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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaobírá kvalitou práce na obchodním úseku vybrané 

společnosti, kdy v teoretické části budou pro dané téma vymezena teoretická 

východiska, jenž budou následně použity v dalších částech práce s důrazem na navržení 

vhodných alternativ řešení pro ne zcela vyhovující procesy společnosti za účelem 

zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

 

Klíčová slova 

jakost, kvalita, proces, procesní řízení, 

 

  

Abstract 

This thesis solve a work quality of sales department. There are teoretic base for a solved 

problem in a teoretic part, which are used in another parts of this thesis. The emphasis is 

puted on proposal effective alternatives for unsatisfactory processes in the company to 

improve the quality of sales department. 
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quality, process, process management,   
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ÚVOD 

Při výběru tématu mé závěrečné práce jsem se snažil najít téma, které dané společnosti 

bude co nejvíce prospěšné a získané poznatky a výstupy práce bude téměř okamžitě 

možné implementovat do procesů firmy bez značných investic. Výsledkem bylo 

rozhodnutí, zabývat se jakostí procesů firmy, neboť dle mého názoru kvalita procesů 

ovlivňuje naprosto veškeré dění ve společnosti (od kvality produkce, ekonomické 

situace či morálky zaměstnanců) se snahou k vybudování konkurenceschopnějšího 

postavení společnosti na trhu a zvýšení hodnoty pro jejich zákazníky.  

Pokud má mít práce nějaký smysl, je však nutné zaměřit pozornost na jedno konkrétní 

oddělení, jehož práce bude pozorována a hlouběji analyzována s následným 

vyhodnocením a doporučením pro zlepšení. Pro tyto účely bylo vybráno oddělení 

odbytu jedné středně velké firmy působící v oboru strojírenství.   



11 

 

CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

První kapitola této práce bude věnována vymezení cíle diplomové práce s následným 

popisem metodiky práce 

  

Cíl práce: 

Cílem práce je Zvýšení kvality práce na obchodním oddělení vybrané společnosti, za 

účelem snížení časů potřebných pro jednotlivé procesy, včetně zavedení metody 

neustálého zlepšování a efektivnějšího sběru informací a jejich využívání. 

 

Metodika práce 

Následující práce bude dle zvyklostí rozdělena na tři na sebe navazující části, přičemž 

v první bude zachycena všechna potřebná teoretická východiska, jenž mají základ 

v literárních zdrojích a vážou se k vybranému tématu práce. 

V druhé části diplomové práce bude popsána vybraná společnost, jenž bude uvedena 

pod anonymním názvem ABC s.r.o. a dále bude detailně popsán a analyzován současný 

stav procesů probíhajících uvnitř společnosti s důrazem na ty, jenž jsou v současné době 

nevhodně či nedostatečně řešené a nabízejí tedy prostor pro zlepšení. Tyto zlepšení 

budou následně uvedeny v samostatné třetí čísti práce, kde bude navíc provedeno 

posouzení případných rizik, jenž lze během implementace navrhovaných změn očekávat 

s následnou snahou tato rizika eliminovat. V neposlední řadě bude také nastaven model 

neustálého zlepšování pro udržení požadovaného trendu. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce si nejprve vydefinujeme některé z primárních pojmů vztahující 

se k dané problematice procesů a jejich jakosti. 

Pojem proces má v české literatuře celou řadu definic, jenž se v zásadě shodují 

v podstatě věci. Proces jde tedy definovat jako navazující strukturovaný sled pracovních 

činností postupující od jednoho pracovníka k druhému (popřípadě z jednoho útvaru do 

druhého), jenž vykonávají přidanou hodnotu a poskytují tak výrobek či měřitelnou 

službu externímu zákazníkovi za předpokladu využívání zdrojů a přeměny vstupů na 

výstupy. (Grasseová, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: základní model procesu 

(Zdroj: Nenadál, 2004) 

 

Samotnou efektivnost procesu lze poté analyzovat a hodnotit z hlediska: 

• nákladů, jenž jsou s daným procesem spojeny  

• produktivity procesu (času, který je potřebný pro jeho vykonání).  

• kvality výstupu 

Požadavky na dodávky 

Vlastník procesu 

Dodavatel 

Požadavky na výstupy 

Proces Zákazník 

Interní Interní Externí 
Externí 

vstupy výstupy 

Zdroje 

Regulátory 
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1.1. Kvalita 

Kvalita má stejně jako proces v dostupných literaturách celou řadu definic, přičemž 

mnoho z nich se zaobírá přímo kvalitou produktu jako takového. Z mého pohledu 

nejvhodnější definicí kvality je „optimum mezi požadavky zákazníka a nákladů 

vložených dodavatelem. (Bartes, 2007) 

V opačném případě, kdy společnost pouze zvyšuje kvalitu produktů a procesů bez 

ohledu na vložený kapitál by sice rostla uspokojenost požadavků zákazníka, nicméně na 

straně dodavatele by došlo k odklonění od jedné z hlavních cílů podniku, kterým je 

vytváření zisku. Z toho důvodu je nezbytné sledování i nákladů spojených se zajištěním 

kvality a snaha o jejich snižování. V následujícím obrázku (obrázek č.2) jsou tedy 

zachyceny celkové náklady na kvalitu, kdy se snižující se chybovostí rostou náklady, 

jenž tyto opatření na kvalitu vyvolávají. Jedním z hlavních úkolů společnosti v této 

oblasti by tedy mělo být nalezení onoho optima nejnižších nákladů. 

 

Obrázek 2: Celkové náklady na kvalitu 

(Zdroj: Frehr, 1995) 
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Náklady na daný proces však nejsou jediným důvodem, proč se kvalitou zabývat. Mezi 

další můžeme řadit např:  

a) Konkurenční tlaky: Na dnešním konkurenčním trhu je plná řada společností, 

jenž se všemožně snaží získat pro svoji firmu konkurenční výhodu. Za účelem 

vyšších prodejů poté firmy přicházejí s novými a kvalitnějšími výrobky a pro 

mnohé z nich je již orientace na kvalitu samozřejmostí.  

b) Náročnější zákazníci: Díky velkému technickému pokroku dnes mají zákazníci 

značný výběr produktů, jenž uspokojí jejich potřeby. V dnešním konzumním 

světě však lidé velmi často sáhnou to výrobku, který jim nabízí něco navíc, ať už 

je mu ušito na míru nebo obsahuje nějaké originální řešení. 

c) Vyšší kvalita = zisky: V případě orientace na Kvalitu a nalezení optimálního 

stavu mezi chybovostí a náklady vynaloženými na jejich zajištění společně 

s redukováním neefektivních procesů a vyššími výnosy z důvodu kvalitnějšího 

produktu se celá tato koncepce logicky odrazí i na výši zisku a ekonomickém 

zdraví podniku 

d) Nastavené trendy: Mnoho nadnárodních organizací vyvíjí v posledních 

několika letech snahu o vytvoření jakéhosi projakostního prostředí za účelem 

ochrany spotřebitelů. Za tímto účelem jsou vydávány nejrůznější certifikáty 

kvality a vypracovávány návrhy a postupy na podporu kvality a programy na 

výměnu informací související s řízením kvality.  

e)  Regulace některých druhů výrobků: Můžeme se setkat s produkty, jenž jsou 

legislativně regulovány a jejich prodej vyžaduje dodržování předem 

definovaných vlastností produktu (složením, použitými materiály či stylem 

provedení).  (Veber, 2002)  

 

1.1.1.  Kvalita a obchodní oddělení  

Jednou ze základních cílů obchodního oddělení v pojetí jakosti je identifikace potřeb 

zákazníků a udržování jejich spokojenosti. To vyžaduje dobrou práci marketingového 

oddělení za účelem zjištění potřeb a zajištění maximální kvality práce obchodního 
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úseku s důrazem na komunikaci se zákazníky, čímž se zvyšuje kvalita poskytované péče 

a zvyšuje se množství získaných informací a zpětné vazby, kterou je podnik dále 

schopen zpracovávat, analyzovat a hodnotit pro určení spokojenosti zákazníka a svého 

postavení na trhu.   

 

1.2. Měřící ukazatele obchodního úseku 

Jako první myšlenku této části práce bych rád použil známý výrok anglického fyzika a 

matematika Issaca Newtona, který zní: „Co neumím změřit, tomu nerozumím.“ (Fehr, 

1995). Pokud tedy chtějí vedoucí pracovníci míti reálnou představu o současném stavu, 

je nezbytně nutné sestavení komplexního systému měřících veličin.  Tyto veličiny tak 

budou monitorovat jevy a s nimi spojenou kvalitu procesu a poskytovat tak obraz o 

současném stavu, který bude moci býti porovnáván s hodnotami minulých období za 

účelem dosažení jejich zlepšení. Tyto ukazatele a jejich cílové hodnoty by měli 

vycházet ze strategie a cílů společnosti, které jsou transformovány na jednotlivá 

oddělení. Tyto ukazatele pak můžeme rozdělit do tří skupin na finanční, tržní a 

procesní.  

 

1.2.1. Finanční ukazatele 

Finanční ukazatele je vhodné na obchodním oddělení sledovat: 

• pro každého zákazníka jednotlivě, což nám dá představu o výhodnosti 

jednotlivých obchodních vztahů 

• z celkového pohledu firmy jako součet všech obchodních případů, kde zjistíme 

finanční výkonost podniku, a tedy i výkonost obchodního oddělení jako celku. 

 

➢ Obrat: Obrat je jedním ze základních ukazatelů sledující celkovou výši výnosů 

společnosti. V obchodním světě se jedná o důležitou veličinu, neboť právě 

z obratu jsou ve většině případů počítány slevy z ceníkové ceny pro jednotlivé 

zákazníky. 
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➢ Ziskovost zákazníků: ziskovost zákazníka zjistíme, když od obratu odečteme 

veškeré náklady (je tedy nutné započítat např. i náklady na případný poprodejní 

servis).  

Se ziskovostí a obratem úzce souvisí tzv. 

Paretovo pravidlo (viz. obrázek č.3), které 

tvrdí, že 20% procent zákazníků je 

nositelem 80% procent zisků firmy. Pokud 

si tedy společnost tuto skutečnost uvědomí, 

je více než vhodné věnovat těmto firmám 

zvýšenou pozornost a péči.      

  

       

        Obrázek 3: Paretovo pravidlo  

            (Zdroj: Plura, 2001)  

 

➢ Rentabilita zákazníka: Rentabilita je hodnota měřící výnosnost podniku. Měří 

se jako poměr zisku vůči investovaným nákladům. Dle mého názoru se tedy 

jedná o nejvhodnější poměrový ukazatel výhodnosti zákazníků a při kombinaci 

s obratem dává dostatečně relevantní informace pro identifikaci prioritních 

zákazníků. 

 

1.2.2. Tržní ukazatele 

Další skupinou ukazatelů jsou veličiny spojeny s postavením společnosti na trhu a 

obchodních vztazích s odběrateli. Četnost kontroly těchto ukazatelů by dle mého názoru 

měla být cca dvakrát do roka. V případě špatně se vyvíjející situace je pak společnost 

schopna včasně reagovat a implementovat případné změny vedoucí ke stabilizaci a 

následnému zlepšení.   Mezi tyto ukazatele lze řadit:  
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➢ Poměr trhu: tato hodnota udává, jak velkou část trhu firma svými produkty 

pokrývá. Pokud se jedná o nově vzniklou společnost, jedná se o jeden z hlavních 

ukazatelů, neboť právě nově vzniklé společnosti se vyznačují snahou obsáhnout 

co největší část trhu a dostat se tak do povědomí široké veřejnosti.  

 

➢ Akvizice nových zákazníků: tento ukazatel měří množství nových obchodních 

případů (zákazníků) buď v celkovém počtu, vyjádřeno peněžně, popřípadě 

v procentech k celkovému obratu firmy.  

 

➢ Spokojenost zákazníků: Spokojenost zákazníka je podle knihy pana Nenadála 

souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky zákazníka a vnímanou 

realitou na trhu, přičemž požadavky zákazníka jsou kombinací jeho vlastních 

potřeb a očekávání (Nenadál, 2004) 

Spokojený zákazník je jedním z nejdůležitějších parametrů spojený s kvalitou 

poskytovaných produktů a služeb na obchodním úseku měřený pomoci tzv. 

indexu spokojenosti zákazníka.  

 

Metodika měření spokojenosti 

Klíčovou roli v celé analýze hraje kvalita zpětné vazby získaná od stávajících zákazníků 

společnosti (její pravdivost, úplnost, včasnost a relevantnost). Metodicky lze celý proces 

měření rozdělit na následující body:  

1. Definování, kdo je pro firmu zákazníkem 

2. Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

3. Návrh a tvorbu dotazníků k měření spokojenosti zákazníků 

4. Stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákazníků) 

5. Výběr vhodné metody sběru dat 
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6. Tvorba postupů pro vyhodnocování dat, včetně kvantifikace míry spokojenosti 

7. Využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování 

(Nenadál, 2004) 

 

1.Definování, kdo je pro firmu zákazníkem:  

Společnosti by si již při vstupu na trh či při vývoji nového produktu měli klást 

otázku: „Co bude náš cílový segment?“ popřípadě „kdo bude náš zákazník?“. 

V přeneseném významu totiž zaměstnance společnosti neplatí majitel firmy nýbrž 

samotný zákazník, jenž si koupí jejich produkt. Mnoho společností si tak v dnešní 

době již přímo vytváří profily svých „imaginárních“ zákazníků se souborem 

vlastností, přání a životních postojů za účelem zacílení svých strategií přímo na 

takto vymezenou skupinu lidí.  

 

2.Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti: 

Dále je potřeba zjistit a přesně vymezit, co od nás, respektive od našeho produktu 

zákazník očekává, proč jej kupuje a kdy lze daného zákazníka považovat za 

spokojeného.   

 

3.Návrh a tvorbu dotazníků k měření spokojenosti zákazníků 

Jedná se o jednu ze stěžejních kroků při měření spokojenosti zákazníka, neboť je 

nezbytné sestavit daný dotazník a jeho otázky tak, aby nám odkryly potřebné informace 

o užitku a nenaplněných potřebách zákazníka. Ideální stav je takový, kdy se firmě 

podaří mimo klasických potřeb, které všichni cítíme a vnímáme definovat i potřeby tzv. 

skryté, které si mnohdy zákazník ani neuvědomuje, přesto mnohdy ovlivňují naše 

rozhodování.  

Při sestavování dotazníku však nebudou vyvíjeny snahy o identifikaci těchto skrytých 

potřeb, neboť se domnívám, že se jedná spíše o práci pro absolventa oboru psychologie. 
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Struktura Dotazníku:  

Vytvořený dotazník spokojenosti by měl obsahovat: 

1) Požádání o vyplnění dotazníku, přičemž je vhodné předem poskytnout informaci 

o rozsahu, časové náročnosti a účelů  

2) Srozumitelné instrukce potřebné k vyplnění  

3) Otázky dotazníkového šetření:  

4) Instrukce k odeslání dotazníku  

5) Poděkování (Nenadál,2016) 

 

Typy možných otázek: 

Používané typy otázek můžeme standardně rozdělit na otázky uzavřené a otevřené. 

• Uzavřené otázky: zde je po zákazníkovi požadováno, aby pouze zaškrtl či 

kvantitativně ohodnotil svůj dojem z kvality poskytovaných služeb. Typickým 

příkladem je otázka: „Jak jste na stupnici 1 až 10 spokojeni s kvalitou našich 

produktů?“ 

Výhody: nízká časová náročnost vyplnění, kvantifikace výsledků vhodné pro 

tvorbu statistik a statistických analýz. (Zbořil, 1998) 

 

• Otevřené otázky: Tyto otázky cílí na zjištění dodatečných informací od 

zákazníka. Zde se očekávají odpovědi detailnějšího charakteru, avšak takto 

sestavený dotazník je pak logicky časově náročnější na vyplnění. Na druhou 

stranu se společnost od svého respondenta může dovědět nové a podstatné 

informace, které by v případě dotazníku s čistě uzavřenými otázkami zůstaly 

firmě utajeny. 
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Výhody: Detailnější informace (Zbořil, 1998) 

 

Dle mého názoru je pro dotazníkové šetření vhodné zvolit kombinací obou typů 

otázek, čímž společnost následně pro svůj dotazník získá výhody obou typů těchto 

otázek a výrazně se tak zvýší kvalita získané zpětné vazby. 

 

4.Stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákazníků): Po kvantitativní stránce 

lze měření spokojenosti rozdělit na: 

• Měření na vzorku zákazníků, kdy dotazována je pouze část zákazníků. Tato 

skupina však musí být dostatečně velká, aby získaná data nebyly zkreslené 

malým počtem respondentů, kteří v průměrném vyčíslení neodpovídají 

průměrnému zákazníkovi společnosti. (Nenadál,2004) 

• Měření na kompletní skupině zákazníků: Druhou možností je situace, kdy jsou 

dotazníku podrobeni všichni zákazníci společnosti. Ve většině případů nelze 

tuto metodu použít (Blecharz, 2015). Dle mého názoru je však rozhodující, 

jakým způsobem jsou dané produkty či služby distribuovány. Takto získaná 

data jsou však přesnější, oproti tomu časová a finanční náročnost spojená 

s jejich získáním je mnohdy výrazně vyšší.  

