
Týdeník vydavatelství Economia 1. 10. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 € www.ekonom.cz

40

Jak žije ZBYNĚK FROLÍK bez své
firmy Linet? A Linet bez Frolíka?

na odpočinku
Továrník

Autoland
v ohrožení
Český autoprůmysl
čelí koronaviru i nástupu
elektromobilů.
O jeho budoucnosti
se rozhodne v centrálách
zahraničních
automobilek.

Podnikaví
sportovci
Ukončili sportovní kariéru
a pustili se do podnikání.
Jak se daří českým
sportovcům v byznysu?

FO
TO

–
To

m
áš

N
os

il

Týdeník vydavatelství Economia  1. 10. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 €  www.ekonom.cz

40

Jak žije ZBYNĚK FROLÍK bez své ZBYNĚK FROLÍK
fi rmy Linet? A Linet bez Frolíka?

na odpočinku
Továrník

Autoland 
v ohrožení
Český autoprůmysl 
čelí koronaviru i nástupu 
elektromobilů. 
O jeho budoucnosti 
se rozhodne v centrálách 
zahraničních 
automobilek.

Podnikaví 
sportovci
Ukončili sportovní kariéru 
a pustili se do podnikání. 
Jak se daří českým 
sportovcům v byznysu?

FO
TO

 –
 T

om
áš

 N
os

il



Zbyněk

Frolík

–t e x t– A l ž b ě t A V e j V o d o V á

– F o t o – t o m á š N o s i l

RozhoVoR •
•



– 25 –

z B Y N Ě K F r o L Í K

Z
byněk Frolík, zakladatel a největší akcionář výrobce
nemocničních lůžek Linet, dlouhodobě patří ke špič‑
kám českého byznysu. I díky dlouholetému postu
ve vedení Svazu průmyslu a dopravy ovlivňoval, kam

se bude tuzemské podnikatelské prostředí ubírat. Loni
opustil výkonné vedení své firmy a svazu a užívá si dů‑
chodu. V něm je ale stejně aktivní, jako byl po celý život.
Jezdí na kole, dělá túry po Krkonoších nebo chorvatských
národních parcích, investuje. O fungování Linetu – třetího
největšího výrobce nemocničních lůžek na světě s ročním
obratem kolem 300 milionů eur – si udržuje dokonalý pře‑
hled. Jak sám přiznává, nedokáže se vzdát odpovědnosti
za jeho budoucnost.

Linetu se nicméně v nynějších ekonomicky těžkých
časech daří. Pandemie koronaviru zvedla zájem o lůžka
z malé vísky u středočeského Slaného. Zisk loňského
účetního roku, který činil 44 milionů eur, se díky tomu
podařilo vyrovnat za letošní první pololetí. „Zákazníci
brali všechno, co jsme měli na skladě, včetně demolůžek,“
popisuje Frolík.

Od roku 2017 jste připravoval prodej svého podílu v Linetu
investorům. Loni na podzim jste od tohoto plánu ustoupil.
Znamená to, že Linet už definitivně není na prodej?
Linet je jedna z mála firem v Česku, které nevyrábí polo‑
tovar, ale finální produkt. Ten si také sám prodává doma
i v zahraničí. Díky tomu může dlouhodobě ovlivňovat
tržní chování zákazníků. Pro investory je to zajímavé,
a tak nás posledních 10 let neustále někdo bombardoval
tím, že nás chtějí koupit a jak báječné to bude. Jak se
díky jejich penězům bude moci Linet rozvíjet a jakou
mu to přinese stabilitu. Protože máme relativně složité
uspořádání mezi naší a německou stranou, řekli jsme
si, že by prodej možná všechno zjednodušil. Začali
jsme o něm tedy vyjednávat. Pak se ale ukázalo, že CVC
Capital – investor, který se dostal do posledního kola –
nebyl pro rozvoj našeho byznysu úplně optimální. Jsou
zvyklí hodnotit finanční výsledky na čtvrtletní bázi, jenže
Linet pracuje projektově a výsledky se v jednotlivých
kvartálech liší. Tržby dlouhodobě rostou, ale některá
čtvrtletí stagnují. CVC Capital se proto snažil původně
nabídnutou cenu snižovat, což nám vadilo. Proto jsme
jim poděkovali a odmítli prodat.

