
ALS Czech Republic, s.r.o., je jedničkou 
na českém trhu v oblasti laboratorních 
analýz. Pokrývá širokou škálu fyzikál-
ních, chemických, mikrobiologických, 
biologických, radiologických a ekotoxiko-
logických analýz. Uplatnění společnosti 
je široké, o její služby je velký zájem také 
v zahraničí. Více nám k tomu řekl jednatel 
společnosti Zdeněk Jirák.

„Naše služby pomáhají zákazníkům dělat 
informovaná rozhodnutí,“ říká Zdeněk Jirák, 

jednatel ALS Czech Republic, s.r.o.

Představte nám vaši společnost a její historii.

ALS je světový lí�dr v testování�, inspekcí�ch a certifikací�ch se sí�d-
lem v Brisbane v Austrálii. V Č�eské republice fungujeme jako 
společnost s ručení�m omezeným. Na český trh jsme vstoupili 
v roce 2006 akvizicí� firmy Ecochem a.s. Ecochem se specializo-
val na oblast analytických služeb v životní�m prostředí�. Po akvi-
zici jsme postupně rozšiřovali portfolio našich služeb v další�ch 

oblastech, jako je testování� potravin a krmiv a testování� pro far-
maceutický průmysl.

Jaké je portfolio vašich služeb dnes?

Naše laboratoře poskytují� chemické a mikrobiologické rozbo-
ry pitných, povrchových, podzemní�ch a odpadní�ch vod, zemin, 
pevných a kapalných odpadů, emisí� a imisí�, potravin, krmiv, 

léčiv, olejů a maziv. Mezi naše zákazní�ky může patřit jakákoliv 
výrobní� společnost. Na vstupu testujeme kvalitu surovin a ma-
teriálů a na výstupu kvalitativní� ukazatele výsledných produktů. 
Obdobně zajišťujeme vzorkování� rozbory pevných nebo kapal-
ných odpadů, které při výrobě vznikají� a jejichž chemické slože-
ní� musí� odpoví�dat legislativní�m předpisům. Mezi naše klí�čové 
partnery patří� výrobci potravin, výrobci léčiv, vodohospodáři 
a distributoři pitné vody, konzultanti v oblasti životní�ho pro-
středí�, firmy zabývají�cí� se problematikou odpadů a v neposled-
ní� řadě společnosti specializují�cí� se na kontrolu kvality ovzduší�. 
Naší�m poslání�m je poskytovat našim zákazní�kům kvalitní� a re-
produkovatelná data pro jejich správná rozhodnutí�.

Neměl by tyto činnosti provádět spíše stát? Proč se firmy ob-
racejí právě na vás jako komerční laboratoř?

Stát je zřizovatel celé řady laboratoří�. Některé slouží� výhradně 
pro kontrolní� činnost a potřeby kontrolní�ch orgánů. Třeba Stát-
ní� zemědělská a potravinářská inspekce má své vlastní� velmi 
dobře vybavené laboratoře, kde provádí� jen inspekční� rozbory. 
Jiné státní� laboratoře, jako třeba veterinární� ústavy nebo státní� 
zdravotní� ústavy, jsou mimo kontrolní� činnosti také komerčně 
aktivní� a s těmi se pak potkáváme na otevřeném trhu. 

Počet 
zaměstnanců
společnosti:

430

Roční obrat
společnosti:

550 milionů 
korun (2016)
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Úplný název společnosti 
dle obchodního rejstříku:
ALS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo:
Česká republika, Praha

Založení společnosti:
Vstup ALS Limited do ČR akvizicí laboratoří 
Ecochem a.s. v roce 2006

Obor podnikání:
Testovací služby v oblasti životního 
prostředí, potravin, farmacie a olejů

Management:
Generální ředitel: Zdeněk Jirák

Obchodní ředitel: David Kotrba

Výrobní ředitelé:
Laboratoř Praha: Kateřina Riddellová
Laboratoř Pardubice: Miloslav Sebránek
Laboratoř Česká Lípa: Ludmila Trojáková
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 V čem je tedy vaše konkurenční výhoda?

