt, CFO 
Alza.cz a.s.

Prostřednictvím služby AIF dodavatelé můžou 
uvolnit finanční prostředky uzamčené ve fak-
turách a následně je využít k financování svého 
provozu a  pro svůj rozvoj. Alza tím na druhé 
straně získává nástroj ke sjednocení plateb-
ních podmínek s dodavateli a zároveň zlepšuje 
dodavatelsko-odběratelské vztahy. Za inova-
tivnost služba získala ocenění Treasury pro-
jekt roku.

Invoice financing v kostce
Celý proces je velmi jednoduchý a  rychlý. 
Zkrácení splatnosti faktur probíhá automa-
tizovaně přes podnikový systém ERP nebo 
online rozhraní pro financování EDI faktur. 
Schválené faktury jsou prostřednictvím Roger 
Invoice Financing nabídnuty dodavateli k  fi-
nancování. Pokud má dodavatel zájem o finan-
cování všech faktur, jednoduše si nastaví au-
tomatické proplácení a nemusí vybírat faktury 
jednotlivě.

Odběratelé využívají službu Roger Invoice Fi-
nancing zdarma. Pro dodavatele je jediným 
nákladem diskont, jehož výši zná před každým 
financováním a je určen počtem zbývajících dní 
do splatnosti. „Dodavatel může financovat fak-
tury bez limitů, posílí si finanční stabilitu, nemusí 
zavádět žádné nové interní systémy a  vše vyřídí 
online přes webové rozhraní na pár kliknutí,“ uza-
vírá Jan Kotek, product manager služby Roger 
Invoice Financing.

NARŮSTAJÍCÍ TREND 
FINANCOVÁNÍ 
DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE
Zkrácení splatnosti faktur 
svým dodavatelům poskytuje 
stále více firem. A není 
divu – celosvětově se od 
roku 2008 prodloužila délka 
splatnosti o 10 %. „Potvrzuje 
se nám, že velcí odběratelé 
tlačí splatnosti faktur stále 
nahoru,“ říká Adam Šoukal, 
CEO společnosti Roger, která 
se zabývá faktoringem. 
Alternativní financování 
je výhodné obzvlášť 
v návaznosti na současné 
zvýšení sazeb ČNB, které 
se brzy projeví na cenách 
standardních bankovních 
produktů.

ROGER PLATBA ZKRACUJE 
SPLATNOST FAKTUR NA 3 DNY
Roger Platba je řešení dlouhých 
splatností faktur. Klient si sám vybírá, 
u které faktury chce zkrátit splatnost. 
Do 3 dnů pak získá peníze na účet 
v průměru za 1,57 % z celkové 
hodnoty faktury.
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Jedna faktura zabrala 15 minut
Před zavedením iNVOiCE FLOW zpracovávala 
firma všechny doklady ručně. Papírové fak-
tury musel odpovědný člověk naskenovat, po-
jmenovat, uložit na firemní disk, nechat schvá-
lit a  následně zavést do účetního systému. 
U elektronických faktur to bylo podobné, jen 
místo skenování se faktury nejdříve tiskly.

Komplikaci do celého procesu vnášelo roz-
lišování uhrazených a  neuhrazených faktur 
(některé faktury již byly uhrazené zálohou) 
nebo fakt, že MoroSystems jako společnost 
zastřešuje tři samostatné firmy s  vlastními 
identifikačními údaji. „Spoustu faktur jsme mu-
seli zpětně opravovat, všechno zbytečně trvalo. 
Odhaduji, že kompletní zpracování jedné přijaté 
faktury nám průměrně zabralo 15 minut, složi-
tější klidně i 20 minut,“ vzpomíná hlavní účetní 
firmy Iva Šmerdová.

