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Na začátku krize způsobené 
COVID-19 jsme zaznamenali výrazný 
nárůst v poptávce, zejména po 
základních potravinách a 
rychloobrátkovém spotřebním zboží, 
jako je např. jídlo či nápoje.

Mnohá odvětví zaznamenala během 
lockdownu vyšší poptávku a krátkodobé 
maximální vychýlení. Co nás ale ještě čeká? 
Nejistota se stala běžnou součástí našeho 
každodenního fungování. Řízení zásob je 
složité a obrovské výkyvy nabídky i poptávky 
komplikují vytváření jakýchkoli smysluplných 
plánů.

Chování spotřebitelů se pochopitelně v 
posledních několika měsících rychle 
měnilo a je velmi pravděpodobné, že tento 
trend bude pokračovat.

Dnešní dodavatelské řetězce jsou 
zranitelné. Všichni musíme být lépe 
připraveni reagovat na budoucí krize. 
COVID-19 také ukázal, že spolupráce v 
rámci hodnotového řetězce od dodavatelů 
až ke koncovým zákazníkům je zásadní.

Jste připraveni na další výzvu?
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Jaké jsou vaše současné výzvy? Co kdyby vám palety mohly 
podnikání usnadnit?

Palety jsou nedílnou součástí každého 
dodavatelského řetězce. Spolehlivé a 
bezpečné dodávky palet ovlivňují zadávání 
zakázek a smluvní vyjednávání. Náklady na 
palety totiž mohou zvýšit CapEx, a to i v 
případě, že poptávka po produktech klesá.
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Budování podnikání odolného vůči pandemii

Bezpečnost zaměstnanců na 
prvním místě. Poskytněte 
osobní ochranné pomůcky 
svým zaměstnancům, vytvořte 
komunikační týmy pro 
zabezpečení nejnižší úrovně 
rizika a vytvořte podmínky pro 
možnost práce z domova.

Identifikujte 
alternativní 
zdroje a buďte 
transparentní 
napříč celým 
dodavatelským  
řetězcem.

Získejte přehled o 
zásobách vázaných ve 
vašem hodnotovém 
řetězci – například 
rezervách. Cílem je 
maximálně využít vaše 
kapacity, aby výroba 
mohla pokračovat.

Co nejlépe 
odhadněte 
poptávku od 
koncových 
uživatelů 
vašeho  
produktu.

 
Odhadněte a 
zabezpečte 
efektivní 
využití vaší 
logistické 
kapacity.

 
Spravujte své 
hotovostní rezervy 
a peněžní toky na 
základě 
zátěžových testů. 
Ve které oblasti 
budou vaše  
finance zasaženy 
nejvíce? 

 
 
 
 

Téměř 50 % finančních ředitelů neočekává, že by se do léta poptávka zotavila na úroveň před začátkem pandemie, a 2 ze 
3 finančních ředitelů se snaží snížit své kapitálové výdaje kvůli COVID-19. Vyvstává proto otázka: jste připraveni na 
příští krizi?   

Šest způsobů, jak zlepšit dodavatelské řetězce v post-COVID světě od McKinsey & Company.

* Deloitte CFO výzkum, červenec 2020
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Building a pandemic-proof business

Put employee safety first. 
Supply personal 
protective equipment 
and engaging with 
communication teams 
to share infection-risk 
levels and work-from-
home options.

Identify alternative 
sources and be 
transparent across the 
entire supply chain.

Get a handle on the 
full inventory tied up in 
the value chain – such 
as spare parts. The 
aim is to squeeze your 
stock to keep 
production running.

As much as 
possible, gauge 
final-customer 
demand.

Identify and secure 
logistics capacity.

Manage your 
cash reserves 
and cash flow 
by running 
stress tests. 
Where will your 
finances be hit 
hardest?

Research consultancy McKinsey has laid out its six ways to improve supply chains in a post-COVID world.
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Zjistěte, jak se s lehkostí svézt na vlně v příznivých časech – i jak čelit bouři ve ztížených 
podmínkách.  Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se, jak můžete se systémem pronájmu palet od 
společnosti CHEP vytvořit robustnější a odolnější dodavatelský řetězec.

Kontaktujte nás na www.chep.com

Tipy od společnosti CHEP pro odolnější a flexibilnější 
podnikání

Proměňte CAPEX v OPEX
Vyvarujte se plýtvání zdrojů na nákup 
nákladných palet – místo toho si 
pronajměte palety od společnosti CHEP 
a uvolněte svázaný kapitál. Služba 
pronájmu palet od CHEP zajišť uje, že 
platíte pouze za to, co používáte, ať  už 
se vaše firma zmenší nebo rozšíří. To 
znamená žádné skryté náklady – s námi 
budete mít ceny i podmínky předem 
určené, což vám umožní snadnou tvorbu 
rozpočtů a prognóz.

Odstraňte skryté náklady 
Nákup palet působí jako atraktivní řešení, 
na první pohled však nemusí být zřetelné 
skryté náklady na správu, skladování, 
výměnu a recyklaci zakoupených palet či u 
klasické paletové výměny. Volbou 
paletového poolingu budete mít předem 
jasně určené cenové a finanční podmínky, 
což vám usnadní sestavování rozpočtů a 
prognóz. I během období výkyvů v 
poptávce a nejistoty na trhu si objednáte 
tolik palet, kolik zrovna potřebujete.

Mějte přehled o položkách na 
fakturách
Ujistěte se, že se o fakturaci řádně 
postarají vaši dodavatelé. CHEP vám dává 
plnou kontrolu nad položkami vašich faktur 
– buďte schopni sledovat data a 
jednoduše a včas předvídat. Dosáhnete 
transparentnějších a bezpečnějších 
logistických procesů. 

Situace je těžká téměř pro každého. Všechny firmy, které čelí recesi po vlnách COVID-19 potřebují provést rychlá opatření, 
aby byly schopné snížit náklady a řídit rizika. Následují naše hlavní tipy, jak zmírnit finanční riziko:

https://www.chep.com/cz/cs/consumer-goods/forms/contact
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