 

5.Výběr vhodné metody sběru dat: Při řešení otázky, jakým způsobem bude 

společnost sbírat od svých respondentů data, si lze vybrat jednu z následujících 

možností jako např. osobní interview, telefonní dotazník nebo dotazník poslaný poštou 

(Nenadál 2004) Já bych tuto skupinku dále doplnil o dotazníky zasílané po internetu, 

které zvláště v posledních letech díky rozmachu internetových obchodů nabývají na 

významnosti.: 

• Osobní interview: Tento druh dotazování, který je typický pro předměty masové 

spotřeby v ulicích měst a na veřejných místech, kdy respondent je vyhledán 

přímo tvůrcem dotazníku nebo jím pověřenou osobou. Takto provedené šetření 
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je sice časově a finančně nákladné nicméně díky dialektu je možné detailněji 

rozebrat některé odpovědi, avšak z důvodu osobního setkání mezi dotázajícím a 

respondentem se v některých případech může zvyšovat 

pravděpodobnost neupřímných odpovědí, neboť respondent ztrácí při osobním 

setkání značnou část své anonymity a jeho odpovědi tak mohou být více 

zkreslené než při ostatních možnostech šetření.    

• Telefonní interview: Další z možností je interview pomocí telefonního hovoru 

typické např. pro zjišťování spokojenosti u mobilních operátorů. Tato metoda je 

však z důvodu využívané techniky dražší než předešlá, avšak umožňuje získat 

informace od zákazníků z několika odlišných regionů během krátké časové 

doby.  

• Pomocí internetu (dotazník umístěný na webu či zaslaný emailem): Dále lze při 

dotazníkovém šetření využít možnosti internetu a vystavit tak dotazník na svoje 

internetové stránky, popřípadě rozesílat dotazník nebo jeho odkaz pomocí 

emailu. Jedná se o levnou variantu sběru dat, kdy navíc v případě, že je dotazník 

umístěn na webu, se může výrazně zjednodušit i samotná analýza dat a tvorba 

statistik.  

  

6. Tvorba postupů pro vyhodnocování dat, včetně kvantifikace míry spokojenosti 

V praxi se používá hned několik možností měření spokojenosti zákazníka. V této práci 

si uvedeme dvě, kdy následně jedna z nich bude dále použita v praktické části této 

práce. 

a) Metoda „oko zákazníka“: jedná se o jednoduchou metodu, kdy zákazník hodnotí 

danou službu nebo vlastnost na stupnici, vynikající, spíše dobrá, spíše špatná, 

nevyhovující s následnou identifikací důležitosti daného parametru na stupnici: 

hodně důležitá, spíše důležitá, spíše nedůležitá, zcela nedůležitá. Po sběru a 

analýze dat od všech respondentů se vypočítají průměrné hodnoty důležitosti a 

kvality a dle těchto hodnot se dané parametry zanesou do kvadrantu 

v návaznosti na míře jejich důležitosti a dosahované kvality. (Blecharz, 2015) 
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Obrázek 4: Metoda "oko zákazníka" 

(zdroj: Blecharz, 2015) 

 

Výhodou metody je její rychlost a jednoduchost použití, oproti tomu nevýhodou je 

úzká stupnice, kdy respondent pouze volí mezi tím, co je dobré a co špatné. 

Společnosti se tak nedostane úplně vypovídající obraz o skutečném stavu 

spokojenosti. 

b) Index spokojenosti zákazníka: Index spokojenosti zákazníka je metoda s 

mnohem věrohodnějšími výsledky, které nabízí celou řadu statistického využití 

a analýz. Tato metoda je v oblibě u mnoha firem napříč různými odvětvími. 

V praxi je danou organizací či poradenskou firmou sestaven komplexní seznam 

otázek na jednotlivé parametry produktu a přidružených služeb. Dále je 

respondent vyzván, aby na stupnici (nejčastěji 1-10) obodoval kvalitu naplnění 

daného parametru a jím vnímanou úroveň kvality. Následně pak k dané 

vlastnosti přiřadí její důležitost. Celková spokojenost je pak součtem součinů 

jednotlivých bodových hodnocení spokojenosti a jejich důležitosti na celkové 

spokojenosti zákazníka. (Nenadál, 2004)    
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7. Využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování: 

Index spokojenosti je podobně jako finanční ukazatele veličinou dávající určitý obraz o 

současném stavu chodu společnosti. Je tedy více než vhodné zaměřit pozornost také na 

zvyšování hodnoty tohoto indexu jednotlivých zákazníků (obzvláště těch klíčových). 

Snaha o zlepšování indexu by tak měla být zakotvena v souboru sledovaných veličin, 

jenž budou podléhat procesům neustálého zlepšování.  

 

Obrázek 5: Model spokojenosti zákazníka 

(Zdroj: Nenadál, 2008) 

 

Na obrázku výše můžeme vidět model spokojenosti zákazníka, kde stěžejní stěžejní je 

ono porovnání požadavků zákazníka a jím vnímané hodnoty poskytnutého produktu. 
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Nejsou-li požadavky splněny, zákazník je nespokojen a může dojít až k jeho odchodu 

ke konkurenci.  

V opačném případě, kdy produkt splní svoji funkci, získá firma spokojeného zákazníka 

jenž se při správné péči může stát zákazníkem loajálním.      

  

➢ Loajalita / věrnost zákazníků: Další z veličin, které lze měřit na obchodním 

úseku společnosti je věrnost zákazníků, která jde ruku v ruce s jejich 

spokojeností.  

Loajální zákazník je takový, jenž je ochotný si daný produkt koupit i v případě 

náhlého problému na straně výrobce, popřípadě ve chvíli, kdy na trhu existuje 

produkt, jehož nabídka je v daném okamžiku výhodnější. Daný zákazník je 

přesto věrný své oblíbené a vyzkoušené značce a nehodlá měnit své nákupní 

návyky.   

V literatuře můžeme nalézt pět faktorů loajality.   

• „Potěšení (to je více než spokojenost) zákazníka 

• Naprostá spokojenost zákazníka 

• Pozice dodavatele na trhu 

• Míra vzájemné závislosti dodavatele na zákazníka 

• Setrvačnost a pohodlnost zákazníka“ (Nenadál, 2004) 

 

Úzkou souvislost s těmito faktory lze poté najít v rozdělení základních typů 

zákazníků v závislosti na míře jejich spokojenost a loajalitě, kdy tyto zákazníky lze 

rozdělit (viz obrázek č.3) na běžce, vězně, skokany a krále. (Nenadál, 2004) 
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Obrázek 6: Matice spokojenosti a loajality zákazníka 

(Zdroj: Bartes, 2007) 

 

• Běženci: Zákazníci, jenž s nabízenou kvalitou služby nebo produktu nejsou 

spokojeni, popřípadě jimi vnímaná hodnota produktu nedosahuje prodejní ceny. 

Velmi nízká je poté i jejich věrnost. U takového zákazníka je jeho odchod ke 

konkurenci velmi pravděpodobný. 

• Vězni: Jedná se o zákazníky, kteří stejně jako běženci nejsou spokojeni 

s nabízenou kvalitou, avšak i přes to se vyznačují vysokou mírou loajality 
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k danému výrobku zkrátka proto, že mnohdy nemají jinou možnost. Typickým 

příkladem jsou např. zákazníci společnosti vystupující na trhu v monopolním 

postavení.    

• Skokani: Další skupinou zákazníků se kterou můžeme přijít do kontaktu jsou 

tzv. skokani. Ti se i přesto, že jsou s poskytovanou úrovni produktu nebo služby 

spokojeni, hladina jejich věrnosti je velmi nízká a v případě zajímavé 

konkurenční nabídky koupí nový produkt u konkurence.  

• Králi: Pro společnost nejzajímavější skupinou zákazníků je pak skupina tzv. 

králů. Jejich znakem je vysoká spokojenost s produktem čemuž odpovídá i jejich 

věrnost.  

 

Snahou společnosti by pak mělo být získání co největšího počtu zákazníků, jenž lze 

označit za členy skupiny králů. Klíčem k úspěchu je pak maximalizace jejich 

spokojenosti a zvyšování jimi vnímané hodnoty zakoupeného zboží.  

V případě, že se mezi zákazníky společnosti objevují ti, jenž je možné identifikovat jako 

skokani, je více než vhodné míti velmi dobře zvládnutou analýzu trhu s dokonalou 

informovaností o nabídkách konkurence a vhodným způsobem na ně včas reagovat. 

Nezbytnou součástí je pak monitorování spokojenosti zákazníků společnosti a 

maximalizace hodnoty produktu a poskytovaných služeb pro jednotlivé zákazníky.   

 

Měření loajality: I přes to, že se loajalitou nezabývá nora ISO 9001, lze v literatuře 

nalézt hned několik možností a vzorců, jak tuto loajalitu zákazníka měřit. 

 

• Ukazatel setrvávání zákazníků:  

Prvním z ukazatelů je ukazatel setrvání zákazníku, který vyjadřuje poměr mezi počtem 

zákazníků na začátku a na konci roku a v případě vynásobení této hodnoty stem 

získáme „hodnotu loajality“ v procentech.  
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Usz = ukazatel obchodů na zákazníka 

Zkr = Počet zákazníků na konci roku/období 

Zn = počet nových zákazníků v průběhu roku 

Zzr = Počet zákazníků na začátku roku/ období (Nenadál, 2004) 

 

• Ukazatel dlouhodobosti vztahů: 

Dalším ukazatelem, jenž lze využít a poskytne nám vhodnou zpětnou vazbu o 

loajálnosti našich zákazníků je ukazatel dlouhodobosti vztahů. V podstatě se jedná o 

průměrnou délku spolupráce s odběratelem, kterou získáme, když celkový součet všech 

dob trvání obchodních vztahů podělíme počtem zákazníků.  

 

 

 

U = ukazatel dlouhodobosti obchodního vztahu 

Dsz = celková doba obchodních vztahů (součet všech dob obchodní spolupráce) 

Z = počet zákazníků (Nenadál, 2004) 

 

1.2.3. Procesní ukazatele 

Poslední skupinou ukazatelů jsou veličiny, jenž přímo souvisí s kvalitou procesů uvnitř 

organizace. Jedná se o následující ukazatele: 
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➢ Rychlost vykrytí objednávky: udává dobu, za kterou je společnost schopna 

vykrýt objednávku odběratele. Jedná se o čas od přijetí objednávky až po 

expedici zboží.  

Rychlost vykrytí objednávky (pokud společnost nedrží zboží skladem) v praxi nejvíce 

závisí na samotné délce výrobního procesu, který je u strojírenských podniků z pravidla 

v řádů týdnů.  

 

Náklady spojené s jednotlivými procesy oddělení: V dnešní velmi silně ekonomicky 

orientované společnosti je snahou každé společnosti docílit co nejnižších nákladů 

spojených s danými procesy při udržení požadované jakosti. Firmy, které dokáží 

produkovat stejně kvalitní produkt/službu s nižšími celkovými náklady získávají 

konkurenční výhodu.  

 

Rychlost jednotlivých procesů: Dokáže-li firma snižovat dobu potřebnou k vykonání 

jednotlivých procesů, zvyšuje se produktivita práce a následně celý výstup společnosti 

za určité časové období. Rychlost procesů je velmi vázána na stupeň využívání 

informačních technologii, automatizace a robotizace. Je však nutno podotknout, že řada 

z nich sebou přináší nemalé investiční náklady a je tedy vhodné nalezení optima mezi 

investovanými náklady a časovou úsporou jenž tato inovace přinese.  

 

1.3. Neustálé zlepšování 

V případě, že chce společnost zůstat konkurenceschopná, popřípadě stát se lídrem na 

trhu, je nutné zvládnutí koncepce neustálého zlepšování, které musí být 

implementováno do řízení celého podniku. Za tímto účelem je nezbytná motivace 

zaměstnanců k dosahování předem vytyčených cílů a podpora vrcholového vedení 

firmy. 
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 Mnoho literárních zdrojů pak uvádí následující posloupnost procesu neustálého 

zlepšování, kdy i samotné metody se pak vyznačují výraznou podobností či shodou 

s těmito kroky:  

a) Definovat důvody a oblasti pro zlepšení včetně problému současného řešení 

b) Zhodnotit účinnost a efektivnost současného procesu, analyzovat shromažděné 

údaje za účelem identifikace nejčastějších problémů, vybrat daný problém a 

stanovit cíl pro zlepšování. 

c) Identifikovat a ověřit příčiny problémů 

d)  Definovat možná řešení: Sepsat možná alternativní řešení s následným výběrem 

a úpravou nejlepší varianty. 

e) Vyhodnocení efektu po implementaci: analyzovat, zda nastavené řešení splnilo 

svůj účel a cíle pro zlepšování 

f) Standardizace nového řešení: Starý proces by měl být pomocí standardizace 

nahrazen novým čímž budou odstraněny původní problémy procesu.  

g) Hodnocení účinnosti a efektivnosti procesu s ukončeným opatřením ke zlepšení: 

Hodnocení procesu s úvahou o využití daného řešení jinde v organizaci. (Plura, 

2001) 

 

1.3.1. Metody neustálého zlepšování 

Velmi se mi líbí konstatování autora knihy „Moderní Jakosti“, který ve své knize 

definuje jeden z klíčových předpokladů pro zavedení procesu neustálého zlepšování a 

tím dle jeho názoru je schopnost vidět dané problémy, neboť organizace, která tyto 

problémy nevidí je sama problém. (Mizuno, 1988) Ačkoliv je tato myšlenka je již velmi 

stará, plně se s ní ztotožňuji, neboť právě kritické myšlení firem je může posunout 

vpřed. 
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Pokud bychom se dnes podívali na používané metody neustálého zlepšování zjistíme, že 

takových metod a jejich drobných modifikací nalezneme v literatuře celou řadu. 

Připomeňme si aspoň tři, které jsou ve velkém používány téměř po celém světě.   

  

Metoda PDCA: Jedna z nejznámějších a nejpoužívanějších metod je metoda PDCA 

(Plan – do – check – act) představující opakující se cyklus aktivit vedoucích ke zlepšení 

kvality popřípadě ke zlepšení předem definovaných hodnot.  (Bartes, 2007) 

 

Obrázek 7 Cyklus PDCA 

(zdroj: Bartes,2007) 

 

Plan (plánuj): Podstatou prvního kroku, jak již vyplývá z názvu, je naplánování 

možných řešení, jemuž předchází analýza současného stavu a následováno je výběrem 

té nejvhodnější varianty k dosažení určeného cíle.  

Do (dělej): V následujícím kroku je provedena implementace dle definovaného postupu 

v návaznosti na vybrané řešení.  

Check (kontroluj): Následně je výsledek změny proměřen a zkontrolován, zda bylo 

dosaženo požadovaného zlepšení oproti původnímu stavu.  
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Act (ustáli): Je-li výsledek kladný a navrhované řešení opravdu přineslo zlepšení, je 

nutné, aby celý postup byl standardizován a tím také uchován pro následná použití, 

čímž se nastaví nová úroveň kvality procesu. 

Metoda PDCA má díky svému obecnému charakteru velký rozsah použití a lze jí díky 

tomu užívat v procesním řízení výrobních či podpůrných procesů.  

 

Model DMAIC: Dalším z možných modelů neustálého zlepšování, který vychází 

z výše popsaného modelu PDCA je model využívaný v metodě Six-sigma nazývaný 

DMAIC (definice – měření – analýza – zlepšení – řízení). Ve své podstatě se jedná o 

pětifázový postup zlepšování, jenž v kontextu s metodou Six-sigma klade velký důraz 

na odchylky procesu a jejich snižování. Model DMAIC se dělí na následující části 

(Pande, 2002): 

Definice: Podstatou první fáze modelu je identifikace problému, definice požadavků a 

stanovení dosahovaného cílů očekávání a vizí jenž mají být naplněny.  

Měření: V další fázi je na místě přistoupit ke sběru informací formou ověření 

současného stavu procesů, měřením naplňování jednotlivých požadavků a efektivity 

procesu.  

Analýza: Třetím krokem postupu je analýza současného procesu, s důrazem na jeho 

úzká místa, identifikace klíčových faktorů a nalezení nejvhodnějších postupů k řešení 

problému. 

Zlepšení: Podstatou této fáze je sestavení plánu pro odstranění problému, návrhy 

nových řešení a jejich zavedení do praxe s následným ověřením výsledků.   