Situace v MoroSystems byla o to složitější, že 
fakturaci nikdo neměl v hlavním popisu práce. 
Ve volnějších chvílích se jí věnovali dva interní 
lidé, které to zdržovalo od jiných povinností, 
a  externí fakturantka, která do firmy dochá-
zela jen dvakrát do týdne. Ne vždy tak byla 
po ruce. „Cítili jsme, že takto firma ve 21. století 
nemůže fungovat,“ říká k tomu finanční kontro-
lorka společnosti Kamila Burgerová.
 

DÍKY iNVOICE FLOW 
UŠETŘÍME 60 HODIN 
PRÁCE MĚSÍČNĚ, 
ŘÍKÁ FINANČNÍ 
KONTROLORKA 
MOROSYSTEMS
Brněnská firma MoroSystems se 
specializuje na vývoj softwarových 
řešení na zakázku a implementaci technologie BankID 
a každý měsíc zpracovává přibližně 200 přijatých faktur. 
Zatímco dříve každý doklad zpracovávala ručně, dnes 
značnou část práce automatizuje pomocí nástroje 
iNVOiCE FLOW. A jak odhaduje finanční kontrolorka 
firmy Kamila Burgerová, firmě to ušetří zhruba 60 hodin 
práce měsíčně.
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Implementace se protáhla, ale nakonec 
byla úspěšná
Protože MoroSystems působí v  IT, dobře vě-
děli, že na trhu existují počítačové systémy 
sloužící k  automatizaci příjmu faktur. Hledali 
řešení, které je zbaví papírových dokladů, 
zpřehlední proces schvalování faktur a auto-
matizuje některé rutinní činnosti  – zejména 
ruční přepisování údajů z dokladů.

Při rešerši trhu narazili na řešení iNVOiCE 
FLOW, které podle popisu splňovalo všechny 
jejich požadavky. Navíc si jej díky nízké poři-
zovací ceně mohli jednoduše vyzkoušet, aniž 
by zbytečně riskovali.

Implementace nástroje byla nicméně složi-
tější. Zkomplikoval ji zejména fakt, že pod 
MoroSystems působí tři samostatné firmy. 
Hodně se tak řešilo odlišení jednotlivých fak-
tur i  celý schvalovací proces. Náročné bylo 

rovněž napojení na systém Money S3, který 
vlastní externí účetní kancelář a  lidé z Moro-
Systems k němu přistupují jen vzdáleně.

„Nasazení nástroje jsme začali řešit na jaře 
2020, první ostrou verzi jsme spustili v červenci 
a  kompletní napojení i  na Money S3 bylo ho-
tové koncem roku. GRiT nás na náročnost im-
plementace předem upozorňoval. Doufali jsme 

sice, že to přesto bude hladší, ale nakonec se vše 
zvládlo. A to i díky konzultantovi GRiTu Martinu 
Migotovi, který nám poskytl důležitou podporu,“ 
oceňuje Kamila Burgerová.

S iNVOiCE FLOW zabere jedna faktura 
5 minut
Na mírné komplikace při implementaci v Mo-
roSystems rychle zapomněli, jakmile si ověřili 
přínosy, které iNVOiCE FLOW do společnosti 
vnesl. Firma se úplně zbavila papírových do-
kladů, zpřehlednila schvalovací proces, mini-
malizovala počet chyb. A  i  když to nebyl pů-
vodní záměr, iNVOiCE FLOW jí také pomohl 
zvládnout dlouhý covidový home office. „Vů-
bec si nedovedu představit, jak by to ve firmě 
vypadalo, kdybychom na podzim a v zimě dělali 
faktury pořád postaru,“ říká Iva Šmerdová.

Největší benefit je ale v úspoře času. V MoroSys-
tems odhadují, že zpracování jedné faktury teď 
zabere v  průměru 5 minut  – třikrát méně než 
předtím. Firma už tak nepotřebuje externí fak-
turantku a všechno si vyřizuje interně. I přesto 
má mnohem víc času na důležitější práci.