O hledání jiného partnera už tedy neuvažujete?
V tuto chvíli ne. Nic nás nenutí. Rosteme, do pěti let
budeme mít obrat přes půl miliardy eur, což nám stačí.
Poučili jsme se. Pokud bychom do Linetu pouštěli
v budoucnu nějakého investora, už bychom se neřídili
pravidly, která nám diktuje, ale řekli bychom: tady jsou
naše pravidla. Chceš, nebo nechceš? Pokud ne, nech být,
nás nic k prodeji netlačí.

Loni na podzim jste definitivně odešel z výkonného vedení
Linetu. Jak výrazně se vám tím změnil život?
Můj přechod nebyl až tak dramatický, protože jsem
novému výkonnému řediteli Tomáši Kolářovi řízení sys‑
tematicky předával pět let a v posledním roce jsem už byl
víceméně v dohledovém módu. Na druhou stranu z pozice
v dozorčí radě stále intenzivně kontroluji, co se v Linetu
děje. Když založíte firmu a 29 let ji řídíte, není jednoduché
ji předat, odstřihnout se od ní.

Připravoval jste Tomáše Koláře cíleně na to, že vás
ve vedení Linetu vystřídá?
Ano. Když je firma úspěšná a má nízkou fluktuaci
zaměstnanců jako Linet, tak hodně víry v budoucnost
všichni vkládají do člověka, který ji založil a rozvinul.
Zaměstnanci se mě proto hodně ptali, co bude, až odejdu.
Bylo to pro mě hodně o odpovědnosti. Tomáše Koláře
jsem si vybral už v roce 1992 na vysoké škole. Vedl jsem
mu tehdy diplomovou práci a on pak u mě nastoupil jako
asistent a postupně se vypracoval. Vystudoval stejně jako
já elektrotechnickou fakultu, takže má podobné cítění.
Samozřejmě ale také řadu věcí dělá jinak než já. Je zvyklý
si práci pečlivěji organizovat. Má vyšší míru sebedisciplí‑
ny. Já jsem spíš člověk, který dá na intuici, jsem rozvláčný
a víc měním priority. Chtěl jsem si otestovat, jestli on bude

Česko jepodnikatelský ráj

Dění v Linetu neustále kontroluji.
Když založíte firmu a 29 let ji
řídíte, není jednoduché ji předat,
odstřihnout se od ní.
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tím lídrem, za kterým lidé půjdou. A nakonec se zdá, že
to tak je. Během těch pěti let, kdy jsem mu Linet postup‑
ně předával, jsem si ověřil, že si vede dobře. Sice jsme se
občas dohadovali, ale nebyly to věci, které by byly zásadní
z hlediska budoucnosti firmy.

Přesto vidíte nějaké oblasti, kde odlišný názor vašeho
nástupce Linetu prospěl, někam ho posunul?
Nejsem si jistý, že pouze jeho rozhodnutí Linet někam
zásadně posunulo, protože zatím jsem se u všech zásadních
rozhodnutí vyskytoval i já sám. Ale letos během korona‑
virové pandemie potvrdil, že je velmi šikovný. Z celého
světa přišla velmi silná poptávka po lůžkách. A zároveň
jsme museli udělat celou řadu opatření, aby se koronavirus
v našich výrobních prostorech ani v kancelářích nerozší‑
řil. Zaváděli jsme třísměnný provoz a v jednu chvíli jsme
měli sto lidí v karanténě. Zároveň jsme ale těžko sháněli
nové zaměstnance, protože fabriky, které přišly o zakázky,
nikoho nepropustily. Využívají vládní podpůrné programy,
takže najít dělníky ve Středočeském kraji není stále vůbec
jednoduché. Tomáš Kolář a jeho kolegové si poradili, zjed‑
nodušili výrobní řady, začali nabízet místo stovek výrobků
jen několik. Linet za první kvartál zdvojnásobil výrobu.
Za letošní první pololetí je ziskovost větší než za celý loňský
rok. Obrat skupiny bude zhruba o 20 procent větší, než byl
loni. Měl by se pohybovat mezi 325 a 340 miliony eur.