Řízení: V poslední řadě je třeba zavedení standardních měření pro sledování průběžné 

výkonnosti procesu a případné úpravy dle potřeb. (Pande, 2002) 
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Metoda Kaizen 

Japonská metoda Kaizen představuje určitý způsob myšlení a řízení podniku pomocí 

postupných (neustálých) kroků ke zlepšení procesů. Tato metoda se dle svých autorů 

zaměřuje převážně na výrobní procesy nicméně samotná teorie a princip je použitelný 

na všech úrovních podniku a životního stylu. (Imai, 2004) 

Na obrázku níže pak můžeme vidět, že efektivnost metody Kaizen v porovnání se 

standardním zaváděním inovací je výrazně vyšší z důvodu neustálého drobného 

zefektivňování procesu. Za tímto účelem je kladen velký důraz na iniciativu běžných 

zaměstnanců, kteří se velkou měrou podílí na navrhování změn.       

 

Obrázek 8: metoda kaizen 

(Zdroj: Imai, 2004) 

 

 Sám jsem před pár lety navštívil jednu nejmenovanou japonskou společnost, kde byl 

tento styl řízení jasně patrný a na každém výrobním oddělení se nacházel pracovník, za 

kterým zaměstnanci přišli v případě, že našli rychlejší nebo úspornější pracovní postup. 

Po názorné ukázce a prokázání přínosu byla zaměstnanci proplacena velmi zajímavá 

finanční prémie. Výhodou tohoto řešení tak není jen zvyšování efektivity procesu, ale i 

zapojení zaměstnanců do problému, kteří poté cítí svou důležitost a možnost ovlivnit 

chod firmy.  

Stejně důležité jako samotný model neustálého zlepšování a jeho použití je pak 

propojení této koncepce napříč všemi odděleními v podniku a udržení návaznosti 

s ohledem na cíle a strategii podniku.  
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1.4. Řízení rizik 

V případě snahy o procesní změny je třeba počítat i s výskytem rizik, které se mohou 

během implementace vyskytnout a nevhodným způsobem tak ovlivnit veškeré snažení 

společnosti. Tyto rizika je nutno analyzovat, vyčíslit a následně navrhnout preventivní 

opatření, které velikost případného rizika sníží do přijatelných mezí.  

 

Riziko: Pojem riziko je v literatuře popisováno několika způsoby. Sám se nejvíce 

přikláním k definicím jako „pravděpodobnost vzniku ztráty či nezdaru (odchýlení 

výsledků od výsledků očekávaných)“. (Rais, 2007)  

 

1.4.1. Metody analýzy rizika 

Ve své podstatě můžeme metody stanovení rizika rozdělit do dvou skupin a to na:  

• Kvalitativní: zde je riziko vyjádřeno v předem stanoveném rozsahu (např. 1-10) 

popřípadě slovně (malé, střední, velké) společně s výskytem pravděpodobnosti 

(např. 0-100%). Tyto hodnoty jsou stanovovány pomocí klasifikovaného odhadu 

osob znalých prostředí společnosti, okolí a trhu.  (Rais, 2007) 

Výhoda této metody spočívá v rychlosti a možnosti provedení analýzy i v případě 

neexistence statistik a informací o rizicích včetně způsobených ztrát, se kterými se 

společnost musela vypořádat v minulosti. Nevýhodou je pak subjektivnost hodnocení 

bez matematických propočtů.   

• Kvalitativní metody: jedná se o matematické vyjádření rizik pomocí frekvence 

výskytu hrozby a velikosti dopadu. (Rais, 2007)  

Nevýhodou kvalitativních metod je náročnost na objem dat a informací a s tím spojena 

přípravová a výpočetní náročnost. 
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1.4.2. Metody snižování rizika 

Jedná se o využívání určitého typu řízení společnosti ve vztahu k rizikům, kterým musí 

daná společnost čelit.  Mezi tyto metody lze čadit:  

• Metoda ofenzivního řízení rizik: společnost při projektovém řízení aktivně 

pracuje s riziky se snahou daná rizika analyzovat a vhodnými způsoby 

eliminovat (snížit). 

• Metoda retence rizika: Společnost nevyvíjí snahu s rizikem jakýmkoli způsobem 

pracovat, ovlivnit velikost jeho dopadu a pravděpodobnost.   

• Metoda redukce rizika: Společnost se zaměří na snížení příčin vzniku nebo jeho 

důsledky.  

• Metoda přesunutí rizika: Společnost se před hrozícími riziky brání uzavřením 

kontraktů, obchodních smluv, terminovaných obchodů atd. čímž snižuje 

případnou ztrátu, která firmě hrozí. (Rais, 2003) 

Volba metody pro snižování rizika vychází ze zvyklostí TOP managementu firmy, 

stylu jeho řízení a postavení k riziku. Vhodné je také využívat tyto metody 

v závislosti na druhu rizika a jejich užití posuzovat individuálně.   

 

1.4.3. Zobrazení rizika 

 Jedná se o zobrazení identifikovaných rizik za účelem vhodné interpretace, rozdělení 

rizik a porozumění důležitosti daného rizika. Mezi používané metody patří např.:  

• Matice rizik 

• Mapa rizik 

Matice rizik: zachycuje vzájemnou závislost velikosti dopadu a pravděpodobnosti 

výskytu pomocí maticovém uspořádání (viz. obr č.9). Celkové riziko je pak značeno 

písmeny A-F přičemž A= riziko zanedbatelné, B= okrajové, C = nízké; D= ještě 

akceptovatelné; E= tolerovatelné; F= neakceptovatelné. (Božek, 2015) 
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Obrázek 9 Matice rizik 

(Zdroj: Božek, 2015) 

 

Z výše znázorněného tedy vyplývá, že se jedná o jistou kvantifikaci vzájemného 

působení dopadu a pravděpodobnosti bez grafického znázornění. 

 

Mapa rizik: Pokud bychom chtěli daná rizika graficky znázornit, je na místě použití 

tzv. mapy rizik, která nám pomocí segmentů pomůže určit priority a závažnosti daných 

rizik, 

 

Obrázek 10 Mapa rizik 

(Zdroj: Božek, 2015) 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující kapitole bude do detailu popsán a okomentován současný stav procesů na 

obchodním úseku vybrané společnosti.   

       

2.1. Společnost ABC s.r.o. 

Společnost ABC s.r.o. je tradiční český 

výrobce strojního a elektrotechnického 

zařízení která vznikla jako nástupnická 

organizace výrobního závodu v devadesátých 

letech minulého století. Společnost byla 

zprivatizována tehdejšími vedoucími 

pracovníky obchodního a technického oddělení původní organizace, kteří se následně 

stali jednatelé a rovnocenní majitelé nově vzniklé společnosti ABC s.r.o. Po smrti 

jednoho z nich se z druhého majitele stal většinový vlastník, který vede tuto firmu do 

dnes. Společnost po svém vzniku zachovala svůj sortiment a následně jej rozšířila právě 

o produkty využívající podobné technologie čímž se snažila zlepšit své postavení na 

českém a světovém trhu. V současné době zde pracuje více než 120 zaměstnanců, 

jejichž produkce je téměř z padesáti procent vyvážena do zahraničí (nejčastěji 

Německo, USA, Francie), kde jsou tyto produkty poté využívány v celé řadě odvětví 

(strojírenství, potravinářství, lékařství atd.). 

Samotný úsek odbytu je tvořen pěti pracovníky pod vedením obchodního ředitele, kteří 

se starají o balení zboží, expedici, dopravu a v neposlední řadě zajišťují komunikaci se 

zákazníky a s ní související administrativu v podobě tvorby dokladů k prodávanému 

zboží. 

 

 

 

 

Tabulka 1: Základní informace ABC s.r.o. 

(zdroj: justice.cz) 

 

  

(Zdroj: justice.cz)  

Založení 1990 – 1994 

Právní forma  s.r.o. 

Kraj sídla společnosti Jihomoravský 

Velikost podniku Střední 
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Obrázek 11: schéma společnosti ABC s.r.o. 

(zdroj: interní dokumentace ABC s.r.o.) 

 

Bez jakéhokoliv přehánění lze tvrdit, že obchodní odddělení je jedním ze stěžejních 

oddělení celého podniku. Jejím úkolem je hledat nové zákazníky a to jak v tuzemsku, 

tak v cizině a případně se starat i o marketingovou stránku společnosti. Snahou 

obchodního úseku je pak udržovat úzké a přátelské vztahy s hlavními oddběrateli, u 

kterých využívají individuální přístup (individuální ceníky, množstevní slevy atd.). Za 

tímto účelem probíhají pravidelná jednání dopomáhající sběru dat a zjištění skutečných 

potřeb zákazníka, které jsou dále využívána k technickým úpravám produktů a 

celkovému rozvoji společnosti.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, v oddělení odbytu a expedice pracuje celkem 5 

pracovníků. Jedná se o následující pozice: 

• Samostatný referent obchodního úseku (zástupce obchodního ředitele) 

• Obchodník-prodejce produktů A 

• Obchodník-prodejce produktů B 

• Pracovník zodpovědný za balení zboží 

• Řidič 

 

Pracovní náplň samostatného referenta obchodního úseku: 

o udržování pravidelného kontaktu s anglicky mluvícími zákazníky 

o vytváření překladů zahrnující požadavky zákazníka 



38 

 

o získávání nových odběratelů a tím i rozšiřování počtu stálých zákazníků ABC s.r.o. 

o pravidelné osobní návštěvy současných odběratelů (zúčastňovat se na jednáních s nimi 

s maximální snahou o uspokojení jejich požadavků) 

o  Cenotvorba 

o Spoluvytváření marketingových aktivit (správa webu společnosti) 

o Sledování platební morálky zákazníků včetně urgence plateb 

 

Pracovní náplň obchodníků-prodejců produktů A a B 

o Evidování zákazníků 

o Vytváření standardních nabídek 

o Přijímání a zaevidování objednávky 

o Zpracování (vyspecifikování) objednávky 

o Zaslání potvrzení objednávky  

o Zaplánování objednávku na nejvhodnější možné datum 

o Sledování aktuálního stavu objednávek 

o Odvádění hotových výrobků v systému 

o Vytváření dodacích listů a faktur 

o Zajištění expedice zboží (vyzvat zákazníka k odběru, zajistit přepravní službu atd.) 

o Zajišťování případného celního odbavení 

o Udržování pravidelného kontaktu se zákazníky, informování o všech změnách včetně 

zasílán karty spokojenosti zákazníků. 

o Urgence pohledávek 

o Zodpovědnost za sklad expedice 
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o Udržování určité hladiny skladových zásob 

 

Pracovní náplň pracovníka zodpovědného za balení: 

o Balení zboží 

o Vedení evidence zabaleného zboží 

 

Pracovní náplň řidiče: 

o Doprava zboží k zákazníkovi 

o Vyzvednutí materiálu u dodavatele 

o Obsluhování paletového vozíku 

 

Dle mého názoru, který mohu podložit několikaletým pozorováním vnitřního chodu 

firmy, je současný počet a rozložení pracovníků adekvátní k celkovému obratu a 

pracovní náročnosti. Problémem je pouze nedostatečně plynulá výroba, kdy lze 

vypozorovat menší vytížení pracovníků expedice začátkem měsíce, a naopak značné 

přetížení na jeho konci.  

 

2.2. Procesy na oddělení odbytu a expedice 

Na obchodním úseku společnosti nalezneme celou řadu procesů nutných k udržení 

chodu a kvality práce. Jedná se o následující činnosti: 

 

Komunikace se zákazníky  

Komunikace se zákazníky probíhá ve společnosti ABC přes email, telefon, popřípadě 

pomocí osobního setkání 
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Emailová komunikace je nejčastěji formou komunikace, kdy obchodnice nevyužívají 

žádné automatické mechanizmy (hromadná pošta, šablony emailů atd.) Pracovníci tedy 

každou nabídku píší jako nový unikátní email slovo od slova. To samozřejmě razantně 

snižuje množství emailů, které jsou obchodnice schopné během pracovní doby 

zpracovat a prodlužuje se tím také čekací doba zákazníků na odpověď, což je v dnešním 

obchodním světě, kde je rychlost jedním z rozhodujících prvků pro uzavření obchodu, 

značnou nevýhodou. V případě poruchy stroje totiž zákazník poptává možnou náhradu 

s dodáním ideálně ihned, neboť každá hodina, kdy stroje stojí, jsou ve většině továren 

spojeny s obrovskými finančními ztrátami. Mnohdy je tedy právě čas tím rozhodujícím 

aspektem, zda zákazník objedná daný produkt u daného výrobce nebo u konkurence.  

Dále je nutno podotknout, že na obchodním úseku ABC s.r.o. také neexistuje žádná 

monitorovaná veličina, která by sledovala například kolik emailů a nabídek zaměstnanci 

zodpoví během pracovní doby. Nelze tedy přesně určit výkon jednotlivých pracovníků, 

rychlost jejich reakce a je tedy postrádána i zpětná vazba pro hodnocení zaměstnanců.  

Naopak bych vyzdvihl využívání emailové komunikace přes účty Microsoft office 365, 

které fungují s cloudovým uložištěm a nehrozí tedy ztráta dat při technické poruše 

serveru uvnitř firmy a zaměstnanci se mohou do svého emailu přihlásit z jakéhokoliv 

vzdáleného místa i mimo pracovní dobu. 

 

2.2.1. Balení zboží 

Ve společnosti EMP je za balení zboží zodpovědná jedna režijní pracovnice, která při 

balení zboží provede vizuální kontrolu, nalepí na zboží výborní štítek, zboží následně 

zabalí do miralonu a vloží společně s výplní a manuály k obsluze do příslušné krabice 

označené štítkem výrobku.  

V případě paletového prodeje jsou krabice naskládány na paletu, kdy každá řada je 

proložena kartonem a poté celá paleta přetáhnutá kartonovým obalem, zapásována 

železnou páskou a tato paleta je následně označena jménem zákazníka společně se 

seznamem zboží, jenž paleta obsahuje. Ta je následně zavezena do skladu expedice, 

nebo vyvezena na výdejní místo, kde si ji vyzvedne zákazník či dopravce.  
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Procesu balení lze vytknout pouze:  

• Použití železné pásky při balení palet, která se vyznačuje horší manipulativností 

z důvodu váhy a její vyšší cena oproti plastové pásce. Je také nutné používání 

ochranných rukavic kvůli předcházení pracovního úrazu, neboť hrozí velké 

riziko pořezání o ostré hrany pásky.  

• Při balení drobných náhradních dílů jsou tyto položky kusově počítány, což při 

vyšším počtu kusů pracovníka výrazně zpomaluje. Mnohem efektivnější by bylo 

počítání pomocí váhy.     

•  Nevyužívání upozorňujících nálepek „křehké zboží“. Při detailním zkoumání 

množství reklamovaných kusů z důvodu doručení již poničeného, odřeného 

zboží během přepravy bylo však zjištěno, že výskyt takovýchto stížností není 

nikterak častý a je tedy na zvážení, zda toto označení zavádět. 

• Pracovnice mnohdy stráví neúměrné množství času hledáním vhodného 

obalového materiálu pro výplň krabice zboží zasíláno jako samostatný balíček.   

 

2.2.2. Doprava zboží 

Při dopravě zboží je možné využít tři následující možnosti přepravy. 

• Osobní odběr v sídle společnosti 

• Doprava formou přepravní společnosti: ABC s.r.o. využívá dvou smluvních partnerů se 

zvýhodněnými cenami přepravy pro rozesílání zboží do celého světa (společnosti 

Dachser a TNT). Společnost Dachser realizuje paletové přepravy a společnost TNT 

zajišťuje přepravu samostatných balíčků (kartónů). U obou společností je využíván 

jejich internetový portál pro objednávání přepravy zboží s možností nechat zboží proclít 

přímo u přepravní společnosti, což výrazně zjednodušuje expedici a poskytuje i 

možnost lokalizace zboží v průběhu přepravy samotné.   

• Doprava zajištěná firmou ABC s.r.o.: V případě potřeby je možné využít vlastního 

rozvozu zboží pro jejichž účely slouží dvě dodávky společnosti. Tato forma se logicky 
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využívá jen u zákazníků, kteří se nacházejí v rozumné vzdálenosti (tedy u těch, kdy je 

vlastní doprava levnější variantou, než doprava realizována přes přepravní společnosti). 

 Rozpis jízd řidiče je každodenně ručně zapisován obchodním ředitelem do knihy 

přepravy pro účely zpětné dohledatelnosti a monitorování vytíženosti řidiče. Toto řešení 

pomocí zápisníku je dle mého názoru nevyhovující a neodpovídá možnostem 

v současnosti nabízené techniky. Neumožňuje vzdálený náhled a automatickou 

archivaci jako umožňují různá GPS řešení.  

 

2.2.3. Cenotvorba  

Nacenění zakázek je ve společnosti ABC tvořeno nákladově při využívání 

individuálních ceníků různých odběratelů. Tyto ceníky se však mnohdy v ziskovosti 

výrazně liší a liší se i ziskovost napříč danými produkty včetně produktů totožných 

lišících se pouze velikostí. To vše je způsobeno historicky odvozenými cenami u 

některých odběratelů, které byly následně upravovány procentuálním navýšením dle 

vyjednávací síly odběratele.  