Systém zpracování faktur nyní v MoroSystems 
funguje následovně:
 – dodavatel pošle na e-mail fakturu,
 – nástroj iNVOiCE FLOW z  dokladu automa-
ticky vytěží důležité údaje a  pošle je účetní 
k validaci,

 – účetní vytěžené údaje zkontroluje, případně 
doplní, a pošle na schválení,
 – schvalovateli dojde automatická notifikace, 
aby na fakturu nezapomněl,
 – schválená faktura jde na závěrečnou kont-
rolu k finanční kontrolorce, která ji následně 
posílá do účetního systému k zaúčtování. 

Do budoucna i další funkce
V  MoroSystems jsou s  nástrojem spokojení 
a už společně řešíme budoucí vývoj. Mo-
mentálně například pracují na automatizaci 
zpětného přeposílání vybraných informací ze 
zaúčtovaných faktur z účetního systému, aby 
měli nad tokem faktur kompletní kontrolu.

AUTOMATIZACE 
PŘÍJMU FAKTUR 
STOJÍ ZA TO A VŠEM 
JI DOPORUČUJEME. 
JE TO POHODLNÉ, 
ZBAVÍTE SE 
PAPÍROVÝCH 
DOKLADŮ A POKUD 
ŘEŠÍTE ALESPOŇ 100 
FAKTUR MĚSÍČNĚ 
A VÍCE, VYPLATÍ SE 
VÁM TO I FINANČNĚ.

SPOUSTU FAKTUR 
JSME MUSELI 
ZPĚTNĚ OPRAVOVAT, 
VŠECHNO ZBYTEČNĚ 
TRVALO. ODHADUJI, 
ŽE KOMPLETNÍ 
ZPRACOVÁNÍ JEDNÉ 
PŘIJATÉ FAKTURY 
NÁM PRŮMĚRNĚ 
ZABRALO 15 MINUT, 
SLOŽITĚJŠÍ KLIDNĚ 
I 20 MINUT.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
MoroSystems je česká technologická 
společnost. Za 15 let na trhu vyrostla 
do velikosti 150+ kolegů, kteří pracují ve 
4 kancelářích v Česku a  na Slovensku. 
MoroSystems se profiluje jako techno-
logický partner inovativních firem po 
celém světě a  svým klientům pomáhá 
zavést moderní technologie nejenom 
do finančních produktů a  služeb. V  roli 
Atlassian Platinum partnera také posky-
tuje služby v oblasti nástrojů pro spolu-
práci zejména v agilním prostředí. Mezi 
dlouholeté klienty MoroSystems patří 
například eBay, T-Mobile, Diebold Nix-
dorf, AEVI, PPL, Orange nebo UNIQUA.
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Vlastní důkladná analýza skladu
Ve Světlušce se rozhodli změnit fungování 
skladu na základě interní analýzy. K  té je při-
měly obavy, aby se vinou růstu počtu objedná-
vek nedostali do situace, kdy nebudou dodržo-
vat slíbené lhůty pro odeslání zboží. Varovaly 
je také kupící se přesčasy skladníků.

Světluška chce zákazníkům za všech okolností 
vyjít vstříc a dodat zboží v co nejkratším čase. 
Jenže zdlouhavé zpracování objednávek ve 
skladu znamenalo velké množství přesčaso-
vých hodin. „Počet objednávek nám neustále 
stoupá a nechceme se dostat do stavu, kdy bu-
deme celý den sedět na telefonu a říkat klientům, 
že jejich objednávka přijde o dva až tři dny poz-
ději, protože nestíháme,“ říká vedoucí provozu 
Světlušky Martin Janíček.

Požadavky na funkce, škálovatelnost 
a cenu splnila LOKiA WMS
Když Martin Janíček hledal možné řešení své 
situace, udělal si podrobnou analýzu trhu. 
Načetl si případové studie i  odborné práce 
a  zhlédl videa o  fungování skladů po celém 
světě. A  nakonec dospěl k  názoru, že pro 
zrychlení a  zefektivnění skladu Světlušky 
bude nejlepší WMS.