Máte obavy z toho, že by mohla druhá vlna koronaviru nebo
třeba masová karanténa ve firmě tento slibný vývoj zbrzdit?
Celoroční výsledky samozřejmě budou záviset na tom, co
koronavirus udělá. Karanténa, výpadek lidí kvůli nemoci,
ale i to, že kamiony budou zase čekat na hranicích, nás
může poškodit. Celkem 97 procent naší výroby jde za hra‑
nice. Třeba Izrael je už zavřel a uvidíme, co bude dál. V celé
skupině Linet máme měsíční obrat kolem 30 milionů eur,
takže denní výpadek nás stojí 1,5 milionu eur. Kdyby se pět
dní nepracovalo, máme ztrátu nějakých 200 milionů korun.

Připravujete se nějak na možný výpadek výroby nebo
uzavření hranic?
V byznysu se pravidelně objevují rizika, na která musíme
reagovat. Linet je silná firma, a navíc jsme zvyklí, že vý‑
robní výkon fluktuuje. Nejsme z toho šťastní, ale většinou
ten první fiskální kvartál od dubna do června (účetní rok
Linetu končí březnem – pozn. red.) byl vždycky významně
slabší než poslední dva kvartály. Řešili jsme to agentur‑
ními pracovníky, kteří přijdou a odejdou, jak je potřeba.

Máme jich až 15 procent. I tato zkušenost by nám měla
pomoci případnou krizi zvládnout.

Pandemie zásadním způsobem omezila cestování. Linet
má zákazníky a dceřiné společnosti po celém světě. Jak se
s tím vyrovnáváte?
Stejně jako jiní podnikatelé jsme pracovali více on‑line.
Myslím, že je to velká věc, která se promítne do efektivity
firem napříč ekonomikou. Dříve jsme utráceli miliony eur
za cestování, za lety do zaoceánských destinací. Teď se
schůzky odehrávají on‑line a funguje to. Kvalita videokon‑
ferencí se zvýšila, jsou zadarmo a je v principu jedno, že
spolu fyzicky nesedíme. Také se ukazuje, že není potřeba
mít u všeho manažery. Nicméně, jednou za čas své pobočky
a zákazníky osobně navštívit musíme. A to je nyní problém.

V čele Linetu jste stál téměř 30 let. Co považujete za důle-
žité milníky, které z něj udělaly tak významnou firmu, jakou
je dnes?
Klíčových milníků v celé té mozaice je hodně. V podnikání
je to tak, že ho musíte složit z poměrně hodně kamínků.
My jsme si vždycky dávali velké cíle. Už na začátku, když
jsme rozjížděli výrobu ve starém kravíně, jsme si řekli,
že bychom chtěli být největší v Evropě. A přišla otázka,
za jakých podmínek to jde. Hned ze začátku jsme si uvě‑
domili, že máme výhodu v tom, že čeští pracovníci jsou
levnější než zahraniční, ale mají stejně kvalitní vzdělá‑
ní. Řekli jsme si také, že musíme mít nejlepší produkty
a musíme je umět nabídnout s přidanou hodnotou,
s emočním prvkem. Najali jsme si špičkové designéry, aby
naše produkty byly hodně líbivé. Mluvili jsme o nich se
zdravotními sestrami i s předními lékaři, jako je kar‑
diochirurg Honza Pirk nebo neurochirurg Vláďa Beneš.
Hledali jsme, co nejlepší světové firmy v našem oboru
neumí dokonale, co zdravotníkům na jejich produktech
vadí. Pak jsme se soustředili na to, abychom naše výrobky

My jsme si vždycky dávali
velké cíle. Když jsme rozjížděli
výrobu ve starém kravíně, tak
jsme si řekli, že bychom chtěli
být největší v Evropě.

¶¶
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vylepšili a nedostatky odstranili. To jsme udělali a začali
jsme se postupně prosazovat v zahraničí, až jsme dorostli
do dnešní podoby.