Nevýhoda velkého množství individuálních ceníků jednoznačně spočívá v časové 

nákladnosti na jejich aktualizaci (neboť každý se musí upravovat samostatně) a různá 

ziskovost/marže jednotlivých položek i v rámci jednoho ceníku. Některé ceníky jsou 

navíc vedeny pouze v excelovském souboru a v papírové podobě archivovány. 

V případě objednávky je cena v objednávce manuálně kontrolována dle ceníku daného 

zákazníka, což nevylučuje lidskou chybu a snižuje tak rychlost procesu objednávky. 

V současnosti, kdy nejsou ceníky vázány na informační systém, není možné ani 

nahlížení do ceníků přes internet ze vzdáleného místa.  

    

2.2.4. Marketing 

Vzhledem k velikosti společnosti nenajdeme ve firmě žádné marketingové oddělení ani 

marketingového specialistu. Tuto činnost zastává obchodní oddělení jejichž práce 

spočívá převážně v organizování veletrhů v ČR i zahraničí, kterých se společnost 

každoročně účastní, přípravy prospektů a katalogů včetně správy webové stránky.  
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Dle výše uvedeného je zjevné, že marketingem se zde rozumí pouze základní funkce 

pro udržení informovanosti zákazníků o stávajících produktech a aktuálním dění ve 

společnosti (tzn. neplní veškeré funkce marketingu.) 

 

2.2.5. Získávání zpětné vazby 

Pomineme-li běžnou emailovou, telefonickou a osobní komunikaci během jednání, je 

vyvíjena snaha získat jednou ročně zpětnou vazbu, jenž společnosti poskytne informace 

o spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Za tímto účelem se koncem roku 

prostřednictvím emailu rozesílá tzv. „karta spokojenosti“. Jedná se o krátký dotazník, 

kdy zákazník známkuje čtyři aspekty kvality služeb. (komunikativnost obchodního 

úseku, včasnost dodávek, kvalitu a spokojenost s délkou dodací lhůty) Všechny 

vyplněné dotazníky zákazníků jsou následně předány obchodnímu řediteli, který 

provede jejich vyhodnocení se snahou objevit a následně odstranit slabé stránky 

podniku.  

Díky nevyužívání funkce hromadné korespondence se dotazníky zasílají pouze určitému 

okruhu zákazníků, na které si obchodníci vzpomenou v daný moment rozesílání. To 

samozřejmě snižuje vypovídající schopnost dotazníků, neboť výběr dotazovaných 

provádí obchodník podle svého vlastního uvážení a nejsou tedy osloveni všichni 

odběratelé. I samotná podoba dotazníků se jeví býti strohá a může vést k neodhalení 

skrytých potřeb, pocitů a problémů zákazníka, což může mít za důsledek i přechod 

zákazníka ke konkurenci.  

Celý dotazník spokojenosti je tedy nutné zrevidovat, aby komplexně vypovídal o kvalitě 

produktů, komunikace, poskytované podpoře, doplňkových službách a zároveň 

odhaloval skryté potřeby zákazníků.  

 

2.2.6. Monitorování 

Na obchodním úseku je průběžně sledována pouze hodnota celkového obratu, neboť se 

jedná o hlavní cíl podniku, na které je navázáno kolektivní odměňování zaměstnanců. 
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Po stanovení požadovaného ročního obratu majitelem firmy je tato částka rozdělena 

podle pracovních dní na dané měsíce jejichž stav je následně každodenně sledován. 

Koncem roku je dále zjištěn stav obratu za daný rok pro vybrané dlouholeté odběratele, 

jehož výše je porovnána s plánovaným předpokladem. Dané informace následně slouží 

při osobních jednáních s odběrateli, kde se provádí vyhodnocení spolupráce za daný rok 

se snahou získat výhled spolupráce na rok následující v ideálním případě podloženým 

rámcovou smlouvou. 

Posledním ukazatelem, který je vždy na konci roku předkládán obchodnímu řediteli je 

celkové prodané množství jednotlivých typů výrobků. Tento přehled je zpracován ve 

formě tabulky, kde jsou prodané počty jednotlivých produktů rozděleny na dané měsíce 

včetně peněžního vyčíslení.  

Dle mého názoru se zde monitoruje velmi málo procesů a veličin a je tedy nutné celou 

oblast zrevidovat a zkvalitnit tak, aby dávalo jasnější obraz o kvalitě práce obchodního 

úseku (v ideálním případě každého jednotlivce), zájem o produkty společnosti na trhu a 

výhodnosti spolupráce s danými odběrateli. Tyto informace bychom měli navíc získávat 

v pravidelnějších intervalech (častěji, než je tomu v současné době, kdy tyto informace 

jsou získávány jedenkrát ročně), neboť jen tak jsme schopni na tyto jevy včas reagovat a 

celou situaci tak ovlivnit ještě před koncem zúčtovacího období.  

 

2.2.7. Účast na poradách 

Ve společnosti ABC jsou obchodníci s obchodním ředitelem přítomni na pravidelných 

výrobních poradách při účastí celého vrcholového vedení firmy a výrobních mistrů. Zde 

je dvakrát týdně probrán stav jednotlivých objednávek daného měsíčního plánu včetně 

několika dodatečných informací týkající se chodu firmy.  

Díky tomu jsou obchodníci sice detailně informováni o současných stavech všech 

položek v měsíčním plánu výroby, nicméně týdně se jedná o několikahodinový 

neproduktivní čas, který by tito pracovníci mohli využit efektivněji s vyšším přínosem 

pro společnost.  
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Porady jsou navíc vedeny v podobě papírových výkazů, kdy každý pracovník si dělá 

vlastní poznámky. Celé řešení tak postrádá společný zdroj informací, na který by si 

mohli pracovníci odvolávat například v případě návratu po dovolené či nemocenské.  

  

2.2.8. Zaškolení nových pracovníků  

Při zaškolení nových pracovníků (zástupů za mateřskou dovolenou) je na obchodním 

oddělení vyčleněn pracovník, který bude zaškolení provádět. (většinou nahrazovaná 

osoba), která novému zaměstnanci ukáže veškerou práci, přičemž nový zaměstnanec je 

vyzván, aby si dělal poznámky, z kterých následně bude čerpat při práci s informačním 

systémem Helios Orange.  

Pro účely zaškolení ale i pro sjednocení postupů práce by měl zcela jistě existovat 

manuál práce s informačním systémem, který by popisoval nejefektivnější postupy, 

definoval veškerá pole, které je nutné vyplnit, včetně všech povinností v rámci práce s 

informačního systémem pro veškeré pracovní pozice ve společnosti. V opačném případě 

může docházet k situacím, kdy zaměstnanci neúplně či nekorektně vyplní informace do 

informačního systému a při práci s ním budou používat složitější postupy, čímž se 

snižuje rychlost práce a nekorektní, popřípadě chybějící informace v informačním 

systému zkreslují vypovídající schopnost přehledů. 

 

2.2.9. Nabízené formy úhrady 

Společnost nabízí svým zákazníkům pouze možnost platby v hotovosti nebo bankovním 

příkazem, kde mnohdy připsání peněž na účet trvá i několik dní od provedení platby 

(zejména při mezinárodní transakci). Mnohými zákazníky je tedy absence rychlejšího 

způsobu platby vnímána negativně, a to hlavně v případě, kdy se jedná o nového 

zákazníka a je tedy vyžadována platba na předfakturu, avšak tento zákazník potřebuje 

nové zboží ideálně okamžitě odeslat.  Takovéto případy mají za důsledek, že si zákazník 

podobný produkt koupí u konkurence, kde celá transakce připsání peněz na účet a 

následné odeslání zboží trvá pouze několik málo hodin. Z tohoto důvodu by tedy bylo 

vhodné poskytovat zákazníkům rychlejší možnost úhrady. 
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2.2.10. Dostupnost pracovníků na telefonním čísle 

Pracovníci obchodního oddělení jsou povinni u sebe nosit firemní mobilní telefon, na 

který jsou v pracovní době přesměrovávaný příchozí hovory pevné linky v kanceláři 

daného pracovníka v momentě, kdy se nachází mimo kancelář.  

Tento proces hodnotím velmi kladně, neboť teoreticky vylučuje situaci, kdy se zákazník 

na dané číslo nedovolá. V případě, že je k vyřízení telefonu a uspokojení 

dotazu/požadavku zákazníka potřeba býti u informačního systému a vyčíst informaci 

z počítače, je zákazník slušně požádán, aby zavolal později, až bude pracovník 

v kanceláři. 

Nicméně i zde lze najít prostor pro zlepšení komunikace se zákazníky. Ty v případě, že 

volají mimo pracovní dobu nejsou žádným způsobem informováni o pracovní době a 

nejsou tedy vyzvání, ať zavolají v tomto čase. Takto nastavená „virtuální ústředna“ by 

zvyšovala kvalitu komunikace a péče o zákazníka.               
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2.2.11. Proces „poptávka – expedice“ 

 

Obrázek 12: Proces "poptávka – expedice 

(zdroj: podniková dokumentace ABC .s.r.o.) 

 

Zpracování poptávky 

V případě obdržení nové poptávky je nejprve pracovníky obchodního oddělení 

specifikováno, o jaké zboží se jedná a pokud jde o katalogové provedení nebo 

provedení, které je pravidelně vyráběno, je zákazníkovi zaslána nabídka dle ceníkové 

ceny zboží. V opačném případě je ve spolupráci s technickým úsekem nákladově 

počítána cena zakázky. Pokud se jedná o zajímavou poptávku, je tato poptávka zařazena 

na seznam „Nové obchodní případy“ jejichž stav je sledován na pravidelných týdenních 

poradách.  

Nevýhodu současného stavu vidím v absenci sdílení všech poskytnutých nabídek, neboť 

nabídky jsou řešeny formou emailové zprávy. Tyto nabídky jsou tedy ukládány pouze 

v emailových schránkách jednotlivých obchodníků bez možnosti vzájemného nahlížení. 

Tyto ostatní nabídky jsou poté historicky nedohledatelné ostatními pracovníky 

obchodního oddělení. V mnoha případech je postrádán též postup stanovení dané ceny. 
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Následně je tedy velmi obtížné, popřípadě zcela nemožné identifikovat vstupní data či 

odhalit příčinu chybně stanovené ceny. Je tedy velice žádoucí nastavit procesy tak, aby 

nabídky a způsob jejich sestavení byl přístupný a dohledatelný ostatními pracovníky.  

   

Nová objednávka:   

Po příchodu nové objednávky ji pracovnice obchodního úseku vytiskne a pokud se 

jedná o nového zákazníka, zadá jej do systému. Následně vyspecifikuje zboží podle 

objednacího čísla (pokud se jedná o nový produkt, vytvoří v systému novou kartu 

produktu, kterou následně zpracuje technický úsek podle vyspecifikovaných přání 

zákazníka), vytvoří kupní smlouvu (obsahující datum dodání, specifikaci zboží, 

sjednanou cenu a další náležitosti dokladu), kterou pošle zákazníkovi na jeho emailovou 

adresu jako potvrzení objednávky. V tištěné podobě se kupní smlouva secvakne 

společně s objednávkou a je vložena do abecedně řazených šanonů zákazníků (při 

archivaci se rozlišuje, zda se jedná o produkty A nebo B). 

Prodejce nosných produktů A si dále vede šanon rezervací (ručně psané záznamy), 

neboť tyto produkty se při menším objednávkovém množství (na rozdíl od produktů B) 

nevyrábí každá položka zvlášť, ale zadává se do výroby ve velké dávce. Tím jsou 

tvořeny skladové zásoby a v případě zaslání objednávky je možné takovéto produkty 

okamžitě odeslat na zákazníkem požadovanou adresu. 

Dle mého názoru je evidence rezervací v papírové podobě nepraktická a zastaralé. 

Pracovnice by měli pro tento účel spíše využívat možnosti informačního systému, ke 

kterému mají přístup všichni zaměstnanci a jehož stav je dohledatelný (i historicky) 

včetně možností vzdáleného náhledu.  

 

Generování požadavku do výroby 

Generování požadavků do výroby probíhá v informačním systému, kdy obchodnice 

zasílají požadavek pro zařazení do výrobního plánu společně s nejvhodnějším možným 

termínem. 



49 

 

Přijmutí zboží na sklad 

Po dokončení a odzkoušení hotových výrobků je zboží pracovnicí expedice zabaleno 

společně s návody k obsluze a následně buď dovezeno na sklad popřípadě zapásováno 

na paletu a vyvezeno na výdejní místo pro předání přepravci. Pracovnice expedice 

zabalené výrobky zapíše zboží do knihy „Zabaleného zboží“ a seznam těchto položek 

následně předá obchodníkům, kteří si v informačním systému přijmou zboží na sklad.   

 

Vytvoření výdejky / dodacího listu 

Při expedicí zboží je v systému Helios vytvořena výdejka ze skladu, ze které se generuje 

dokument dodacího listu. Ten je poté vytisknut ve čtyřech kopiích a je s nimi naloženo 

podle následujícího rozpisu: 

• 1 kopie pro zákazníka přiložena ke zboží 

• 1 kopie je podepsána přepravcem, popřípadě zákazníkem ztvrzující, že zboží převzal a 

tato kopie je uložena na ekonomickém oddělení 

• 1 kopie se přidá do šanonu a secvakne k objednávce 

• 1 kopii dopravce / zákazník zanechá na vrátnici při výjezdu z areálu 

Dle mého názoru je ukládání dodacího listu k objednávce v papírové podobě zbytečnou 

aktivitou, neboť vše je propojeno v rámci informačního systému a dodací list je i 

s podpisem odběratele (přepravce) uložen na ekonomickém úseku ve stejné kanceláři, 

ve které sídlí i obchodní oddělení. 

  

Vytvoření faktury 

Faktury jsou stejně jako dodací listy vytvořeny v systému Helios a dále emailem 

zaslány zákazníkům a tisknuty v několika kopiích 

• 1 kopie pro zákazníka přiložena ke zboží 
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• 1 kopie se přidá do šanonu a secvakne k objednávce 

• 1 kopie se předá ekonomickému úseku. V případě zahraniční faktury se na ekonomický 

úsek předávají 2 kopie 

 

Informace o každé faktuře jsou ručně psány do knih faktur (zvlášť na produkty A a B). 

Stejně jako u dodacích listů jsem toho názoru, že ukládání faktur zahraničních 

odběratelů v tištěné podobě je na obchodním úseku zbytečné. Stejně tak evidování 

ručně psané knihy faktur     

 

Expedice zboží 

Při expedicí zboží je nutné: 

• Nachystat zboží a vyvézt na výdejní místo 

• V případě osobního odběru vyzvat zákazníka k vyzvednutí 

• V případě zaslání přes přepravní společnost objednat přes internetový portál dopravu a 

na zboží nalepit obálku s dokumenty  

• V případě nutnosti proclení zboží informovat o této skutečnosti dopravce 

• Je-li to vyžadováno, vyplnit přepravní doklad 

• Předat zboží společně s dokumenty oproti podpisu na dodací list 

• Podepsaný dodací list a jednu kopii faktury v případě tuzemské faktury (dvě kopie 

faktur v případě zahraniční) odevzdat do složky na ekonomickém oddělení. 

 

Urgování plateb 

Úkolem obchodního úseku je také sledování platební morálky odběratelů včetně 

urgování neuhrazených faktur po splatnosti. Při práci je využíváno saldo všech faktur, 
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ve kterých si pracovník vyznačí faktury, které již jsou po splatnosti a následně 

zákazníka kontaktuje s urgencí formou emailu nebo telefonem.  

Tato každodenní činnost by jistě šla vyřešit určitou formou automatického generování 

upomínek přes emailovou poštu, která u mnohých firem běžně funguje. Celý proces 

urgování plateb by se tímto způsobem značně zefektivnil, ušetřil pracovníkům několik 

minut denně a při vhodném nastavení by dle mého názoru došlo i ke zlepšení cash-flow 

společnosti.    

 

2.3. Vyhodnocení současného stavu 

Současný stav procesů na obchodním úseku je již pár let nerevidovaný a zcela jistě lze 

mimo jiných nedostatků najít prostory pro optimalizaci procesů větším využitím 

informačního systému (automatizací a zjednodušením práce, využíváním přehledů atd). 

Tím by bylo dosaženo hlavně zrychlení práce a zvýšení výkonosti pracovníků, což by 

na mnohých postech bylo řešením pro jejich nadměrné vytížení, převládající převážně 

koncem každého měsíce. Zlepšit by se mělo i hodnocení odběratelů včetně kvality od 

nich získaných dat a informací, se kterými obchodní úsek pracuje (jejich relevantnost, 

včasnost, úplnost), vytvoření pracovních postupů při práci s informačním systémem a 

vytvoření systému monitorovaných veličin v rámci týmu obchodního oddělení. Tyto 

kroky vedoucí ke zvýšení kvality práce na obchodním oddělení je nutné také doplnit o 

strategii dlouhodobého zlepšování díky čemuž se společnost stane více 

konkurenceschopnou na českém ale i světovém trhu.  