„Na počátku jsme věděli jen to, že potřebujeme 
zrychlit fungování skladu. Bylo nám vlastně 
jedno, jestli pomocí WMS nebo něčeho úplně 
jiného. Při analýze trhu jsem zjistil, jak funguje 

Prodejce náhradních dílů pro automobily – firma 
Světluška – zažívá každý rok na jaře a na podzim sezónní 
špičku. Při jedné z nich na podzim 2020 si majitelé firmy 
uvědomili, že skladníci navzdory přesčasům nestíhají 
vychystávat objednávky a firma tak nemůže dál růst. 
Rozhodli se proto pro nasazení skladového systému LOKiA 
WMS, který zdvojnásobil rychlost vychystávání objednávek 
a chybovost klesla z už tak nízkých 5 % na 2‚5 %. Nasazení 
systému navíc proběhlo za necelých 6 týdnů.

VE SKLADU 
NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ PO NASAZENÍ 
WMS ODBAVUJÍ 
OBJEDNÁVKY 
2× RYCHLEJI
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WMS a  jaké problémy dokáže vyřešit,“ popisuje 
své motivace Janíček.

Když pak hledali dodavatele, zjišťovali si 
hlavně reference – kde a pro koho už firma 
skladový systém provozuje, kolik klientů ob-
sluhuje a  jestli dokáže WMS propojit s  inter-
ním a  účetním systémem firmy ERP Pohoda 
E1. „Nechtěl jsem řešení od garážové firmy, 
která spravuje tři sklady ve svém nejbližším 
okolí. A  protože do rozhodování vstupovala 
i cena, nakonec jsme se v požadavcích protnuli 

s  GRiTem a  jejich skladovým systémem LOKiA 
WMS,“ upřesňuje kritéria Světlušky její vedoucí 
provozu.

Nasazení WMS v rekordním čase, o 100 % 
rychlejší expedice, chybovost klesla 
na polovinu
Samotná spolupráce GRiTu a Světlušky začala 
v  půlce ledna analýzou skladových a  firem-
ních procesů, od 1. března pak došlo k nasa-
zení systému LOKiA WMS do ostrého provozu. 
Obrovskou výzvou přitom bylo, že Světluška 
funguje zároveň jako maloobchod i  velkoob-
chod.

„Zjistili jsme, že naší specialitou je takzvaný asi-
stovaný maloobchodní prodej. Zákazník se po-
dívá po prodejně, ale zboží nakonec musí vybrat 
s  prodavačem, který jej odebere ze společného 
skladu s velkoobchodní částí. To jsme potřebovali 
do LOKiA WMS integrovat, stejně jako napojení 
na účetní systém. Oceňuji, že jsme si s  GRiTem 
hned na počátku vyjasnili, jaké jsou možnosti 
skladového systému, v jakých mantinelech se po-
hybujeme a jak v nich efektivně vyřešíme potřeby, 
které ve Světlušce máme,“ vysvětluje Martin Ja-
níček.

Změna podle něj prostoupila napříč celou fir-
mou. Nešlo jen o překopání procesů ve skladu, 

změnili i způsob zpracování účetních dokladů. 
Začali například využívat výdejky jako účetní 
doklady, naopak opustili dvojí kontrolu ob-
sahu balíku, protože už to není potřeba.

„Dříve skladníci připravili balík, ten prošel kon-
trolou dalšího člověka, pak se teprve ručně při-
pravila faktura a vytiskl štítek přepravy. Teď se 
o  kontrolu stará LOKiA a  v  80 % případů vše 
probíhá automaticky. V součtu jsme kompletně 
překopali procesy ve skladu i firmě a po šesti týd-
nech jsme systém nasadili v ostrém provozu. To 

považuji za naprosto rekordní čas,“ ohlíží se na 
implementační fázi Janíček.