Pro ALS je testování� hlavní�m předmětem podnikání�. Pro na-
plnění� potřeb našich zákazní�ků jsme vybudovali ví�ce než 
10 000 m2 laboratorní�ch ploch v Praze, Pardubicí�ch a Č�eské Lí�pě. 
Se 430 kvalifikovanými specialisty jsme schopni nalézt komplex-
ní� analytické řešení� odpoví�dají�cí� potřebám zákazní�ka. Množství� 
dostupné instrumentace a stupeň automatizace nám umožňuje 
poskytovat výsledky ve velmi krátkých termí�nech. Našim zákaz-
ní�kům se snaží�me být co nejblí�že a mimo laboratoří� provozujeme 
sí�ť zákaznických center v Ostravě, Rožnově pod Radhoštěm, Kro-
měří�ži, Brně, Jihlavě, Liberci, Lovosicí�ch, Plzni a Č�eských Budě-
jovicí�ch. Zde je možno objednat vzorkovací� práce, předat vzorky 
k analýze nebo třeba konzultovat výsledky rozborů.

Působíte i v zahraničí, jaké trhy máte obsazeny?

Ano, významné procento našich rozborů děláme pro zahraniční� 
partnery. Využí�váme zejména sí�ť ALS, která v Evropě existuje. 
Vzorky přebí�ráme na různých mí�stech po Evropě a logistická 
společnost DHL nám je vozí� za definovaných podmí�nek do naší� 
centrální� laboratoře v Praze ke zpracování�. I dí�ky naší� meziná-
rodní� působnosti jsme mohli dosáhnout obratu, který loni ata-
koval 550 milionů korun. Klí�čové trhy jsou pro nás skandinávské 
země, UK, Slovensko, Polsko, Portugalsko a S�panělsko. Vzhledem 
ke komplexnosti našich služeb jsme schopni oslovit zákazní�ky 
mimo Evropu. Rutinně zajišťujeme vysoce specializované roz-
bory dioxinů nebo napří�klad radiologie pro Hong Kong nebo 
Malajsii. Máme zají�mavé projekty v Čhile a další�ch státech Jižní� 
Ameriky nebo třeba v Africe.

Jaké výzvy vás čekají v nejbližší budoucnosti?

V průběhu prázdnin v Praze otevřeme novou moderní� farma-
ceutickou laboratoř s rozlohou ví�ce než 500 metrů čtverečných. 
Laboratoř této velikosti a specializace na českém trhu chyběla. 
Na pří�pravách a realizaci jsme intenzivně pracovali dlouhou 
dobu a velmi se těší�me, až výrobu v nových prostorách spustí�me. 
Do nových oblastí� se snaží�me diverzifikovat dlouhodobě. Ob-
chod v Č�eské republice byl historicky postaven na vzorcí�ch pro 
konzultační� firmy v oblasti životní�ho prostředí� a firem, které se 
zabývaly sanacemi starých ekologických zátěží�. Tento segment 
v poslední�ch letech spí�še stagnuje. Naši snahu diverzifikovat 
podtrhuje mimo zmí�něné farmaceutické laboratoře naše inves-
tice do vybudování� moderní�ch laboratoří� poskytují�cí�ch služby 
potravinářskému průmyslu v poslední�ch letech.
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Jak jste na tom se zaměstnanci, máte dostatek specialistů 
a laborantů?

Situace na trhu práce je kritická a dostáváme se do situace, kdy 
nedostatek specialistů limituje náš růst. Nábor nových zaměst-
nanců je z významné části postaven na absolventech, které si 
sami školí�me. Do vyšší�ch pozic však upřednostňujeme interní� 
kandidáty. V Praze jsou dvě skvělé školy, ze kterých se rekrutuje 
řada našich zaměstnanců - Vysoká škola chemicko-technologic-
ká nebo Karlova univerzita a její� Pří�rodovědecká fakulta. Po-
třeby firmy jsou aktuálně větší�, než trh práce v současné době 
nabí�zí�. Doba v tomto směru není� jednoduchá. 

Připravil Tomáš Chalupa

Zdroj: ALS Czech Republic, s.r.o.
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