 

Silné stránky současného stavu:  

• Logika a návaznost procesů 

• Využívání cloudové emailové komunikace 

• Možnost vlastní dopravy 

• Informovanost obchodníků 
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• Dostupnost pracovníků na telefonu 

 

Slabé stránky současného stavu: 

• Velké množství archivovaných dokumentů 

• Malé množství sledovaných veličin v rámci celého oddělení 

• Nedostatečné monitorování procesů včetně výkonosti jednotlivých pracovníků 

• Množství zbytečných úkonů snižující rychlost pracovníků a zvyšující jejich 

vytíženost 

• Nevhodná cenotvorba (ceníky zákazníků) 

• Dlouhé výrobní porady za účasti všech obchodníků 

• Slabá případně nerelevantní zpětná vazba od odběratelů. 

• Nedostačující hodnocení odběratelů 

• Neexistence manuálů pro práci s IS 

• Slabé využívání zásad neustálého zlepšování 

 

Podmínky stavu:  

Pro udržitelnost současného stavu jsou nutné následující podmínky: 

• Výraznou podmínkou je mimo jiné také zpomalení růstu platů v ČR. Při 

současné nezaměstnanosti a zvyšujícím se nárokům obyvatel je pro společnost 

ABC stále náročnější udržet současné zaměstnance. V případě poklesu počtu 

zaměstnanců by byla výrazně narušena činnost celého oddělení a současná 

kvalita práce by se stala neudržitelnou. 
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• Dostatečná finanční zabezpečenost nutná k chodu oddělení např. ve formě 

nákupu licencí na software atd. Tato podmínka je jednou ze základních 

podmínek chodu celé společnosti a vykonávání činnosti podnikání. 

• Zajištění ochrany dat včetně IT podpory. V případě narušení zabezpečení by 

mohlo dojít ke zcizení důvěrných dat a informací a v krajním případě k jejich 

ztrátě. 

• Dobrá ekonomická situace na trhu: v případě razantního poklesu poptávaného 

množství a tím i snížení ekonomického zdraví podniku by bylo nutné zúžit 

obchodní oddělení a procesy na oddělení zredukovat jen na nezbytně nutné. 

• Postavení společností na trhu a volba strategii: jedním z podmínek je 

bezesporu zachování vzájemného postavení firem na trhu. Velmi citelnou by se 

pro společnost ABC jevila cenová válka rozpoutaná konkurencí. 

• Udržení konkurenceschopnosti: Pro výrobní společnost je velmi důležité držet 

krok s konkurencí v ohledu technologií a výrobních nákladů 

• Srovnatelná inovovanost produktu: je zřejmé, že postavení firmy na trhu by 

bylo velmi ovlivněno v případě vyvinutí výrazně inovovaného produktu 

konkurencí, který by vzbudil výrazný zájem zákazníků na trhu. 

•  Další z podmínek současného stavu lze uvést současný kurz kč/€.  V důsledku 

velkého poměru exportu do zahraničí vůči prodeji v tuzemsku by výrazné 

posílení české koruny oproti Euru sice nezpůsobilo existenční problémy 

společnosti, nicméně by mohlo mít za následek narušení jejího chodu 

v návaznosti na nedostatečné cash-flow.  

• Odbornost zaměstnanců a jejich znalosti: Pro udržení stavu je nutné míti na 

daných postech zaměstnance, kteří v rozsahu nezbytně nutném ovládají danou 

problematiku související s jimi vykonávanou prací.  

• Existence standardů, směrnic, manuálů: Bezesporu je také nutné míti popsané 

veškeré postupy procesů, které daní pracovníci vykonávají společně 

s delegovanými pravomocemi a zodpovědnostmi. S těmito dokumenty musí býti 
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každý zaměstnanec obeznámen a následně vyzván, aby podpisem stvrdil, že 

tomu tak skutečně bylo. 

 

Požadavky TOP managementu: 

Dle rozhovorů s majitelem firmy a dle informací z porad TOP Managementu byly 

stanoveny střednědobé a dlouhodobé cíle, které byly následně transformovány na dílčí 

úkoly pro jednotlivá oddělení ve společnosti. Pro obchodní oddělení se jedná zejména o: 

• Zefektivnění procesů pro urychlení práce a zlepšení komunikace se zákazníky. 

Zkvalitněním procesů by měla být mimo jiné řešena vytíženost pracovníků 

společnosti, neboť se v současnosti setkáváme s nedostatečnou nabídkou na trhu 

práce. 

• Zlepšení monitorování procesů – jedná se o vytvoření měřitelných veličin, které 

dají zpětnou vazbu o výkonosti jednotlivce nebo oddělení jako celku a budou 

podkladem pro spravedlivé odměňování pracovníků včetně hodnocením 

pracovníka v případě podpisu nové smlouvy či žádosti o zvýšení platu.      

• Aktualizace standardů a tvorba veškerých pracovních postupů. – Jedná se 

vytvoření pracovního postupu pro práci s informačním systémem a podkladů pro 

zaškolení nových pracovníků.  

• Sjednocení cenotvorby – Jedná se převážně o sjednocení ceníků pro ulehčení 

budoucích úprav a převedení do elektronické podoby informačního systému 

společnosti.  

• Zlepšení hodnocení odběratelů – základem je stanovení postupu pro hodnocení 

spolupráce s odběrateli díky čemuž budou zajištěny užitečné informace pro 

rozhodování obchodního ředitele a TOP managementu firmy včetně relevantní 

zpětné vazby užitečné při dalších obchodních jednáních se zákazníky.    

• Zlepšení zpětné vazby od zákazníků – očekává se revize současné podoby 

dotazníku spokojenosti zákazníka, který dá lepší představu o kvalitě nabízených 

služeb a napomůže k lepší identifikaci přání a potřeb zákazníka.  



55 

 

 

 Stanovení problému  

Z výše uvedeného vyplývá, že obchodní oddělení v současné době pracuje neefektivně a 

je zde značný prostor pro zjednodušení a zkvalitnění jednotlivých procesů, čímž bude 

dosaženo vyšší pracovní výkonosti, která navíc v současné době není dostatečně 

monitorována, neboť dosud nebyl vyspecifikován dostatečný počet sledovaných veličin, 

který by dal lepší obraz o kvalitě procesů a výkonosti jednotlivých pracovníků.  

Dále je nutné zmínit nedostatečné získávání zpětné vazby od odběratelů, hodnocení 

odběratelů a chybějící pracovní postupy pro veškeré pozice. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou navrhnuta řešení, které dopomůžou ke zlepšení současného stavu 

kvality procesů, získávání zpětné vazby a chodu obchodního oddělení společnosti. Celá 

koncepce bude primárně řešena s ohledem na zákazníka se snahou zvýšit pocit 

uspokojení z poskytovaných služeb a dosáhnout tak jejich maximální spokojenosti, 

neboť jak již bylo zmíněno výše, je to právě on, kdo platí celý chod firmy. 

 

3.1. Definování zákazníků společnosti.  

V prvním kroku je vhodné si definovat současné zákazníky společnosti. Ti se dají 

rozdělit do dvou skupin: 

Podnikatelské subjekty: tuto skupinu jenž tvoří drtivou většinu příjmů společnosti 

tvoří:  

• Společnosti (subjekty), jenž výrobky firmy ABC s.r.o. používají jako 

komponenty do vlastního produktu a vytvářejí tak vyšší přidanou hodnotu  

• Dealeři a prodejci, jenž dále na trhu přeprodávají výrobky společnosti v 

zahraničí  

Koncový zákazníci: sem lze řadit tzv. domácí kutily, kteří daný produkt využívají pro 

vlastní potřebu např. při opravě doma využívaného stroje nebo k výrobě vlastního 

návrhu zařízení.  

 

3.2. Definování požadavků zákazníka 

Výše popsané skupiny zákazníků se vyznačují shodou ve výčtu požadavků a očekávání 

od vyráběného produktu a služby. Jednotlivé subjekty se zpravidla liší pouze v míře 

vnímané důležitosti a priorit.  

Po interním šetření byly tedy definovány následující požadavky zákazníka: 
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• Spolehlivý produkt: Jedním ze základních požadavků je výroba spolehlivého 

produktu s použitím kvalitních materiálů, vhodného konstrukčního řešení a 

dobrého výrobního zpracování.  

Úkolem společnosti by v tomto ohledu měla být maximální snaha o snižování 

množství reklamací a stížností na kvalitu dodávaného produktu, analyzovat 

jejich příčiny a následně aplikovat vhodné řešení do výrobního procesu  

• Příznivá cena: obvyklým jevem každého odběratele je tlak na snižování 

nákupní ceny produktu čemž dopomáhá i konkurenční boj mnoha firem na trhu. 

Cena je však vždy ovlivněna cenami vstupů (materiálů, cenou lidské práce, 

kapitálu) a efektivností jejich využívání. Podaří-li se zefektivnit výrobní a 

administrativní procesy, stoupne produktivita práce a v důsledku toho dojde ke 

zvýšení marže na daném produktu. Společnost si poté bude moci dovolit snížit 

cenu těchto produktů při zachování stejné marže a její produkty se díky tomu 

stanou mnohem více konkurenceschopnější.  

Společnost by se tedy měla zaměřit na snížení nákladů na použitý materiál při 

zachování současné kvality materiálů a dále také zvýšit efektivitu procesů 

potřebných k zajištění výroby a administrativy dané objednávky.  

 

• Rychlost dodání: Velmi důležitým požadavkem zákazníka je rychlost dodání 

objednaného zboží. Společnost, jenž je schopna dodávat zboží v kratším čase, 

získává konkurenční výhodu nad ostatními firmami na trhu a zvyšuje se tak 

jejich hodnota v očích konečných zákazníků a obchodních společností, kteří 

nejsou tímto nuceni držet zvýšenou zásobu produktů pro pokrytí požadavků 

jejich odběratelů. 

 

• Dodržování termínů: Dalším z důležitých požadavků zákazníka je spolehlivost 

dodavatele s ohledem na dodržování předem potvrzených termínů dodání. 

Společnost, jenž nedodržuje takto slíbené termíny poškozuje svoje jméno a 
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snižuje svoji hodnotu v očích zákazníka a v mnoha případech tak dochází ke 

ztrátě zákazníka a jeho odchodu ke konkurenci.  

 

• vstřícnost a rychlost komunikace: V dnešním obchodním světě je rychlost 

jedním ze základních faktorů úspěchu. Společnost, jejichž obchodní oddělení je 

schopno odpovědět na poptávku zákazníka jako první získává drobnou výhodu 

a mnohdy právě tato rychlost rozhoduje o uzavření obchodu 

 

• Účinnost produktu: Trendem dnešní doby je mimo jiné i snaha snižování 

zátěže pro životní prostředí, pod kterou lze zařadit i úsporu elektrické energie a 

tím i zvyšování účinnosti produktu. Plnění tohoto požadavku je na daném trhu 

vyžadováno nařízeními evropské unie, jenž pro určité produkty stanovuje 

minimální hodnotu účinnosti a postupně tyto požadavky zpřísňuje. Podobný 

tlak lze vypozorovat i od několika zákazníků na trhu, které pro své aplikace 

hledají produkt s vysokou mírou účinnosti. 

 

3.3. Nastavení ukazatelů 

V první řadě je z důvodu posouzení efektivnosti procesu nastavit vhodné ukazatele 

výkonosti obchodního úseku, které budou následně sloužit pro poskytování obrazu o 

fungování pracovníků obchodního oddělení a jako referenční bod počátečního stavu 

kvality jednotlivých procesů se snahou o jejich zlepšení. 

Pro tyto účely budou pro obchodní úsek nastaveny a následně analyzovány následující 

ukazatele:  

 

• Index spokojenosti zákazníka 

• Věrnost zákazníků  

• Ziskovost, rentabilita a obrat zákazníka 
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• Akvizice nových zákazníků 

• Rychlost procesů na obchodním úseku a jejich uskutečněné množství 

• Náklady na jednotlivé procesy 

 

3.4. Návrhy na zlepšení procesu 

Firma ABC je společností, které plynou nejvyšší příjmy z tradičních, několik let 

vyráběných produktů „A“. Problémem posledních let je však snížení počtu prodejů 

těchto nosných produktů, což by při zachování současného trendu mohlo v budoucnu 

znamenat značné finanční problémy. Hlavním úkolem je tedy zvýšení jejich prodejů, a 

tím i výrazné zlepšení finanční situace společnosti.  

 

Mezi navrhované změny patří: 

• Sdílení nabídek mezi pracovníky obchodního oddělení 

• Transformace skladů hotových výrobků do skladů polotovarů a s tím související 

změna zadávání požadavků do výroby 

• Změna stylu prodeje nosných produktů 

• Zřízení klientských účtů na webu společnosti 

•  Změna procesu balení zboží 

• Využívání automaticky generovaných textů pro komunikaci se zákazníky 

• Automatické upomínání plateb 

• Změna archivace 

• Změna cenotvorby 
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3.4.1. Sdílení nabídek mezi pracovníky obchodního oddělení 

Z důvodu sdílení nabídek mezi pracovníky obchodního oddělení bylo navrhnuto 

vytvoření emailové adresy „nabidky@abc.cz“. Pracovníci odbytu při odesílání nabídek 

vloží tuto emailovou adresu do kopie kde se tyto zprávy budou archivovat s možností 

náhledu ostatních pracovníků. Vedoucí pracovník bude tyto zprávy pravidelně filtrovat 

dle nabízeného produktu přiřazovat v programu Outlook do předem definovaných 

složek. Tím získá data použitelná pro statistické údaje poptávaného množství 

jednotlivých typů, které následně může porovnat se skutečnou hodnotou prodaného 

množství, čímž získá dokonalou představu o účinnosti prodeje a díky možnosti exportu 

dat do excelovské tabulky také mnoho možností sumarizace a tvorby přehledů včetně 

výpočtu reakční doby. 

Celkový počet odeslaných nabídek jednotlivých pracovníků lze následně využít při jeho 

celkovém hodnocení a sledování vytíženosti. 

  

Přínosy změny: 

• Možnost náhledu na nabídky ostatních pracovníku odbytu, zda bylo na poptávku 

odpovězeno. 

• Možnost sledování poptávaného množství, úspěšnosti nabídek a reakční doby. 

• Jednoduchá tvorba přehledů a statistik 

• Možnost sledování „výkonosti“ pracovníka 

 

Podmínky změny:  

• Vytvoření sdíleného emailu  

• Pravidelné zařazování nabídek do skupin a jejich analýza 

• Vytvoření vhodného systému odměňování pro provázání s množstvím 

odeslaných nabídek 
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3.4.2. Změna stylu prodeje nosných produktů 

Dle mého názoru by společnost měla vyvinout nejvyšší snahu pro maximalizaci prodeje 

nosných produktů, které se vyznačují nejvyšší marží. Při pohledu na vývoj obchodních 

případů a perspektivy jednotlivých druhů v rámci českého i mezinárodního obchodu lze 

konstatovat značnou oblibu internetového prodeje a zvyšující se zájem zákazníků o 

jejich využívání stejně jako rostoucí podíl na tržbách jednotlivých prodejců.  

 

 

Obrázek 13: Vývoj internetového prodeje 

(Zdroj: Český statistický úřad) 

  

Po úpravě plánování a výroby, kdy bude společnost schopna garantovat dobu dodání 

v horizontu několika dní je další navrhovanou změnou úprava webových stránek a 

následný prodej formou e-shopu pro katalogové provedení těchto produktů. Na 

upravené internetové stránce společnosti by bylo možné dané produkty objednat online 

a takto zadaná objednávka by byla automaticky generována do informačního systému 

společnosti a současně by bylo zákazníkovi zasláno potvrzení objednávky.  

 

Přínosy změny:  

• Zvýšení prodeje nosných produktů 

• Úspora 15 min. při vytvoření objednávky 
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Podmínky změny: 

• Uvolnění finančních prostředků (190.000Kč) pro úpravu webových stránek a 

informačního systému  

• Dodržování garantované doby dodání 

• Funkčnost změny „skladu polotovarů“ 

 

3.4.3. Zřízení klientských účtů na webu společnosti 

V případě zřízení e-shopového prodeje a úpravy webových stránek by bylo vhodné tuto 

stránku doplnit také vhodným klientským prostředím, kde by každý zákazník mohl 

objednat i firmou vyráběné produkty, jenž nejsou nabízeny formou e-shopu. (např. 

speciální zákaznické provedení) Pro tyto účely by na webových stránkách bylo po 

přihlášení zákazníka možno vyplnit objednávkový list, kde by daný zákazník pouze 

vyplil výrobní číslo produktů a počet požadovaných kusů. Po odeslání objednávky by 

byly informace automaticky nahrány do informačního systému společnosti s následným 

zasláním potvrzení přijetí objednávky. 