V současné době ve Světlušce:
 – za 15 minut vychystají a  odbaví objed-
návku, jejíž zpracování před nasazením 
WMS trvalo půl hodiny  – díky jasné mapě 
skladu a skladových pozic v navigaci na ter-
minálech, které skladníci používají;
 – chybovost klesla na polovinu, z  velmi 
dobré hodnoty 5 % před nasazením WMS 
na dnešních zhruba 2‚5 % – díky napípnutí 
každého zboží, které se automaticky porovná 
s objednávkou,
 – samotná expedice zboží je rychlejší o 30 % – 
díky automatizaci práce na konci expedič-
ního řetězce při vystavení faktury a tisku do-
pravního štítku z Balíkobotu.

Oceňují škálovatelnost a jednoduchost 
systému
Ve Světlušce si cení také jednoduchosti sys-
tému. Přijaté zboží se okamžitě připočítá, 
vydané odečte. Systém nedovoluje žádné ne-
standardní operace ve skladu, je tak možné 
přesně dohledat, kdo a kdy zboží přijal, kam 
ho ve skladu umístil, kdo ho vyzvedl a expedo-
val. Což je s  rostoucím objemem prodaného 
zboží a tedy riziku chyb klíčové.
 

„LOKiA WMS je modulární. Dá-li Bůh a  naše ši-
kovnost a budeme růst dobrým tempem, tak nám 
nabízí skvělou platformu, která poroste s  námi. 
Sílu WMS totiž oceníte při stoupajícím množství 
operací. Čím více budu odbavovat balíků, tím více 
mi LOKiA pomůže. Když udělám 30 balíků denně, 
tak fajn, ale nikdy neodhalím její potenciál. Když 
ale odbavím 1 000 balíků denně, pak systém vy-
užiju skutečně naplno,“ oceňuje škálovatelnost 
vedoucí provozu Světlušky Martin Janíček.

„WMS vám překope sklad, překope procesy 
a překope myšlení, ale běžte do toho, stojí to za 
to. Důležité je, abyste se nebáli změny,“ shrnuje 
na závěr.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
Světluška s. r. o. je česká firma provo-
zující maloobchod a  velkoobchod s  ná-
hradními díly na nákladní automobily, 
autobusy či zemědělskou techniku. Sídlo 
a kamennou prodejnu má v Brně a pro-
vozuje eshop.svetluska.cz. Světluška za-
městnává 18 lidí a  roční obrat se pohy-
buje okolo 50 milionů korun.

POČET OBJEDNÁVEK 
NÁM NEUSTÁLE 
STOUPÁ 
A NECHCEME SE 
DOSTAT DO STAVU, 
KDY BUDEME CELÝ 
DEN SEDĚT NA 
TELEFONU A ŘÍKAT 
KLIENTŮM, ŽE JEJICH 
OBJEDNÁVKA PŘIJDE 
O DVA AŽ TŘI DNY 
POZDĚJI, PROTOŽE 
NESTÍHÁME.

LOKIA WMS ŠETŘÍ 
PRÁCI SKLADNÍKŮM. 
AŽ O 40 PROCENT.
Zrychlení skladových operací, optimalizace tras 
ve skladu či absolutní přehled o stavu i umístění 
zásob – to jsou přednosti skladového systému 
LOKiA WMS. Praktická nadstavba ERP systému 
rozšíří řízení skladových procesů o nové možnosti 
a ušetří skladníkům až 40 % práce.
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ŠPATNÉ DVOJČE, 
PONOŽKY V KAPSE 
A DALŠÍ PERLIČKY ZE 
ŽIVOTA NÁBORÁŘŮ

Pohřeb babičky už je klasika, druhý pohřeb ba-
bičky během dvou týdnů je trochu podezřelý, 
ale nevyptáváme se. Najdou se ale kandidáti, 
jejichž výmluvy jsou podstatně kreativnější.