Jedním z klíčových bodů vaší expanze byl vstup na velký
americký trh, který je ale zároveň silně konkurenční. O snaze
prosadit se tam jste mluvil roky. Jak vypadá situace nyní?
Americký trh je specifický. Společnosti Stryker, která je
silná hlavně v oblasti mobilních lehátek a dělá například
i umělé klouby, a Hill‑Rom, která má v oblasti nemocnič‑
ních lůžek obrat přes miliardu dolarů, vytvořily na americ‑
kém trhu duopol. Ceny tam proto byly poměrně vysoké.
Aby je udržely, prosazovaly mezi zákazníky myšlenku:
Kupujte od nás, zavedených amerických firem. Proč
byste měli kupovat něco z Evropy? Kdo vám to tady bude
opravovat, až evropský výrobce z USA odejde? Přesto jsme
řadu nemocnic našimi produkty zaujali. Během prvních
šesti let jsme se vypracovali na americkém trhu k obratu
40 milionů dolarů. Pak si toho ale ti dva hlavní hráči všimli
a přitvrdili. Vyhráli jsme třeba hodnocení u sester a tech‑
nických pracovníků a měli jsme i dobrou cenu. Jenže
vedení našich konkurentů pak navštívilo nejvyšší manage‑
ment nemocnice, zřejmě jim udělali výhodnou nabídku
na jiné dodávky a výsledek byl, že jsme tu zakázku nedo‑
stali. Začali jsme na americkém trhu stagnovat. Už se nám
to ale podařilo zvrátit. V americké dceřiné společnosti teď
máme nového ředitele, který předtím pracoval na špičkové
pozici přímo pro největší konkurenty. Vypadá to, že poros‑
teme dobrým tempem. Letos tam počítáme s tržbami přes
50 milionů dolarů. V průběhu příštího roku se z USA stane
zřejmě náš nejlepší exportní trh.

Jak by měl podle vás Linet vypadat za pět, za 10 let?
Je možné, že vstoupí do nějakého dalšího oboru, který
má stejného zákazníka jako naše nynější branže. Je
možné, že se budeme ještě více soustřeďovat na oblast
pronájmu lůžek. Ta totiž přináší pravidelné měsíční
tržby. Kdežto projektové zakázky, na které se soustřeďu‑
jeme nyní, znamenají jednou hodně práce, pak je toho
nárazově zase málo. Záleží, jak zdravotnická zařízení
vypíší soutěže. V oblasti pronájmu zdravotnických lůžek
a matrací se proto nebráníme koupi našich konkurentů.
Co se týče zahraniční expanze, těch zemí, kde bychom
ještě nebyli a které by zároveň byly pro náš byznys
atraktivní, už moc není. Nově se nám rozjíždí podniká‑
ní v Kanadě a v Austrálii. Tam vidím potenciál, protože
zákazníci v těchto zemích mají na rozdíl od USA více rádi

evropské firmy. Máme ale i velké rozvojové plány ve Spo‑
jených státech, kde – co do obratu – chceme do pěti let
přesáhnout sto milionů dolarů.

Máte v hledáčku nějaké konkrétní společnosti, které by
Linet v budoucnu mohl koupit?
Přemýšlíme o možné akvizici v Itálii. Také jsme chtěli
koupit jednu společnost ve Spojených státech. Nám by
se hodily jejich matrace pro naše lůžka a oni potřebovali
některé naše produkty. Věnují se pronájmu lůžek, takže si
nakoupili naše lůžka pro intenzivní péči s tím, že je hodlají
půjčovat do nemocnic. Nakonec jsme si ale řekli, že zatím
nebudeme o akvizici usilovat a budeme s nimi normálně
obchodovat. Tím si vyzkoušíme, jestli si sedneme. Když
to bude fungovat z obou stran, mohla by být vůle propojit
se i vlastnicky. Je to, jako když se dva namlouvají, než se
vezmou.

Problémem řady českých firem je častá fluktuace zaměst-
nanců. Jaký vy máte recept na dlouhodobé udržení lidí
a hlavně jak v nich pěstujete chuť byznys dál rozvíjet?
Podnikatel i manažer by si měli uvědomit své silné i slabé
stránky. Když je například organizačním talentem, měl by
rozvíjet tuto svou silnou stránku a odbornou práci svěřit
lidem, kteří mají právě tuto schopnost. Pak je pouze kont‑
roluje. Používáme na to u vedoucích pracovníků nástroje,
jako je Thomasův test. Ten umožňuje sledovat profil osob‑
nosti. Důležité je, aby dělali právě to, v čem jsou dobří
a co je baví. A když lidi práce baví, přináší mnohem větší
výkon, než když si do ní chodí jen pro peníze.

