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Praha, 2/12/2021 
 
 
 
 
 

Věc: Aktuální situace společnosti PILZ Czech s.r.o. v souvislosti s pandemií Covid-19 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 

jak je jistě patrné, i naší společnosti se velice zásadně dotýká aktuální situace a 
opatření v souvislosti s pandemií corona viru a nemocí Covid-19. 
Rád bych Vás tímto osobně informoval o tom, jak naše společnost aktuálně funguje a 
zároveň o tom, jaký je aktuální stav našich dodávek a jejich očekávaný vývoj. 
 
Začnu tedy postupně od našeho aktuálního způsobu práce. Všichni naši zaměstnanci, 
u kterých je to možné, pracují z domova. V kanceláři je na denní bázi přítomen náš 
kolega zabezpečující logistiku a vyskladňování/naskladňování zboží. Spolu s kolegou 
z logistiky je v kanceláři přítomna minimálně 1-2 kolegyně ze zákaznického servisu, 
které vyřizují všechny potřebné úkoly/úkony, které je třeba dělat v kanceláři a nejde 
to vzdáleně. Tyto kolegyně se střídají v pravidelném režimu.  
 
Ohledně dodávek zboží z naší mateřské společnosti. V tuto chvíli nám zboží chodí 
bohužel spíše nepravidelně. Již nyní, jsou indikovány problémy ve výrobě, hlavně 
z hlediska dostupnosti „prvokomponent“, které používáme do našich výrobků. U 
našich výrobků nejsme schopni přesně říci, či nemáme jasnou indikaci z výroby, že by 
některá skupina byla fatálně afektována, nicméně lze očekávat časté změny a úpravy 
termínů, podle aktuálního vývoje. Je mi to velice líto, ale zde mohu pouze 
konstatovat, že na to v rámci lokální organizace nemáme jakýkoli vliv, ani moc to 
ovlivnit. Moje kolegyně a kolegové se skutečně snaží maximálně Vám vyhovět, stejně 
jako kolegové z technické podpory s přetypováním možných náhrad, které jsou 
aktuálně dostupné. 
 
V nedávné době jsem měl možnost osobně hovořit s naší paní majitelkou a ubezpečila 
mne, že vynakládá jak ona osobně, tak celý team v DE, maximální úsilí na to, aby naše 
továrny  byly i v této době schopny vyrábět, včetně snahy o flexibilitu ve výrobě, mezi 
jednotlivými provozy. Tyto záležitosti se řeší a optimalizují v podstatě na denní bázi. 
Shrnu-li to v jednoduchosti, mějte prosím pochopení o možné změny termínu. Vězte, 
že se snažíme dělat maximum proto, aby jste dostali zboží dle Vaší časové potřeby. 
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Nicméně je potřeba se připravit na to, že tato situace bude nějaký čas trvat a její 
přesný menší, či větší rozsah je přímo závislý, na možných dalších opatřeních, která 
budou přijmuta na úrovni EU, či DE, samozřejmě případně v ČR. 
 
Velice Vám tímto děkuji, za podporu a pochopení! Pevně věřím, že tuto nastalou 
nelehkou situaci společně zvládneme a hlavně, že zůstaneme jak my, tak i Vy všichni 
zdraví! 
 
Zachovejte nám prosím přízeň a těšíme se na společnou spolupráci! 
 
S přátelským pozdravem za celý kolektiv PILZ Czech s.r.o. 
 
 

 
 
Michal Nevěřil 
    jednatel 

 

 
 

 


