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Všechno zlé je pro něco dobré  
Vážení obchodní partneři, 


doručování našich služeb a produktů zákazníkům, ale také samotný úspěch našich zákazníků v 
jejich každodenním životě - to vše řadíme v B2A mezi naprosto zásadní a nedotknutelné hodnoty. 
Počítám ale, že v aktuální situaci nejeden z nás oprášil vzpomínku na to nejdůležitější - zdraví. 


Situaci ohledně koronaviru jsme monitorovali od jejího počátku na evropské půdě a naše bezpeč-
nostní opatření předcházela těm všeobecným. Karantény pro všechny kolegy, kteří se vraceli z 
jakékoliv zahraniční země jsme zavedli 26.2.2020, ve stejný den jsme nakoupili nové licence pro 
nástroj Webex (videokonference) a začali jsme citlivě přesouvat veškeré schůzky do virtuálního 
prostoru. Víme, že nelze eliminovat všechna rizika, ale věřte, že jsme eliminovali všechna ta, která 
jsme jen trochu eliminovat mohli. 


Všechno zlé je pro něco dobré. Díky aktuální nepříjemné situaci jsme objevili nové rozměry 
pro naši práci.   
 
V minulém týdnu jsme úspěšně otestovali funkčnost našich páteřních systémů a nastavení našich 
procesů při práci z domu. Od 17.3.2020 všechny naše týmy plynule a bezbolestně přešly na práci 
z domu. Podstatné na tom všem je, že se nám podařilo nastavit vše tak, aby kompletní agenda 
B2A mohla probíhat online. Ve službě zákazníkům to znamená, že jsme nyní schopni od analýzy 
až po předání projektu zákazníkovi fungovat plně bez fyzického kontaktu jak se zákazníkem, tak 
mezi všemi členy B2A týmu navzájem.  


Pevně věříme, že se celá situace okolo koronaviru uklidní a že se brzy zase budeme moci vzájem-
ně potkávat. Zůstáváme pevně na zemi a v přesvědčení, že lidský kontakt je jen těžko nahraditel-
ný. Zřejmě nás však, ať už z důvodu hrozící nákazy či samotných opatření, čekají v nejbližší době 
nekomfortní okamžiky. B2A chce tomu navzdory zůstat svým zákazníkům plně k dispozici. 


Ještě jedna věc nám ale stále více vrtá v hlavě. Máme se bát hrozeb nákazy a ekonomického po-
klesu? To není náš styl! My v B2A myslíme pozitivně a jsme přesvědčeni, že příležitosti, které ak-
tuální situace přináší jsou mnohem silnější než možné hrozby! 


S největší pokorou si o sobě dovolíme tvrdit, že za posledních 5 let jsme byli jedněmi z těch, kteří 
udávali směr digitalizaci českých podniků. Známe trh i aktuální situaci firem. Myslíme si, že právě 
nyní, v téměř krizové situaci, dojde k tomu, že si firmy ještě více uvědomí absenci digitálních ná-
strojů. Těch nástrojů, které jsou tak nutné pro sběr a distribuci informací, pro správné rozhodová-
ní, ochranu a rozvíjení vlastního know-how a byznysu celkově. Zkusme se ale na vše podívat zase 
pozitivně. Nespočet firem v minulém období díky náporu zakázek nenašlo čas se ani na chvilku 
zastavit a rozmyslet si, jakou cestou směřovat své další kroky. Teď ten čas rozhodně nastává a je 
třeba si vybrat tu nejsprávnější cestu k nastartování budoucí prosperity. Jaká cesta to nakonec 
bude a jestli vůbec, to záleží jen na Vás… 


S pozdravem a přáním hodně zdraví, štěstí a síly do dalších dnů 
 

Petr Kubíček, CEO 