Máte nějakou obecnou zásadu, jak poznat lidi, s nimiž se
vám bude dobře spolupracovat?
Ve vedení Linetu mám hodně zaměstnanců, kteří mají
vztah ke sportu. Buď jsou z kolektivního sportu, případně
horolezci nebo běžci. To je výhoda. Když totiž lidé dělají

V byznysu se pravidelně
objevují rizika, na která
musíme reagovat. Pandemie
koronaviru je jedním z nich.
Linet je silná firma, zvládne ji.

¶¶
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sport poctivě, tak stejně poctiví jsou i v podnikání. Cílevě‑
domí, féroví a odpovědní.

Kdysi jste řekl, že česká ekonomika je odsouzena k úspě-
chu. Stojíte si za tím pořád?
Neustále nás srovnávám se státy, kam Linet vyváží, tedy
hlavně s těmi západními. A mám pocit, že tady žijeme
v relativním ráji. Co se týče daní, máme nižší daně pro
byznys a živnostníky než jinde v západní Evropě. Zatím
nemáme příliš progresivní daň z příjmů a díky tomu
máme výrazně nižší odvody obecně. Máme nízké majet‑
kové daně. Teď jsme zrušili i daň z převodu nemovitosti.
V Česku je řada významných investorů ze zahraničí.
Z tohoto důvodu česká ekonomika naakumulovala obrov‑
ské množství kapitálu. Výsledkem je, že když projedete
Českou republiku, už prakticky nepotkáte starou fabri‑
ku. Máme tu ohromné industriální parky, všechno nově
vybavené. Už jen to, kolik se z Česka vyváží dividend,

V Česku žijeme v relativním ráji.
Když ho projedete, už prakticky
nepotkáte starou fabriku.
Máme nižší daně pro byznys
než jinde v západní Evropě.

Podnikatele Zbyňka Frolíka jsme zastihli
veŠpindlerověMlýně.Odtudon-line spravuje
své investice a dohlíží na Linet. Setkává se tu
s přáteli z byznysu a s rodinou.

to potvrzuje. I proto se asi vláda rozhodla zvedat platy
státním zaměstnancům a při velmi nízké nezaměstnanosti
tím zvednout cenu tuzemské pracovní síly obecně. Díky
tomu peníze, které by firmy jinak odvedly v dividendách
do zahraničí, zůstanou v Česku.

Využily české firmy příležitost, kterou i díky levné pracovní
síle měly, náležitě ke svému rozvoji?
Já si myslím, že ano. Protože pokud by to tak nebylo, tak
tady máte zástupy nezaměstnaných. Jenže my se naopak
i uprostřed koronavirové krize o zaměstnance pereme.
Máme 10,7 milionu obyvatel, za pět let jich přibylo asi
200 tisíc. To jsou všechno imigranti, zejména Ukrajinci,
kteří u nás žijí a pracují. Vykryli i zhruba 100 tisíc Čechů,
kteří jezdí za prací do Rakouska a do Německa. To je
názorná ukázka, že se českému podnikání daří. A máme
tu jeden milion podnikatelů, což je asi nejvyšší hustota
na počet obyvatel ve srovnání se západními státy.

Když se setkáváte s podnikateli, sledujete dění v ekono-
mice, vidíte nějaké opakující se chyby, kterých by se měli
podnikatelé vyvarovat?
Nevidím. Když mluvím s řediteli velkých bank, říkají, že
český trh je stabilní, že nemají moc selhávajících podniků.
Covidová doba je sice těžká, ale vidíte firmu typu Brano
Petra Juříčka. Přišel o zakázky v automobilovém průmyslu,
tak investoval do vodíku a dost na tom vydělal. Češi jsou
hodně flexibilní. Navíc jsme integrovaní s vyspělým Němec‑
kem, jehož ekonomika je založena na průmyslu a techno‑
logiích. Němci nás přijali a považují nás za chytré a jednají
s námi na rovinu. To jsou výhody, na nichž se dá stavět.