Zákazníci by pro využívání objednávkového formuláře na webu společnosti byli 

motivováni drobnou slevou např. ve výši 40Kč, jenž představují náklady na vytvoření 

jedné objednávky zaměstnancem společnosti ABC. Tato sleva by v případě samostatně 

zadané objednávky ponížila její celkovou cenu a společnost ABC by snížila vytíženost 

pracovnic a vyloučila chybovost při vytváření objednávek.  

  

Přínosy změny:      

• Úspora času na vytvoření objednávky v případě objednání přes klientský účet 

15min. 



63 

 

• Eliminace lidské chyby v případě zadávání objednávky 

• Žádné časové prodlení mezi vytvořením objednávky, zadáním do informačního 

systému a zasláním potvrzení o přijetí objednávky 

• V budoucnu možnost rozšíření klientského účtu o detailnější informace o stavu 

objednávky 

 

Podmínky změny: 

• Nutná úprava webových stránek společnosti a doprogramování informačního 

systému s následným propojením s webem. S tím je spojena i nutnost uvolnění 

finančních prostředků (v případě realizace e-shopu by celkové náklady spojené 

s implementací těchto řešení byly cca 190.000 Kč. 

•  Informování zákazníků o chystané změně a důkladné vysvětlení výhod 

plynoucích z využívání klientského účtu 

• Zaškolení zákazníků na užívání účtů případně vyhotovení manuálu uživatele. 

 

3.4.4. Transformace skladů hotových výrobků na sklady 

polotovarů 

produktová řada nejziskovějších produktů firmy se skládá z pohonné části, kdy na výběr 

je ze tří druhů výkonů a z těla produktu, které je vyráběno v několika velikostech, 

přičemž jednotlivé délky a typy pohonů je mezi sebou možné různě kombinovat včetně 

možnosti drobných modifikací a úprav (např. barva, materiál komponentů, atd.) 

Vzhledem k šířce kombinací není společnost schopna držet sklady v hotových výrobků 

pro každou z nich v dostatečné výši a tak drží sklady pouze některých položek, které se 

prodávají nejčastěji. Požadavek je do výroby zadáván ve velkých dávkách z důvodu 

eliminace dlouhých strojních přípravných časů potřebných na jejich výrobu. Takto 

Vyrobená série pokryje požadavky zákazníků na delší časové období a dále umožňuje 

okamžité odbavení objednávky v případě, že zákazník požaduje právě onen produkt 
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dostupný na skladě, nicméně v případě, že jím požadovaný produkt na skladě není, 

přičemž není ani zaplánován je zákazníkovi potvrzen termín dodání rovnající se deseti 

týdnům, což je v případě naléhavé potřeby pro mnohé zákazníky naprosto 

neakceptovatelné. Ti poté hledají vhodné alternativy u konkurence a společnost ABC 

tak přichází o velice zajímavé zisky.  

Celá situace bude řešena rozprodáním skladu těchto hotových výrobků, čímž se výrazně 

zmenší velikost skladu expedice a onen nevyužitý prostor může být přiřazen k výrobě 

jako odkládací plocha, či prostor pro nové stroje. Namísto toho se využije nevyužitého 

zakladače v oddělení montáže, který se naplní množstvím polotovarů odpovídající 

dvouměsíční potřebě zákazníků společnosti a jehož stav se bude jednou za měsíc 

doplňovat. Nově příchozí objednávky se nyní budou plánovat s požadavkem rovnou do 

tohoto oddělení, kde se produkt složí přesně podle požadavků na objednávce včetně 

použitých materiálů, komponentů a barvy. 

 

Přínosy změny:   

• Snížení průměrné doby dodání z 34 dní na 5 pracovních dní od objednání 

•  S tím související navýšení prodeje produktů 

• Snížení celkových zásob společnosti (v současné době evidujeme na skladu 

hotových výrobků produkty v celkové výši cca 300.000Kč, přičemž nový návrh 

počítá s hodnotu skladů polotovarů v hodnotě 180.000Kč při pokrytí stejné 

poptávky včetně rezervy odpovídající potřebě zákazníků na cca dva týdny pro 

případ výpadku. 

• Zlepšení provozního cash-flow 

• Odpadne nutnost evidence rezervací produktů na skladě hotových výrobků 

• Uvolnění prostoru skladu hotových výrobků pro výrobu 
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Podmínky změny: 

• Připravenost vhodného místa pro sklad polotovarů 

• Pravidelné doplňování skladu polotovarů 

• Každodenní vystavování objednávek/požadavků do výroby 

•  Udržování předem stanovené minimální rezervy polotovarů.  

 

3.4.5. Změna procesu balení 

Díky změně plánování výroby produktů s využitím skladu polotovarů přesně dle 

objednávky zákazníka bude možné daný produkt zabalit přímo dle potřeby odpovídající 

druhu zvolené přepravy. Odpadne tak současná nutnost zboží přebalit v případě, kdy je 

zboží odesláno jako samostatný balík přepravní službou. Pro tyto účely budou 

nakupovány dva druhy krabic.  

• Současné krabice z tenčího kartonu, které budou používány pro balení produktů 

odesílaných v kompletních paletách 

• Krabice s pevnější stěnou, které budou určeny pro rozesílání jednotlivých balíků 

čímž bude předejito riziku protržení krabice během přepravy.  

Značnou pozornost si zaslouží i dle mého názoru nevyhovující proces balení a pásování 

palet. Jak již byl zmíněno v úvodu práce, současný stav pásování s využitím kovové 

pásky je nevhodný, neboť zde existuje riziko pracovního úrazu a díky špatné manipulaci 

s kovovým pásovacím strojem je celý proces časově i finančně neefektivní.  

V podniku tedy byl tento postup nahrazen páskováním pomocí polyetylenové pásky a 

ručního poloautomatického páskovacího stroje.  
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Přínosy změny:  

• Dlouhodobá finanční výhodnost: Při současné roční spotřebě 15.000m pásky 

klesly náklady na pásku o cca 20.000Kč (cena kovové pásky: 1,63Kč/m, cena 

polyetylenové pásky: 0,3Kč/m), což ve střednědobém horizontu vykompenzuje i 

nutnou počáteční investici na nákup poloautomatického páskovacího stroje 

v hodnotě 37.400, jehož návratnost (budeme-li brát v úvahu pouze úsporu na 

materiálu) je cca 22 měsíců. 

• Jednodušší manipulace s PET páskou 

• Nižší nebezpečí úrazu 

• Jednodušší ovládání páskovacího stroje: Stroj nabízí možnost uložení 

využívaného nastavení, kdy obsluha dále jen nasadí páskovací stroj na pásku a 

zmáčkne příslušné tlačítko. Poloautomatický páskovací stroj pak následně 

utáhne pásku do již předem nastavené pevnosti a svaří. Celý proces utahování a 

svařování tak trvá pouhé 4 vteřiny. 

• Časová úspora: díky snazší manipulaci s PET páskou, rychlejšímu utahování, 

svařování a eliminování nutnosti navlékání ochranných rukavic, které chránily 

obsluhu před pořezáním o kovovou pásku bylo dosáhnuto i nepatrné časové 

úspory  

• Možnost pásování samostatných balíků: Díky možnosti ručního utahování na 

páskovacím stroji je možné použití pásky k zapásování jednotlivých balíků 

odesílaných přepravní službou. Tím bude zvýšena ochrana balíku před 

protržením či otevřením krabice.  

 

Podmínky změny: 

• Uvolnění finančních prostředků pro nákup poloautomatického páskovacího 

stroje (40.000Kč bez DPH) 

• Zaškolení obsluhy 



67 

 

• Pravidelné čištění (profouknutí) poloautomatického stroje pomocí pistole se 

stlačeným vzduchem.  

 

Dále bylo navrhnuto využívání výplně krabic samostatných balíků odesílaných 

k zákazníkovi, čímž bude produkt dokonale chráněn před poškozením během přepravy. 

Vzhledem k četnosti balíkové přepravy, která v současné době odpovídá cca čtyřem 

balíkům denně bylo navrhnuto (s ohledem na ekonomickou stránku věci) zřízení 

sběrných míst pro obalový materiál v podobě košů umístěných na každém poschodí 

výrobní haly, do kterých se budou vhazovat bublinkové fólie v nichž byl balen došlý 

materiál. Tyto pytle budou v pravidelných intervalech naváženy do skladu expedice a 

daný obalový materiál znovu použit.  

 

Přínosy změny:  

• Snížení doby potřebné pro zajištění odpovídajícího obalového materiálu 

pracovnicí expedice (V současné době pracovnice tráví neúměrné množství času 

hledáním vhodného obalového materiálu pro vyplnění krabic s finálním 

produktem) 

• Ekologický přínos: opětovné využití obalového materiálu namísto nákupu 

vlastních igelitových fólii.  

• Třídění odpadu 

 

Podmínky změny:  

• Zřízení sběrných míst na obalový materiál 

• Instruování zaměstnanců 

• Pravidelné převážení obalového materiálu do skladu expedice 
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Pro balení a expedici drobného materiálu bylo dále navrhnuto využívání váhy namísto 

jejího kusového počítání. Po implementaci změny se např. pro množství 200ks 

náhradních dílů zváží jeden kus a následně budou díly dosypávány do té doby, dokud 

celková váha nebude odpovídat dvěstěnásobku váhy jednoho kusu.  

 

Přínosy změny: 

• Rychlejší přichystání náhradních dílů k expedici 

 

Podmínky změny: 

• Nákup váhy (náklady cca 350Kč) 

• Použití pro normalizované náhradní díly, popřípadě díly se stejnou váhou 

 

3.4.6. Využívání speciální techniky pro expedici zboží 

Navrhovanou změnou je také využívání skladových terminálů pro příjem a výdej zboží. 

V případě obchodního úseku a expedice by tato technika byla vhodná pro tvorbu 

finálních dokumentů (dodacích listů a faktur), kdy pracovnice balení či obchodního 

úseku by byla schopna po zabalení zboží nahrát čárový kód, který obsahuje průvodka 

daného zboží ve výrobě, čímž by se po zadání reálně vyrobeného množství automaticky 

vygenerovaly dodací listy a faktury které by se následně bez cizího přičinění vytiskly na 

předem nastavené tiskárně.  

Software terminálu je také schopný po vytvoření dokumentů odeslat požadavek 

preferované dopravní společnosti na přepravu zboží na dodací adresu uvedenou 

v objednávce, díky čemuž odpadá nutnost přihlášení na klientský portál dané spediční 

společnosti, kde je nutné veškeré informace ručně zadávat.  

Dále je nutno také zmínit značný přínos řešení v podobě organizace skladu expedice, 

vytvoření mapy skladu a lokalizace skladových položek pomocí čehož se zajistí větší 

přehlednost a uspořádanost skladu.  
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Přínosy změny: 

• Zkrácení času pro tvorbu dodacích listů a faktur díky automatickému generování 

z 13 minut na 2 minuty. 

• Zkrácení času pro odeslání požadavku k přepravě přímo požadovanému 

přepravci z 4minut na 0,5min 

• Automatické vygenerování příjemky na sklad expedice 

• Zlepšení organizace skladu 

• Jednodušší zastupitelnost v případě nepřítomnosti 

 

Podmínky změny: 

• Nutnost investice do softwaru skladování (85.000Kč)  

• Investování do terminálu a licence (35.000kč/ks) 

• Úhrada pravidelného ročního poplatku na software 15.000Kč 

• Nutnost nastavení informačního systému včetně nahrání veškerých dat, jenž 

následná automatizace vyžaduje 

• Zaškolení obsluhy 

 

3.4.7. Využívání automaticky generovaných textů  

Jak již bylo zmíněno, pracovnice odbytu při rozesílání emailové komunikace píší 

veškerou komunikaci ručně jako unikátní email bez jakékoliv automatizace, 

generovaných textů a šablon emailů. 

Při odesílání nabídek zákazníkům budou pracovnice využívat předem vytvořenou 

šablonu v české i anglické verzi ve které pouze upraví cenu a datum dodání. Obdobně 
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pak byly tyto generované texty nastaveny i pro všechna ostatní odesílané dokumenty 

včetně faktur, dodacích listů a potvrzení o přijetí objednávky.  

 

Přínosy změny:  

• Zkrácení času pro vytvoření nabídky z 2 minut na 0,5 minut 

• Zkrácení času pro zasílání potvrzení objednávek o 0,5 minut 

• Zkrácení času pro zasílání faktur 

 

Podmínky změny:  

• Nastavení požadovaných textů 

 

3.4.8. Automatické upomínání plateb 

Obchodní úsek tráví týdně i několik desítek minut urgováním neuhrazených faktur. Pro 

zlepšení stavu bylo uvedeno do provozu automatické zasílání upomínek s týdenní 

frekvencí za jehož naprogramování si poskytovatel informačního systému požadoval 

částku rovnající šesti tisícům korun bez DPH .  

Pracovníci obchodního úseku budou nově telefonicky kontaktovat pouze zákazníky, 

jenž neuhradí fakturu v delším časovém horizontu a jenž nebudou na upomínky 

reagovat. 

 

Přínosy změny:  

• Zlepšení cash-flow 

• Denní úspora času 25min.  
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Podmínky změny: 

• Uvolnění finančních prostředků pro naprogramování změny (6000Kč) 

• Vytvoření požadovaného formátu upomínky 

• Doplnění kontaktních adres pro zasílání upomínek do informačního systému 

 

3.4.9. Změna archivace 

Současný stav archivace dokumentů je, jak již bylo zmíněno výše, do značné míry 

zbytečný. Dokumenty se ukládají v několika kopiích v rámci jedné kanceláře. Změna 

počítá se zrušením archivace dodacích listů a faktur ve složkách obchodního úseku 

v tištěné podobě. Zde budou ukládány pouze objednávky a jím pouze odpovídající 

potvrzení generované z informačního systému společnosti ve kterém je možné dohledat 

další návaznosti dokladů.  

 

Přínosy změny:  

• Úspora času 

• Úspora tisku kancelářského papíru. 

 

3.4.10. Další navrhované změny 

Mezi dále navrhované změny patří:  

• Využívání hromadné pošty pro rozesílání obecných informací zákazníkům  

• Aktualizace manuálů a dokumentace na obchodním úseku 

• Vytvoření manuálů pro práci s informačním systémem.  

• Elektronicky generovaná kniha faktur z informačního systému 
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• Pracovní cesty řidiče generovány přes portál poskytovatele GPS lokace  

 

3.5. Práce s informacemi 

Velmi důležitým faktorem ovlivňující vývoj společnosti je její schopnost včasného 

získávání relevantních informací, analýzy dat a vhodné interpretace. V takovém případě 

je společnost schopna v daný čas identifikovat problém a vhodně reagovat. 

.     

3.5.1. Index spokojenosti zákazníka 

Při měření spokojenosti zákazníka bychom měli rozlišovat, zda se jedná o konečného 

spotřebitele (fyzickou osobu) nebo společnost, jenž náš výrobek kupuje za účelem 

následného přeprodeje či jako komponent do vlastního zařízení s vyšší přidanou 

hodnotou Takovéto firmy zpravidla mají vlastní systém měření dodavatelů, jehož 

strukturu, měřené veličiny a metodiku by bylo vhodné znát a v převzaté formě 

zrcadlově měřit spokojenost daného zákazníka dle jeho metriky v předem stanovených 

pravidelných intervalech (minimálně jednou za půl roku).      

Pokud se však jedná o konečného spotřebitele, je vhodné jeho spokojenost měřit 

dotazníkovým šetřením, které by mělo odhalit, do jaké míry byl zákazník se spolupráci 

spokojen. Pro tyto účely je nutné sestavit komplexně vypovídající dotazník 

spokojenosti, který podá věrný obraz o kladech i záporech firmou poskytovaných 

službách a kvality výrobku z pohledu technického, funkčního a estetického.  

 

Tvorba dotazníku: Při tvorbě dotazníku je vhodné myslet na jeho jednoduchost a 

časovou náročnost tak, aby vytvořený dotazník předem neodradil respondenta svou 

rozsáhlostí. V první části dotazníku budou tedy informace o odhadovaném času 

vyplňování společně s instrukcemi a vysvětlivkami. 

Dále již bude následovat stěžejní část dotazníku, což jsou samotné otázky při kombinaci 

otázek uzavřených, které budou využívány pro kvantitativní vyjádření celkové 
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spokojenosti a otevřených otázek, díky kterým se očekává získání detailnějších 

odpovědí a dodatečných informací od respondenta.  

Uzavřené otázky bude zákazník hodnotit dle míry spokojenosti s danou vlastností 

produktu nebo službou na deseti bodové hranici (0-10) namísto současně využívané 

pětibodové. Důvodem je sudý počet bodů, díky čemuž je zákazník nucen se v případě 

nerozhodnosti přiklonit na jednu ze stran: „spíše spokojen“ – „spíše nespokojen“, tím je 

zaručena eliminace tzv. alibistických středních odpovědí a dále možnost interpretace 

bodové škály v procentuálním vyjádření, který si i zákazník snadno představí. 