„Já mám teď epileptický záchvat,“ ozvalo se 
z telefonu jako odpověď na otázku, proč ucha-
zeč nedorazil na pohovor. HR ze strachu volají 
jeho kolegovi, aby na záchvat upozornili a ko-
lega odvětil: „Sedí vedle mě a nic mu není.“

Z  telefonu jiného kandidáta se ozývá: „Tak to 
je omyl, to jste se asi domluvila s mým dvojče-
tem.“ „Aha, vy máte stejný e-mail i telefon?“ Po 
chvíli ticha dotyčný odvětil: „To my dvojčata 
tak děláme, my jsme si blíž.“

Všichni víme, že se nemá dát na první dojem. 
Ale stejně na něj všichni tak trochu dáme. Pro 
HR oddělení kontakt začíná pohledem na fotku 

v  životopise. Některé dámy se nás v  CV na-
místo zkušenostmi snaží ohromit fotkou svých 
prsou, jiní si do životopisu dávají 20 let starou 
fotku z maturitního tabla.

Pohovory na obchodníky bývají mimořádně 
plodné. Kandidáti se za každou cenu snaží uká-
zat, co v nich je. A nebo taky ne. Bohužel není 
neobvyklé, že na pohovor přijde člověk, který 
nezná název naší společnosti ani oblast půso-
bení.

Jednou se do GRiTu přihlásila na obchodnic-
kou pozici sympatická blondýnka. Když jsme 
se jí zeptali, který z  našich produktů ji zaujal, 
odpověděla, že se na ně vůbec nedívala. Na 
pohovor ji totiž přihlásil přítel, který mínil, 
že by byla dobrá obchodnice.

Kandidát na jinou obchodnickou pozici se před 
náboráře suverénně usadil s nohama na stole: 
„Já prodám i mrtvýmu zimník.“ „Dobře, tak 
si zkuste představit, že jsem eskymák a  pro-
dejte mi ledničku.“ A  hádejte, jak to dopadlo. 
Neprodal.

Další uchazeč na schůzku dorazil o  15 minut 
později s  omluvou, že musel pomáhat opi-
lému sousedovi, který spadl na schodech. 
Po pár větách nám ovšem bylo jasné, že sou-
sed v  tom pití nebyl sám. S popleteným jazy-
kem se ujišťoval, jestli nebude muset pracovat 
před desátou, protože si rád pospí. Na kuráž 

si přihnul i  jiný uchazeč, kterému se podařilo 
podat ruku HR manažerce až na třetí pokus.

Každý se snaží zapůsobit na náborářky jinak. 
Jednomu uchazeči při dolování vizitky z peně-
ženky vypadl kondom. Náborářka pohotově 
zareagovala: „Nespěchejte, nejdřív si popoví-
dáme.“

Jiný adept na vývojáře do budovy vstoupil 
v  oblíbené obuvi  – v  sandálech s  ponožkami. 
Odskočil si na WC, kde se jeho ponožky tele-
portovaly z chodidel do kapes. Asi aby udělal 
lepší dojem. Ponožky z kapes ale celou dobu 
čouhaly ven a staly se nejzajímavějšími účast-
nicemi pohovoru.

Některé životní patálie zákonitě přicházejí 
v  den pohovoru a  nikdo s  tím nic nezmůže. 
Třeba zlomený podpatek. Slečna se omlouvala 
za pozdní příchod a  jako důkaz při příchodu 
mávala oním podpatkem. Tento zážitek na-
rozdíl od většiny ostatních skvěle prolomil ledy 
a nastartoval pohovor v pozitivní vlně.