¶¶
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Co byste poradil podnikatelům, kteří se chystají společ-
nost, již před lety založili, předat nové generaci?
Na to není jednoduchá odpověď. Každý to má jinak.
Někdo na to připravuje děti, jiný nemůže, a tak firmu
prodává. Někdo má svou firmu rád, vidí v ní budouc‑
nost, proto ji předá někomu, kdo ji za něj pak řídí.
Možností je hodně. Podle mě je ale důležité vybrat si
včas nějaký svůj model, ten mít připravený a realizovat
ho jako strategický plán. Stejně jako my s Tomášem
Kolářem. Před osmi lety jsme se dohodli, že jednou
řízení Linetu převezme. Před pěti lety jsme ten plán
začali krok po kroku realizovat, abychom se přesvědčili,
že funguje. Funguje a já jsem spokojený, že je to tak,
jak to je.

Čemu se teď po odchodu z Linetu věnujete?
Linet byl po celou dobu svého fungování velmi ziskový.
Já jsem tak prostřednictvím dividend získal peníze, které
jsem mohl investovat. Mám celou řadu dlouhodobých
i krátkodobých investic, kterým se musím věnovat. Ty ale
spravuji on‑line, a tak jsem trochu zvolnil. S manželkou
jsme si začali více užívat volna. Snažíme se sobě navzá‑
jem věnovat víc, než to bylo celých 45 let našeho man‑
želství. Máme jedno rodinné sídlo v Chorvatsku u moře,
druhé tady ve Špindlerově Mlýně. V létě jsme strávili
tři měsíce v Chorvatsku. Když jsme se vrátili, začala ta
neblahá koronavirová situace, a tak jsme se před několika
týdny přesunuli do Špindlerova Mlýna. Tady je zdravější
prostředí.

Jak na horách trávíte čas?
Jezdíme na elektrokolech. Někdy vyjedeme lanovkou
na Medvědín nebo na Labskou a cestou dolů sbíráme hřiby,
které tady všude rostou. Za 10 kilometrů chůze jsme letos
nasbírali sedm nebo osm kilo hřibů. Musíme je zpracovat,
zamrazit. Manželka z nich dělá bramboračku, kulajdu nebo
omáčky. V zimě lyžujeme a večer máme wellness nebo

Vystudoval České vysoké učení technické. Deset let působil
v Akademii vědČR, poté pracoval jako technický ředitel nemocnice
Motol. V roce 1990koupil starý kravín vŽelevčicích uSlaného
a začal tamvyrábět nemocniční lůžka. Dnes je jeho společnost Linet
třetímnejvětšímhráčemv tomtooboru na světě.
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knihu. Všem třem dětem jsme tady koupili byty na jednom
patře ve stejném domě, kde máme byt také my. Jako rodina
se tady scházíme. Navíc do Špindlerova Mlýna jezdí řada
lidí, které znám z byznysu. Ať se hnu, kam se hnu, vždycky
někoho potkám. Prohodíme pár slov, co se děje, jak se daří.
Je to taková společenská záležitost.

Zmínil jste, že se věnujete investicím mimo Linet. Jak
velkou část svého majetku v nich už máte?
Docela hodně, kolem 25 procent.

Podle čeho si investice vybíráte?
Vystudoval jsem elektronické počítače a technickou
kybernetiku, takže jsem i v investicích hodně orientovaný
na technologie. Většinu investic dělám s kamarády – mimo
jiné s Petrem Šmídou, který má Enern fondy. Jsem inves‑
torem ve všech z nich – od větrných elektráren v Polsku až
po investice do firem, jako bylo Dáme jídlo Tomáše Čupra,
nyní Rohlík.cz a podobně. Pak investuji třeba s Ondřejem
Frycem, zakladatelem obchodu Mall.cz. Mám nějaké velmi
nadějné start‑upy, jeden z nich – v Austrálii – financujeme
s Edou Kučerou. Nebo investici ve firmě Alzheon v USA,
která má jako jediná lék na Alzheimerovu chorobu ve třetí
fázi klinických zkoušek. V portfoliu mám byty, ale i akcie,
dluhopisy nebo realitní fondy.

Kontaktují vás se žádostí o finanční podporu i sami začína-
jící podnikatelé?
Ano, prakticky každý týden mě kontaktuje nějaký podni‑
katel s tím, že by měl zájem o vstup investora a poraden‑
ství. Já ty firmu sleduji, a když se ukážou jako šikovné, tak
se snažím je podporovat a vést a mít v nich kapitálovou
účast i delší dobu.

Prakticky každý týden mě
kontaktuje nějaký podnikatel
s tím, že by měl zájem o vstup
investora a poradenství.
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