Zákazník bude dále míti k dispozici 100 bodů, které rozdělí podle svých preferencí a 

priorit k jednotlivým aspektům produktu či služby. Tím dá najevo důležitost a váhu 

daného subjektu a míru jeho vlivu na celkovou spokojenost zákazníka.   

Otevřené otázky budou naopak sloužit ke slovnímu komentáři, kde respondent může 

napsat svůj názor, výtku či jakoukoliv informaci týkající se dané problematiky. Tyto 

informace sice není možné využít v měření spokojenosti, přesto se však může jednat o 

velice cenou informaci vedoucí k nápravě chyb a nedostatků určitého procesu.  

Poslední části dotazníku je zdvořilé poděkování za vyplnění jménem společnosti 

v zastoupení obchodního úseku a za dosavadní spolupráci. 

 

Definování velikosti výběru: Oproti současnému stavu, kdy jsou pracovnicemi 

obchodního úseku vybíráni jen někteří zákazníci je nyní počítáno s modelem, kdy 

spokojenost bude měřena u všech zákazníků společnosti, jenž si zakoupí daný produkt. 

Takto získané informace dají věrohodnější informace o současném stavu dodavatelsko-

odběratelských vztahů, neboť čím je dotazovaná skupina větší, tím jsou statistické údaje 

přesnější. 

 

Definování metody sběru dat: Namísto současného rozesílání dotazníku v příloze 

emailu vždy koncem daného roku je navrhován dvojí přístup ke sběru dat.  
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• V případě klíčových zákazníků, které obchodní ředitel pravidelně navštěvuje za 

účelem osobních jednáních, bude hodnocení (v případě, že firmě nebudou 

poskytnuty postupy, jakým zákazník hodnotí své dodavatele) probíhat formou 

osobního interview.  

• V ostatních případech, které budou vyžadovat vyplnění dotazníku spokojenosti 

bude tento dotazník umístěn na webových stránkách společnosti, jehož odkaz 

obdrží zákazník v automaticky generovaném textu emailu společně s fakturou. 

Tím odpadne pracovnicím odbytu povinnost získávat tuto zpětnou vazbu od 

zákazníků a ušetří se tím několik hodin v roce. Vše nyní bude fungovat 

automaticky, a to včetně zpracování takto získaných dat.  

 

Postup vyhodnocení dat, kvantifikace míry spokojenosti: Vyplněný dotazník bude 

vždy hodnocen podle uzavřených otázek, kdy procentuální hodnota spokojenosti u dané 

otázky bude vynásobena váhou, jenž je tomuto aspektu přisuzována zákazníkem. 

Celková spokojenost pak bude dána součtem těchto hodnot.  

V případě, že dotazník bude vyplněn zákazníkem na webových stránkách společnosti, 

bude toho vyhodnoceni provedeno automaticky a uloženo na serveru, který webové 

stránky využívají pro svůj provoz. Pokud však bude dotazník vyplněn při osobním 

rozhovoru se zákazníkem v papírové formě, budou tato data přepsána pracovníkem 

obchodního oddělení na web za účelem statistické úplnosti a koncentrace veškerých dat 

na jednom místě.  

Získaná data budou následně důkladně analyzována za účelem identifikace chyb, 

nedostatků a konkurenčních nevýhod, které je nutné v co nejkratším čase odstranit. 

Vypracované dotazníky v papírové podobě pak budou v souladu s předpisy GDPR 

uloženy k archivaci na sdílené místo s omezeným přístupem pouze pro zaměstnance 

s udělenou kompetencí a v informačním systému společnosti provázány s danou 

organizací.  
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Využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování: 

Hodnoty spokojenosti zákazníků v daném roce bude nejen podkladem pro roční zprávu 

vedení, ale použité také jako referenční bod pro rok následující s cílem dosáhnutí 

lepšího bodového ohodnocení. V tomto případě však nebude hodnocena jen průměrná 

hodnota spokojenosti, ale i velikost odchylek tak, aby byla zaručena konzistentní péče 

pro všechny skupiny zákazníků.  

 

3.5.2. Měření Loajality 

Společnost by se měla soustředit také na udržení dobrých vztahů se svými klíčovými 

zákazníky a vyvíjet snahu o vytvoření skupiny loajálních zákazníků, kteří zůstanou 

produktům společnosti věrni i v případě, že se na trhu objeví konkurent s lepší 

nabídkou. Základem je ,jak již bylo zmíněno, pravidelný kontakt se zákazníkem a snaha 

o zjišťování jeho přání, požadavků a připomínek k poskytované kvalitě (pro tyto účely 

je vhodné využít např. i pořádání podnikových akcí, kam budou pozvání klíčoví 

zákazníci podniku).  

Při tvorbě a upevňování loajálních vztahů je také velmi žádoucí míti dobrý přehled o 

produktech a službách nabízené konkurencí. Společnost by tak měla pravidelně 

analyzovat konkurenční produkty za účelem testování produktů, pro porovnání 

s vlastním výrobkem a zjištění odlišností v konstrukčním řešení. Takto získané 

informace společně s naměřenými protokoly lze následně použít při konstruování 

vlastního řešení nebo v případě horších konkurenčních parametrů je tyto informace 

možno použít jako argument u zákazníků, kteří chtějí přejít ke konkurenci s produktem 

horší kvality. V tomto případě by se pak nejednalo o očerňování konkurence nýbrž o 

fundované poradenství a konstatování skutečnosti podloženou důkazy v podobě 

naměřených protokolů a dalších dokumentů. Veškeré tyto i ostatní informace získané o 

konkurenci je vhodné důkladně analyzovat s ohledem na důvěryhodnost zdroje a uložit 

k archivaci.  

Při snaze měřit současnou hodnotu loajality jsou společnosti ABC navrhnuty metriky 

„ukazatele setrvání zákazníků“ společně s vyčíslením peněžních ztrát způsobených 

odchodem těchto firem ke konkurenci.  
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Z důvodu dlouhé životnosti produktu a ve většině případů i neexistenci smluv 

s odběrateli jsou počty zákazníků, které by sloužili jako vstupní data do výpočetního 

vzorce velmi obtížně dohledatelná a celou problematiku loajálnosti tedy navrhuji řešit 

pouze u obchodních společností (subjektů), jenž daný produkt dále používají pro vlastní 

výrobu či následný prodej a je u nich tedy předpoklad nepřetržité potřeby těchto 

produktů a neustálá opakovatelnost objednávek. V případě, že si takovýto zákazník 

najde jiného dodavatele, je tato informace lehce identifikovatelná i v krátkém období 

jednoho roku a společnost je schopna na tuto skutečnost reagovat, zjistit důvody 

ukončení spolupráce a případně celý problém řešit individuálně.  

Z výše zmíněného tedy vyplývá, že do celkových počtů nezahrneme zákazníky, kteří si 

produkt koupí jako náhradu na rozbitém stroji nebo pro domácí použití. U takovýchto 

zákazníků je vzhledem k dlouhé životnosti produktu velmi obtížné identifikovat 

loajálnost a výsledky měření by tak byly zkreslené.  

 

Ukazatel setrvání zákazníka 

Pro tyto účely budou v informačním systému označeny všechny organizace, jenž 

v předcházejícím roce objednal více jak pět kusů finálních produktů (mimo náhradních 

dílů). Tento počet bude brán jako výchozí počet zákazníků (ve vzorci hodnota Zzr). 

Podobný počet zjistíme i na konci probíhajícího roku (hodnota Zkr) od kterého navíc 

odečteme celkový počet nových akvizic firmy (hodnota Zn) 

Po dosazení výše popsaných hodnot do vzorce ukazatele setrvání zákazníka bude 

zjištěna jeho současná hodnota, kterou lze po snadné úpravě interpretovat 

v procentuálním vyjádření, a tedy jak velká část zákazníků je produktům společnosti 

věrná v daném roce. S touto informací by obchodní úsek měl dále pracovat a 

kontaktovat ty zákazníky, kteří od společnosti z jakýchkoliv důvodů odešli. Důvodem je 

jednak snaha o obnovení spolupráce a dále také fakt, že společnost by měla znát 

všechny důvody rozvázání odběratelsko-dodavatelských vztahů, analyzovat je a vyvodit 

z nich důsledky a nápravná opatření, za účelem předejít odchodu dalších zákazníků.   
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Pracovníci obchodního oddělení by při kontaktování takového zákazníka měli mít 

k dispozici také peněžně vyčíslenou případnou ztrátu, jenž by společnost postihla při 

definitivní ztrátě zákazníka. Díky tomu tak bude pracovník schopný vymezit 

manévrovací prostor pro případné kompromisy a vytvoření individuální nabídky.  

 

3.5.3. Účast na výrobních poradách 

Porady s výrobním ředitelem a mistry jednotlivých oddělení by bylo ideální řešit 

pomocí projektoru a promítání daného výrobního plánu na promítací plátno přímo 

z informačního systému společnosti. Zde je jednoduše možné vyfiltrovat položky, jenž 

jsou stále nevyrobeny a v uceleném přehledu lze snadno zobrazit i procentuální 

dokončenost dané zakázky. V takovém případě by výrobní ředitel pouze označil ty, 

které nejsou možné z jakýchkoliv důvodů dodat v předem potvrzeném termínu a po 

prodiskutování důvodu by eventuálně navrhl náhradní termín, který by byl zaznamenán 

přímo do informačního systému společnosti s následným zasláním náhradního termínu 

zákazníkovi.  

 

 Přínosy změny:  

• Existence sdíleného zdroje informací a jeho ucelenost výhodná mimo jiné 

v případě absence některého ze zaměstnanců, který by po návratu do 

zaměstnání veškeré změny nalezl v informačním systému se všemi důležitými 

informacemi.  

• Lze také předpokládat svižnější průběh porady, neboť by zde byly 

prodiskutovány pouze ty položky, jejichž slíbené datum není reálné a došlo by 

tedy i celkovému zkrácení průměrné délky porad. 

• Účast prodejců na výrobních poradách by nebyla nezbytná, neboť ty zajímá 

pouze termín dodání, který by následně v případě potřeby byli schopni zjistit 

z informačního systému během několika vteřin.     
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Podmínky změny: 

• Nutnou podmínkou je v první řadě přechod stylu vedení porad z papírové 

podoby na promítání výrobního plánu na promítací plátno 

• Dále je nutné nastavit přehledy které budou takto prezentovány společně 

s nastavením požadovaných polí např. pro uvedení poznámky o chybějícím 

materiálu.  

 

3.5.4. Změna cenotvorby 

V podniku byly veškeré zákaznické ceníky transformovány do informačního systému, 

čímž se zjednoduší práce s aktualizací ceníků, eliminuje možnost výskytu lidské chyby 

při zadávání objednávek a zajistí se možnost analýzy ziskovosti jednotlivých produktů 

přímo z informačního systému firmy. 

Do budoucna by bylo ideální veškeré ceny v ceníku sjednotit tak, aby se jednalo o ceny 

nezahrnující dopravu a balné a tyto položky byly vždy účtovány zvlášť. Dále je také 

potřeba změnit systém zákaznických ceníků s různou úrovní cen a ziskovostí a nahradit 

jej jednotnou hladinou cen pro všechny produkty s využíváním procentních slev pro 

jednotlivé zákazníky dle velikosti obratu.  

Vhodné by pro fungování firmy bylo i využívání sconta a snaha tak přimět zákazníky 

platit své závazky s předstihem či během lhůty splatnosti, což by mělo blahodárný vliv 

na finanční situaci podniku a cash-flow. 

 

3.6. Neuskutečněné změny  

V průběhu práce se bohužel nepodařilo najít vhodné řešení pro následující nedostatky 

z důvodu nekompatibility se současně využívanou technologií, popřípadě kvůli 

neúměrnosti mezi přidanou hodnotou změny a jejími náklady. Tyto nedostatky jsou 

zaznamenány a bude s nimi v budoucnu pracováno za účelem nalezení vhodného řešení. 

Mezi tyto změny lze řadit: 
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• Rozšíření možností platby při nákupu v sídle společnosti 

Důvodem pro neuskutečnění změny je prozatímní malý počet zájemců o platbu 

kartou či jinou metodou. 

• Nastavení záznamníku na telefonních linkách společnosti v případě, že zákazník 

volá mimo pracovní dobu či přes oběd. 

Důvodem, proč nebyla změna uskutečněna je dodavatel telekomunikačního 

zařízení, jehož software, který v současné době firma využívá nenabízí podobné 

řešení.  

 

3.7. Nastavení procesu neustálého zlepšování 

Z důvodu udržení konkurenceschopnosti podniku je nezbytné vyvíjet zvýšenou snahu o 

maximalizaci užitku zákazníka spojenou se zakoupeným výrobkem firmy a navázanými 

službami s ním spojenými po dobu životnosti daného produktu. Za tímto účelem je 

nutné docílit kvalitnější produkce s minimální zmetkovitostí a rychlejších procesů ve 

firmě, čímž se zvýší produktivita práce a poklesnou náklady na daný úkon.  Návrh 

koncepce je tak rozdělen do několika kroků:  

1. Za účelem nastavení procesu neustálého zlepšování je v podniku vhodné 

vytvořit skupinu lidí složenou zaměstnanci napříč všemi odděleními, kdy každé 

oddělení by v této skupině mělo být zastoupeno jedním zaměstnancem jenž bude 

jakýmsi nositelem kvality v daném úseku.   

Úkolem této skupiny bude nejen zvýšení kvality procesů v jednotlivých útvarech 

a docílení výroby s nulovou zmetkovitostí ale hlavně pak zajištění kooperace 

v rámci strategie neustálého zlepšování napříč firmou s vytvořením 

celopodnikové koncepce. 

2. Dalším krokem je důkladná sběr a zaznamenávání kvality procesů a výstupů 

v jednotlivých odděleních. Tím je na mysli měření zmetkovitosti a jejich 

celkové peněžní vyčíslení a dále také sběr nejrůznějších měřitelných veličin 
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v jednotlivých útvarech (rychlosti a nákladovost jednotlivých procesů, množství 

provedených úkonů, měření indexu spokojenosti zákazníků, zaměstnanců atd.) 

3. Jako třetí krok je vhodné veškeré tyto hodnoty analyzovat, najít souvislosti 

některých hodnot a peněžně vyčíslit ztráty jenž vznikly nekvalitou práce a 

procesu. S touto částkou je vhodné seznámit nejen vedoucí zaměstnance ale 

všechny pracovníky jenž se na procesu podílí, neboť ztracené peníze mohli být 

zaměstnancům vyplaceny v podobě prémií. Pro tyto účely je vhodné využít 

informativní tabuli ve společných prostorách firmy, kde mimo výše zmíněné 

ztráty lze vybídnout zaměstnance k podílení se na zefektivnění pracovního 

postupu formou vlastního řešení jednotlivých problému či zkvalitnění 

současného procesu. 

4. S tím tedy souvisí krok následující, zainteresování veškerých zaměstnanců do 

systému kvality. Jak již bylo zmíněno, jedná se vytvoření koncepce probuzení 

zájmu všech zaměstnanců na zvýšení kvality v rámci procesu, kterého je daný 

pracovník součástí, a to nad rámec jeho povinností. Ten pak se svým nápadem 

na zlepšení může dojít k osobě kompetentní za kvalitu v daném úseku a 

předložit tak svůj návrh nového řešení. Ukáže-li se nové řešení vhodnější než 

řešení současné, bude zaměstnanci vyplacena jednorázová odměna procentuálně 

vyměřena z dané úspory. Veškeré návrhy pak budou zaznamenávány a 

archivovány, přičemž je vhodné zaznamenávat i celkový počet těchto podmětů 

od jednotlivých pracovníků. Ty pak budou vedeny v pracovní složce 

zaměstnance pro budoucí hodnocení přínosu zaměstnanců. 

5.  Dalším krokem je pak sestavení možných řešení a nápadů pro zlepšení 

stávajících procesů s podrobným popisem a vyčíslenými náklady změny. Tyto 

varianty by měli být důkladně prodiskutovány v rámci „skupiny kvality“ a 

nejlepší z nich poté vybrána k realizaci a následně předložena vedení společnosti 

ke schválení společně s jejím finančním plánem.  

6. Implementace změny by pak měla být v kompetenci člena skupiny, jenž spadá 

pod dané oddělení. Ten v souladu s harmonogramem učiní všechny potřebné 

kroky k zapracování změn do jednotlivých procesů společně s plnou 
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informovaností zainteresovaných pracovníků jenž budou řádně poučeni a 

proškoleni.    

7. Nový proces bude poté po svém zaběhnutí důkladně analyzován, zkontrolován 

a následně sepsány nedostatky a problémy spojené s novým řešení, čímž se tak 

získá dokonalý přehled o kvalitě nového procesu a výše skutečných úspor či 

přidané hodnoty pro společnost nebo zákazníka.  

8. Tyto informace pak budou porovnány s parametry původního procesu a 

v případě příznivých výsledků bude nový proces standardizován a zapracován 

do pracovních manuálů jednotlivých pracovních pozic.  