„NA POHOVOR 
NEDORAZÍM, 
MANŽELKA MI TO 
ZAKÁZALA.“ „CO RÁD DĚLÁTE VE 

VOLNÉM ČASE?“
„JÁ MÁM MANŽELKU. 
O TOM ROZHODUJE 
ONA.“

„NEZAŠLA BYSTE NA 
VEČEŘI…?“
„NEZLOBTE SE, TO 
NEPŮJDE.“
„… S MÝM SYNEM?“

„PROČ CHCETE 
PRACOVAT V OPAVĚ?“
„PROTOŽE BYCH 
MOHL JEZDIT DO 
PRÁCE NA KOLE 
A ASPOŇ BYCH 
SI VYSPORTOVAL 
POSTAVU.“

Výběrová řízení. Někdy stačí pár minut a hned víte, 
že je to skvělý match. Jindy se náboráři nestačí divit, 
jakým směrem se schůzka ubírá. V situacích, o které 
se s vámi podělíme, už nepomáhá ani sebelepší 
schopnost empatie a komunikačních dovedností. 
Náborář se může jen chytit za hlavu a poděkovat za 
účast – pokud k ní teda vůbec došlo.
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ZNÁTE SVÉ ZNAMENÍ 
KANCELÁŘSKÉHO 
ZVĚROKRUHU?
V každém kanclu najdete šedou myšku schovanou 
za monitorem či dravého lva, jehož řev burácí všemi 
zasedačkami. V kancelářské džungli si každý žije po 
svém. Někdo se raději nenápadně napájí v kuchyňce, 
někdo zase zuřivě loví gazely v podobě KPI. A jak 
jste na tom vy? Vyzkoušejte náš test a pochlubte 
se kolegům svým znamením kancelářského 
zvěrokruhu. (Nebo si ho raději necháte pro sebe?)

1. Jak rychle odpovídáte na 
pracovní e-maily?

a. Do jednoho dne. (2 b)
b. Do týdne. (1 b)
c. Do měsíce (v lepším případě). (0 b)

5. V které z těchto místností 
trávíte v práci nejvíc času?

a. Kancelář. (2 b)
b. Zasedačka. (1 b)
c. Kuchyňka. (0 b)

8. Pracujete přesčas?
a. Jojo, klidně i několikrát týdně. (2 b)
b. Občas se tomu nevyhnu. (1 b)
c. Nikdy! (0 b)

6. Co děláte, když vám na stole 
přistane nový úkol?

a. Uvařím si kafe a jdu do něj! (2 b)
b. Zařadím ho do seznamu úkolů 

a vyřídím, až na něj přijde řada. (1 b)
c. Založím ho, a až se mi bude chtít, 

kouknu na něj. (0 b)

9. Šéf má narozeniny! Na který 
z dárků se mu s kolegy složíte?

a. Vyhlídkový let balónem. (3 b)
b. Láhev vína z dobrého 

moravského sklípku. (1 b)
c. Žertovné gumové hovínko. (0 b)

2. Kterou činnost máte v práci nejraději?
a. Náročné úkoly, které mě posouvají 

kupředu. (2 b)
b. Lehčí úkoly, u kterých si můžu 

odpočinout. (1 b)
c. Pokec s kolegy. (0 b)

3. Na hromadných schůzkách nejčastěji:
a. Aktivně přispívám do diskuze. (2 b)
b. Jsem spíš pasivním účastníkem. 

Odpovídám, když dostanu otázku. (1 b)
c. Koukám pod stolem do mobilu. (0 b)

4. Kterou část pracovního dne jste 
nejproduktivnější?

a. Po celý den! Slabé chvilky neznám. (2 b)
b. Dopoledne, po obědě nastupuje 

gastrodemence. (1 b)
c. Večer po práci (to je ale smůla, co 

šéfe?). (0 b)

7. Jaký je váš nejoblíbenější druh 
teambuildingu?

a. Volejbal, paintball, karaoke… prostě 
pořádná akce, která nás stmelí! (3 b)

b. Posezení a pokec u pivka či vína. (2 b)
c. Když sedím v klídku doma a na žádném 

teambuildingu nejsem. (0 b)

10. Která z těchto bytostí je vám 
nejsympatičtější?

a. Jeff Bezos. (2 b)
b. Sherlock Holmes. (1 b)
c. Medvídek Pú. (0 b)

11. Otevíráte pracovní e-mail 
o víkendu?

a. Jojo, buď musím, nebo nemůžu 
odolat. (3 b)

b. Ne, víkend je svatý. (0 b)

Hotovo? Teď jděte na 
internetovou stránku 
www.grit.eu/kancelarsky-zverokruh, 
zadejte svůj počet bodů a zjistěte, co 
jste za zvíře.
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