
 

 

 
 

Zpráva předsedy představenstva naší skupiny k pandemii Covid-19 

1-ви юни 2020 г. 

Vážení přátelé a kolegové, 

Obracím se na Vás, stejně jako na všechny naše zaměstnance a mnoho našich zákazníků, 
dodavatelů a dalších zúčastněných stran v podnicích skupiny Langley, abych Vám 
nastínil svůj osobní pohled na fenomén Covid-19, který v současné době zasahuje do 
života nás všech. 

Tato pandemie narušila náš způsob života a podnikání v měřítku v mírové době dosud 
nepoznaném, vyvolala obavy o naše zdraví a zdraví lidí kolem nás, přinesla zármutek 
těm, kteří ztratili své blízké, a mnohým také nejistotu z ekonomických dopadů. 

Ze všeho nejdříve bych chtěl vzdát hold našim zaměstnancům, jichž máme po celém 
světě okolo 5 000, kteří s tichým odhodláním a povětšině s dobrou náladou usilují o to, 
aby naše podniky za těchto výjimečně obtížných okolností fungovaly pokud možno co 
nejblíže normálu. 

Mé poděkování patří také mnoha zákazníkům našich podniků za jejich trpělivost, když 
přerušení práce z důvodu omezení vyvolaných pandemií Covid-19 způsobuje prodlení, 
jakož i dodavatelským řetězcům i všem ostatním, kteří tvoří soukolí našich podniků, kde 
hrají svou nepostradatelnou úlohu. 

Výroba ve všech našich sedmnácti výrobních závodech po celém světě nyní běží, i když 
s určitým stupněm omezení, a pouze tři z nich, což je pozoruhodné, konkrétně závody 
ve Wu-chanu, Kuala Lumpur a Detroitu – byly na delší dobu uzavřeny. Dokonce i naše 
továrna na výrobu motorů a generátorů Marelli v Arzignanu v severní Itálii – v 
epicentru evropské epidemie měsíce března – dokázala udržet výrobu a 
obdivuhodným způsobem zajištovat včasné dodávky. Complimenti! 

 pokračuje .... 
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Velmi náročné také bylo udržovat v chodu servisní služby některých našich podniků. I 
ty se nyní vracejí ne-li k běžnému provozu, tak, alespoň podle okolností, blízko k němu. 

Vše se může samozřejmě změnit, pokud přijde tzv. druhá vlna pandemie, ale prozatím 
naše podniky celkově fungují podle „nového normálu“. 

A ujišťuji Vás, že všechny naše továrny, sklady a přibližně 80 kanceláří a dalších míst po 
celém světě uplatňují přísné bezpečnostní postupy pro Covid-19, stejně jako naši 
servisní technici a všichni ostatní, kteří navštěvují zákazníky a jiné provozní prostory. 

Mnoho našich zaměstnanců pracovalo z domova a někteří mají home office i nadále. 
Těm, kteří nemohou komunikovat osobně, jsme umožnili, aby zůstali v kontaktu s 
obchodními partnery a kolegy, stejně jako s přáteli a rodinou, prostřednictvím 
videohovorů, když se naše skupina připojila k více než 300 milionům dalších uživatelů 
po celém světě, kteří se běžně připojují k aplikaci Zoom. 

V posledních měsících jsem vybídl naše vedení, aby prostřednictvím tohoto média 
zintenzívnilo osobní kontakty, a to nejen formou podávání zpráv a komunikace mezi 
našimi týmy, ale aby oslovilo také naše zákazníky a další zainteresované subjekty. 

V této nevídané době je obzvlášť důležité být ve spojení, protože my všichni se nyní 
vyrovnáváme s novou sdílenou realitou. 

Nyní, více než kdykoli předtím, je dobré si povídat. A ještě lepší je povídat si tváří v tvář.     

Zatímco někteří mají první vlnu onemocnění Covid-19 již za sebou a pandemii snad v té 
či oné míře pod kontrolou, domnívám se, že ekonomický dopad tohoto fenoménu bude 
mnohem dalekosáhlejší, a očekávám hlubokou a dlouhodobou světovou recesi, možná 
až nebývalou. 

Doufejme, že situace bude jiná, ale je to můj pracovní předpoklad, z něhož vycházím a 
začínám naše podniky na tuto možnost připravovat. 

Tato krize zastihla naši skupinu naštěstí v době, která přišla po mnoha letech výrazných 
zisků, a co především, skupina Langley si tyto výnosy do značné míry udržela, ať již ve 
formě finančních prostředků, tak i v podobě investic v rámci rodiny našich firem. 

 

pokračuje .... 
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V současné době nemá naše skupina žádné dluhy ani zásadní hotovostní rezervy a má 
lepší pozici než mnozí jiní, aby ustála dlouhodobý pokles. Ale nenechme se mýlit, bude 
to těžké. 

Nicméně, ať je to jakkoli obtížné, naše skupina stojí na pevných základech a její jádro 
tvoří tisíce lidí se srdcem na pravém místě, kteří usilovně pečují o svou společnost a její 
zákazníky. 

A nakonec bych se chtěl zamyslet nad několika pozitivy – a není jich málo – která 
vyplynula z této krize. 

Když se hranice uzavřely a obloha se vyprázdnila, když naše silnice a města ztichly a svět 
se zdánlivě zastavil, kleslo znečištění životního prostředí na úrovně, v tomto a snad i v 
tom minulém století nebývalé. Vítaná, i když dočasná úleva. 

Navíc jsme my všichni, v uzavření a navzdory těžkostem, dostali jedinečnou příležitost 
zpomalit, zastavit se a přemýšlet; udělat si čas pro sebe a pro ostatní a ocenit to, co je 
tady a teď. 

Z této nové reality se zrodil větší smysl pro komunitu; ohleduplnost k ostatním, 
uvědomění si křehkosti života a planety, na které žijeme, a to je něco, nač můžeme být 
všichni hrdí. 

Kromě toho se díky pandemii Covid-19 nevratně mění způsob podnikání. Mnoho 
organizací, včetně té naší, zjistilo, že práce na dálku může být ve skutečnosti velmi 
efektivní; že se plýtvá obrovským množstvím času, zdrojů a energie, o penězích 
nemluvě, kvůli cestování z bodu A do bodu B, kdy v mnoha případech namísto toho 
postačí videohovor, kde vlastně jednáme tváří v tvář. Dny zbytečného cestování v naší 
organizaci, a mám dojem, že i v mnoha dalších, jsou pryč. 

Věřím, že v budoucnu se při pohledu zpět budeme moci pyšnit tím, jak jsme reagovali v 
situaci, která bude považována za jednu z největších globálních výzev, s nimiž kdy bylo 
zapotřebí se vypořádat. 

V tomto mezidobí posílám srdečné pozdravy a přání všeho dobrého od mé rodiny těm 
Vašim. 
 

Anthony J Langley 
Chairman & Group CEO 
Langley Holdings plc 
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