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  Návštěva čerpací stanice v Líbeznicích u Prahy

David Mally:   
Partneři od nás očekávají 
záruku kvality

Obsáhlá obchodní činnost Davida Mallyho sahá od prvního kontaktu 
se zákazníkem přes domlouvání obchodních podmínek po uzavírání 
smluv. Kromě toho každý den řeší všechny provozní či obchodní záleži-
tosti, tedy i vývoj cen pohonných hmot. „Svým obchodním partnerům 
poskytujeme kompletní servis, ať už prostřednictvím osobní schůzky či 
telefonicky,“ říká.

Pracovní týden manažera pro klíčové zákazníky lze prakticky roz-
dělit na dvě části. V rámci té první tráví většinu pracovní doby na ces-
tách a schůzkách s jednotlivými obchodními partnery. Druhá, převáž-
ně administrativní část už vyžaduje jeho přítomnost v kanceláři.

V terénu většinou tráví úterky, středy a čtvrtky. Během svých cest 
se střetává s  řadou obchodních partnerů, aby zjistil, zda všechno kla-
pe, jak má. Kromě toho ale s partnery diskutuje o nové legislativě či 
novinkách na trhu. Právě taková témata jsou pro obchodní partnery 
tím, co je spojuje a co je potřeba řešit společně. Další typ schůzek je 
ryze obchodní, jde totiž o setkávání s novými potenciálními klienty. 
„Získat nové zákazníky je složité, ale to určitě platí pro všechny obory. 
V rámci obchodní jednotky Rafinerie se snažíme marketingově pre-
zentovat partnerství mezi Unipetrolem RPA a soukromými čerpacími 
stanicemi,“ dodává.

  David Mally vyhodnocuje pohyb cen motorových paliv.  S kolegyní při kontrole došlých objednávek z předchozího dne

UniPetROl (Ogi)    V roce 2007 společnost Unipetrol RPA spustila v rámci velkoobchodu nový projekt nazvaný „Partnerská 
čerpací stanice“. V praxi to znamená, že do čerpacích stanic patřících soukromým osobám a firmám dodává pohonné 
hmoty. Unipetrol v tomto obchodním vztahu figuruje pouze jako partner a dodavatel. V rámci tohoto projektu 
pak majitelé soukromých čerpacích stanic mohou prostřednictvím loga skupiny motoristům sdělit, že spolupracují 
s největší rafinerskou společností v České republice, která je zárukou kvality pohonných hmot. Pro Unipetrol má 
taková spolupráce velký potenciál, jelikož je v České republice okolo 3 500 soukromých čerpacích stanic. Právě u jedné 
z nich jsme se sešli s Davidem Mallym z obchodní jednotky Rafinerie, který má na starosti vztahy s partnery z Prahy, 
středních, západních a severních Čech.

  Schůzka s potenciálním zákazníkem v kanceláři v Praze na Pankráci

fotoreportáž

  Kontrola stavu reklamních nosičů a materiálů na tankovacích pistolích propagujících Unipetrol.

Do své kanceláře přichází každý den po sedmé ráno, aby zkon-
troloval stav všech objednávek z předchozího dne a celkových pro-
dejů za svěřené zákazníky. Většina obchodních partnerů společnosti 
Unipetrol RPA totiž objednává vše potřebné 24 hodin předem, a tak 
podle došlých objednávek vyhodnocuje, zda partneři odebírají po-
dle předpokladů. někteří z nich jsou totiž vázáni určitým množstvím 
odběru a nejsou-li tedy odběry naplněny, jde o signál, že se na trhu 
něco děje. například, že konkurence nabízí lepší cenu. V takovém 
případě musí David Mally situaci vyhodnotit a zareagovat. nikoliv 

okamžitě, nýbrž v časovém horizontu zhruba několika dnů. Během 
té doby vyčkává, zda jde o ojedinělou situaci, či skutečně význam-
nou změnu na trhu. Pokud partner v tomto čase neodebírá množ-
ství, jaké by měl, musí jej telefonicky kontaktovat, aby zjistil, co je 
hlavní příčinou.

Poté, co zkontroluje objednávky a aktuální stav prodejů, se vě-
nuje přípravě smluv. „to je časově velice náročné, zvlášť pokud se 
jedná o větší, či dokonce nadnárodní společnosti. někteří zákazní-
ci přijmou smlouvu bez problémů, ale pokud mají o znění smlouvy 
jinou představu, jednání se protahuje,“ uvádí David Mally. Kromě 
pravidelných a plánovaných úkolů se však nevyhne ani těm neoče-
kávaným, kdy je třeba odložit vše stranou a neprodleně je vyřešit. 
Jde například o telefonáty z čerpacích stanic, kde vyvstaly nějaké 
problémy. Může jít o stížnosti či reklamace, ať už od samotných pro-
vozovatelů čerpacích stanic, nebo třeba přímo od motoristů. Kromě 
čerpacích stanic se ale může jednat i o dopravní firmy, státní firmy, 
zkrátka všechny možné segmenty v Praze nebo středních, západ-
ních a severních Čechách.

nejvíce operativních záležitostí je však třeba řešit s menšími 
a středními partnery, kteří nemívají uzavřený dlouhodobý kontrakt. 

Přestože většinu zákaznických problémů řeší partneři sami, stane 
se, že kontaktují i manažera pro klíčové zákazníky Unipetrolu RPA. 
David Mally se v takových případech snaží dotazy zodpovědět a po-
moci. Jsou však situace, které vyřešit nemůže. „Jsme velká společ-
nost a snažíme se udávat směr. Pokud nám někdo zavolá, že se mu 
nezdá palivo, které natankoval na stanici, kam dodáváme pohonné 
hmoty, pak se nás to samozřejmě také týká. My si za svojí garancí 
stojíme,“ dodává rezolutně.

K jeho nejméně oblíbeným úkolům patří telefonáty s lidmi, 
kteří z nejrůznějších důvodů neplatí za dodávky včas. Je pak pouze 
na něm, aby situaci správně vyhodnotil. Problém nastává zejména 
tehdy, jde-li o dlouhodobého spolehlivého odběratele, který se jen 
krátkodobě dostal do úzkých. Stejně jako při návštěvách čerpacích 
stanic i zde hraje svou klíčovou roli dialog.

Po pracovní době se David Mally uchýlí ke svému oblíbenému 
koníčku, totiž sportu. Dříve sportoval profesionálně, dnes už jen re-
kreačně. Obchodní zástupci mají kvůli svým výjezdům nepravidel-
ný režim, a tak na oblíbený squash nebo tenis nezbývá dostatečné 
množství času. „největší relaxací je ale přece jen kolo. Člověk prostě 
vyjede do přírody a všechno vypustí z hlavy,“ uzavírá David Mally.
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