9. Pracovníci svým podpisem dále potvrdí, že byly s novým postupem seznámeni 

a budou dle něj svoji práci vykonávat. 

10. Smyčka od budu 5 – 9 se následně pravidelně opakuje za účelem docílit 

maximální kvality procesů, jenž je možné v daných podmínkách dosáhnout.  

 

3.8. Práce s riziky 

Je zcela zjevné, že každá změna v podniku sebou přináší i určitá rizika spojená s jejím 

zaváděním, které mohou velmi výrazně ovlivnit chod a v krajních případech i existenci 

celého podniku. Proto je nutné se při plánování změn zaměřit také na tyto rizika se 

snahou o jejich odhalení s následnou eliminaci. Definujme si nyní rizika, jenž sebou 

zmíněná změna přináší a na která by se společnost při implementaci změn měla zaměřit.  

• Silná neochota zaměstnanců ke změnám  

• Neochota zaměstnanců dodržovat daná pravidla 

• Neshoda na povinnostech jednotlivých pracovních pozic mezi vedoucími 

pracovníky 

• Velké pracovní vytížení vedoucích pracovníků (iniciátorů změny) 

• Neochota majitele přistoupit na dané změny 
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• Nevhodně nastavené procesy 

 

3.8.1. Vnímání rizika 

Vedení společnosti se vyznačuje averzi vůči riziku a podněcuje snahu k minimalizaci 

veškerých obchodních rizik. Tento postoj je zapříčiněn dlouholetým působením 

společnosti na trhu, během kterých se tolerance k riziku postupně snižovala až do 

současného stavu. Majitel společnosti je navíc předdůchodovém věku a podle svých 

slov již nemá za potřebí zvýšený stres a vypjaté situace. To tedy vede k nutnosti 

snižovat vzniklá rizika do únosné míry, kdy je riziko sníženo na minimum, popřípadě 

úplně anulováno.  

 

3.8.2. Ohodnocení rizik 

V této kapitole budou pro každé riziko vyčíslena pravděpodobnost výskytu včetně 

velikosti jejího dopadu. Oba aspekty budou hodnoceny na škále jedna až deset, kdy 

deset je nejvyšší pravděpodobnost a nejvyšší dopad 

 

Tabulka 2: Rizika před implementací řešení 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Skoré 

Silná neochota zaměstnanců ke změnám 8 7 56b 

Neochota zaměstnanců dodržovat daná pravidla 6 8 48b 

Neshoda na povinnostech jednotlivých 

pracovních pozic mezi vedoucími pracovníky 

4 7 28b 

Velké pracovní vytížení vedoucích pracovníků 

(iniciátorů změny) 

9 4 36b 

Neochota majitele přistoupit na dané změny 1 9 9b 
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Nevhodně nastavené procesy 3 10 20b 

 

Silná neochota zaměstnanců ke změnám: 

Vzhledem k velkému počtu starších ročníků v řadách zaměstnanců je logické a velmi 

očekávané, že jakákoliv chystaná změna vyvolá značný odpor. Naruší se tak zažité 

pořádky a stereotypy pracovníků, na které jsou dlouhá léta zvyklí. Důsledkem může být 

pokles pracovní morálky a v krajních případech i odchod některých zaměstnanců 

neztotožňující se s danou změnou.  

 

Řešení: Důležité je, aby výhody dané změny byly důkladně interpretovány na všechny 

úrovně organizační struktury a vysvětlen její přínos pro společnost s následným 

přenesením výhodnosti pro jednotlivé pracovní pozice. Je vhodné využít informační 

panely ve společnosti k informování o daných změnách a důkladné předání informací 

vedoucím pracovníkům, kteří tyto informace podají dále do svých útvarů. Na škodu 

není ani uspořádání meetingu, kde by celá situace byla hromadně interpretována 

s následným prostorem pro dotazy a připomínky. Tomuto riziku je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost, neboť jeho dopad při poměrně vysoké pravděpodobnosti by byl 

značný a zásadně tak ovlivnil chod celé společnosti.  

 

Neochota zaměstnanců dodržovat daná pravidla 

V současné době, kdy procesy nejsou detailně svázány směrnicemi a pokyny je ve 

společnosti značný prostor pro improvizaci, přičemž některé povinnosti jsou 

přehazovány z oddělení na oddělení. Tento stav funguje již několik let a je 

pravděpodobné, že i po implementaci změny bude určitá část zaměstnanců nesouhlasit 

s danými pravidly se snahou o obejití nastavených pravidel. To by samozřejmě narušilo 

vztahy uvnitř podniku včetně pracovní výkonosti.  
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Řešení: Po aplikování změny a sepsání veškerých dokumentů a manuálů k pracovním 

pozicím bude s každým pracovníkem podepsáno prohlášení, že byl s těmito dokumenty 

seznámen, se svými povinnostmi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.  

Důležité je dodržování pravidel provázat i s modelem odměňování a postihovat jejich 

nedodržování. Na druhou stranu je dobré odměňovat vzorné pracovníky, kteří berou 

svou práci svědomitě a kteří se maximálně podílí na rozvoji společnosti vzorným plnění 

svých povinností. 

 

Neshoda na povinnostech jednotlivých pracovních pozic mezi vedoucími pracovníky 

Při určování povinností jednotlivých pozic je reálná šance, že se vedoucí zaměstnanci 

na mnohých bodech neshodnou a nebudou akceptovat určité povinnosti v rámci daného 

pracovního místa či oddělení. Taková situace by měla neblahý vliv na vztahy uvnitř 

firmy a mohla by vyústit až v interní válku mezi odděleními, popřípadě probudit pocit 

křivdy u některých pracovníků.  

Řešení: Z tohoto důvodu bude nad celým týmem vedoucích pracovníků generální ředitel 

společnosti, jenž má právo rozhodnout o konečné podobě procesů. Stejné právo má dále 

i samotný jednatel a majitel v jedné osobě. I přesto bude však důležité všechny 

povinnosti projít na společných poradách na kterých se proberou veškeré povinnosti 

jednotlivých pozic za účelem nalezení shody vedoucích pracovníků a případné námitky 

budou prodiskutovány a případně odstraněny. 

 

Velké pracovní vytížení vedoucích pracovníků, iniciátorů změny 

Ačkoli se jedná o změnu s vysokou prioritou, přesto se v průběhu plánování a zavádění 

změny v podniku vyskytne plno problémů, které musí tito vedoucí pracovníci řešit. Lze 

téměř jistě očekávat silné pracovní vytížení těchto zaměstnanců (iniciátorů změny) a 

díky tomu i možnému časovému skluzu celé implementace. Zdržení v celém projektu 

by znamenalo komplikace a velké finanční ztráty v podobě oportunitních nákladů. 

Z toho důvodu je dále vhodné nastavit pravidelné porady s prezentacemi pokroku 

v plánované změně a delegování úkolů s předem stanovenými termíny.  
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Řešení: Ke snížení rizika by přispělo angažování externího experta (procesního 

inženýra) jenž je znalý problematiky a mohl by přispět ke zdárnému dokončení projektu 

změny. Dále je možno hradit vedoucím zaměstnancům přesčasové hodiny, které budou 

trávit nad řešením změny.  

 

Neochota majitele přistoupit na dané změny 

Vyloučit nelze ani možnost, že i samotný majitel nebude s danými změnami souhlasit a 

nebude je považovat za důležité k řešení. To by mělo za důsledek zmaření veškeré 

snahy nositelů změny a celá situace by se mohla vrátit po původního stavu.  

Řešení: V takovém případě by bylo vhodné věnovat zvýšenou snahu pro přesvědčení 

majitele o potřebnosti daných změn. V úvahu by připadala i návštěva takto 

orientovaných a dobře fungujících podniků a diskuze s externími experty.  

 

Nevhodně nastavené procesy 

V případě nevhodné implementace je velký dopad na chod společnosti, pracovní 

morálku a výkon pracovníků. Dané změny by mohli mít v krajním případě až fatální 

následky ohrožující existenci firmy.  

Řešení: I zde je řešením angažování externího poradce, jenž by nevhodné implementaci 

měl zabránit včasným zásahem a poskytnutými radami. 

 

3.8.3. Metoda snižování rizika 

Společnost by se v práci s riziky měla zvolit nejvhodnější strategii a tou dle mého 

názoru je aktivní přístup a snaha výše popsaná rizika odstranit ideálně hned při 

plánování změny a daným rizikům tak předcházet. Zvolíme tedy strategii ofenzivní 

řízení změny, kdy je nutné zvolit a implementovat správnou rozvojovou strategii 

k dosažení daného cíle. 
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3.9.  Hodnocení rizik po implementaci opatření 

Nyní si pojďme teoreticky zachytit stavy, jenž navrhovaná řešení daných rizik přinesou 

(jak se změní jednotlivé pravděpodobnosti výskytu a velikost dopadu na společnost. 

 

Tabulka 3: Klasifikace rizik po implementaci řešení 

(zdroj: vlastní zpracování) 

RIZIKO ŘEŠENÍ P D KLASIFIKACE 

Silná neochota zaměstnanců ke 

změnám  

Důkladná interpretace přínosů 

změny na všechny úrovně 

organizace 

4 5 C – nízké 

Neochota zaměstnanců dodržovat 

daná pravidla 

Úprava popisu pracovních pozic, 

podpisy zaměstnanců potvrzující 

seznámení s danou změnou, 

provázanost s modelem 

odměňování 

3 3 B – okrajové 

Neshoda na povinnostech 

jednotlivých pracovních pozic mezi 

vedoucími pracovníky 

Existence osoby s pravomocí 

finálního rozhodnutí (generální 

ředitel) 

4 1 B – okrajové 

Velké pracovní vytížení vedoucích 

pracovníků, iniciátorů změny 

Nastavení priorit vedoucím 

pracovníkům, popřípadě 

proplacení přesčasových hodin 

5 4 C – nízké 

Neochota majitele přistoupit na 

dané změny 

Přesvědčení o potřebnosti, 

návštěva společností s takto 

fungujícím řešením, diskuse 

s externími experty. 

1 4 B – okrajové 

Nevhodně nastavené procesy Angažování externího poradce 1 6 B – okrajové 
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Navrhované řešení snižují celkovou velikost daných rizik, kdy všechny rizika lze po 

zavedení těchto opatřeních označit za rizika z kategorie okrajové a nízké a nepředstavují 

tedy pro společnost výrazné komplikace. 

 

3.10. Celkový přínos nového řešení 

U výše navrhovaných změn je před samotnou implementací nutné prokázání časových 

popřípadě finančních úspor či jiných přínosů s vyšší přidanou hodnotou, než jsou 

náklady vynaložené na jejich realizaci. Celkové náklady změn po odečtu sníženého 

stavu skladů se vyšplhaly na částku 236.000Kč avšak přínos, který tyto finance přinesou 

jsou velmi výrazné. V případě realizace změn v plném rozsahu a následném instruování 

zákazníků, aby nosné nejziskovější výrobky „A“ objednávali přes web společnosti, kde 

zákazníci nalezou i ceny produktů, nahradí takto nastavené procesy téměř kompletní 

pracovní náplň prodejce těchto produktů. Zbývající část práce, jenž představuje tvorba 

expedičních dokumentů by dle mého názoru mohl bez větších problémů převzít 

prodejce produktů „B“, jemuž nastavené změny usnadní značnou část současných 

povinností.  

 

Tabulka 4: Přínosy a náklady nových řešení procesů 

(zdroj: Vlastní zpracování) 

NOVÉ ŘEŠENÍ 

Sdílení nabídek mezi pracovníky obchodního 

oddělení 

Změna stylu prodeje nosných produktů formou e-

shopu a zřízení klientských účtů na webu 

společnosti 

• Možnost náhledu na nabídky ostatních 

pracovníku odbytu 

• Možnost sledování poptávaného množství, 

Náklady: 190.000Kč 

• Očekávaný růst prodeje nejziskovějších 

produktů o min. 10% (3.085.000Kč) 
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úspěšnosti nabídek a reakční doby 

• Jednoduchá tvorba přehledů a statistik 

• Možnost sledování „výkonosti“ pracovníka 

 

• Úspora 15min. při vytvoření objednávky 

• Eliminace lidské chyby v případě zadávání 

objednávky 

• Žádné časové prodlení mezi vytvořením 

objednávky, zadáním do informačního 

systému a zasláním potvrzení o přijetí 

objednávky 

• V budoucnu možnost rozšíření klientského 

účtu o detailnější informace (např. stav 

objednávky) 

Transformace skladů hotových výrobků na sklady 

polotovarů 

Změna procesu balení 

• snížení průměrné doby dodání z 34 dní na 5 

dní 

• Snížení výše skladů z cca 300.000 na 180.000Kč 

• Využití nepoužívaného zakladače a přenechání 

55m2 plochy ze skladu expedice výrobě 

• Zlepšení CF společnosti 

• Bez nutnosti evidence rezervací produktů na 

skladě hotových výrobků 

• Investice: 40.000Kč 

• Snížení nákladů na pásku o 20.000Kč/rok 

• Jednodušší manipulace s PET páskou 

• Výrazně nižší nebezpečí úrazu 

• Jednodušší ovládání páskovacího stroje 

• Jednodušší zaškolení obsluhy 

• Nutnost čištění stroje (1xdenně 20sekund) 

• Možnost pásování samostatných balíků 

• opětovné využití obalového materiálu  

• Třídění odpadu 

• Rychlejší přichystání náhradních dílů 

k expedici 
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Využívání speciální techniky pro expedici zboží Využívání automaticky generovaných textů pro 

komunikaci se zákazníky 

Náklady: 120.000Kč jednorázově; 15.000 

každoročně 

• Zkrácení času pro tvorbu dodacího listu a 

faktury z 13 minut na 2 minuty.   

• Zkrácení času pro odeslání objednávky 

přepravci ze 4 minut na 0,5 min.; denní 

úspora cca 20min.  

• Automatické vygenerování příjemky na 

sklad expedice 

• Zlepšení organizace skladu 

• Jednodušší zastupitelnost v případě 

nepřítomnosti 

 

• Zkrácení času pro vytvoření nabídky z 2 

minut na 0,5minuty. Denní úspora cca 

30min, 

• Zkrácení času pro zasílání potvrzení 

objednávek a faktur o 0,5min; Denní 

úspora 10 min. 

Automatické upomínání plateb Změna archivace 

Náklady: 6.000Kč 

• Zlepšení cash-flow 

• Denní úspora cca 25min. 

• Úspora času  

• Úspora tisku a kancelářského papíru. 
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ZÁVĚR 

Navrhované změny s celkovou investicí 236.000Kč jenž jsou detailně popsány v  této 

práci, by měli přinést zvýšené tržby společnosti minimálně o 3.083.000Kč přičemž díky 

efektivněji nastaveným procesům by obchodní úsek mohl být redukován o jednoho 

pracovníka na pozici prodejce produktů „A“. Jeho práce by měla být nahrazena 

prodejem formou e-shopu s klientskými účty a vhodně nastaveným informačním 

systémem společnosti včetně zefektivněním ostatních procesů na úseku ochodu. Tím 

společnost navíc získá úspory na osobních nákladech cca 300.000 ročně a zbývající část 

práce spočívající v přípravě expedičních dokumentů převezme prodejce produktů „B“, u 

kterého se po implementaci změn i přes zvýšenou poptávku o produkty společnosti 

v důsledku vhodnějšího prodejního kanálu a kratší dodací lhůty „A“ produktů očekává 

snížení pracovní náročnosti o 20minut denně. Podobnou časovou úsporu lze poté 

očekávat u samostatného obchodního referenta   

Dále byly ve společnosti nastaveny procesy tak, aby zajišťovaly lepší informovanost o 

spokojenosti zákazníků, kvalitě zákaznicko-odběratelských vztazích společně 

s poskytováním uceleného obrazu o kvalitě procesů a vykonávané práci zaměstnanců 

daného obchodního oddělení včetně procesů neustálého zlepšování. Snahou společnosti 

pak mělo být vyvíjení maximální snahy o pravidelné zlepšování těchto parametrů a 

zajištění tak vysoké úrovně konkurenceschopnosti podniku.  

Tato práce byla značně zaměřena na eliminaci zbytečných časů a zrychlení procesů jenž 

se dotýkají činnosti obchodního úseku. Firma by se však při své snaze o zlepšení kvality 

práce měla zaměřit také na chybovost v rámci procesu a jeho měření. Zjistit a následně 

analyzovat statistickými metodami pravděpodobnost výskytu chyb ve zpracovávání 

dokumentů, nalézt jejich příčiny a podniknout nápravná opatření, které povedou k 

redukci výskytu chybovosti či jejich naprostému zamezení v budoucnosti. Společnost 

ABC s.r.o. by dále neměla zapomenout na seznam neuskutečněných změn, na jejichž 

realizaci je vhodné pracovat a uvézt tyto připomínky k životu.   

Předem vytyčený cíl práce byl splněn.  
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