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ABSTRAKT
Diplomová práce je orientována na automobilový pr mysl se zam ením

na domácího producenta vozidel Škoda Auto. Popisuje p edm t podnikání ve
jmenovaném subjektu a následn  poukazuje na sou asný trend automobilo-
vého trhu v R. Na základ  uvedených výsledk  p edkládá vývoj erpaných
služeb v ase spojených s užíváním produkt  Škoda Auto. Dále je popsán
sou asný stav servisních proces  p i pr chodu vozidla servisem u dealera
Škoda Auto. Studie se zabývá rozborem s využitím a provázaností sou as-
ných servisních systém . Jelikož moderní technologie použité v dnešních au-
tomobilech vznáší podstatn  vyšší diferencované nároky na jejich údržbu a ta-
ké personál, je nezbytné veškeré servisní procesy neustále optimalizovat
s maximální snahou o využití veškerých získaných informací na vstupu
z p edchozích výstup . Pro tyto ú ely je popsáno nezbytné zavedení a per-
manentní využívání elektronických víceú elových záznamových za ízení

edur ených ke sb ru dat. Dále je popsán p edpokládaný servisní proces
s využitím elektronického záznamového klí e vozidla s poukazem na procesní
zjednodušení v pr hu jednotlivých servisních operací. Záv rem je zhodno-
cen p ínos uvedeného možného ešení pro servisní procesy a jejich uživatele.

Klí ová slova
Škoda Auto, proces, optimalizace, servisní ízení, vozidlo, servisní klí ,

technologie, studie, systém, operace,

ABSTRACT
This thesis is oriented on the automotive industry with the focus on the

domestic producer of the vehicles – the Škoda Auto Company. It describes the
subject of business in the mentioned company and subsequently it refers to
the current trends of the automotive market in the Czech Republic. On the ba-
sis of the analyses` results of the after-sales services allied with usage of the
Škoda-products it will propose their possible future progression. Thereinafter
will the thesis concentrate on the description of the existing after-sales proc-
esses focused on the „through-pass“ of the vehicle through the authorised
Škoda Auto service. It deals with the analysis of the service systems in detail
using the tight cohesion of them. Modern technologies used in the current ve-
hicles put significantly higher demands on their maintenance, which call for the
continual optimization of the service processes with the maximal utilisation ef-
fort of the feedback. The appropriate personnel have become the necessity.
For these purposes it will be recommended the introduction of the electronic
multipurpose memory devices intended for the data collection. In the next step
will the after-sale-service process be described with the focus on the usage of
these electronic memory vehicle-keys with the reference to the procedural
simplification of the maintenance operations. The final part of the thesis will
evaluate the general contribution of the proposed resolution for the service
processes as well as their users.

Key words
     Škoda Auto, process, optimization, service operation, car, service key,

technology, study, system, operation,
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1  ÚVOD1

    P evážná v tšina odborné literatury, publikací a softwarového vybave-
ní se vztahuje na r zné typy výroby anebo konkrétní produkty. Bohužel stále
opomíjeným spektrem výše uvedených trend  jsou následn  poskytované po-
prodejní služby spojené s užíváním daného výrobku, anebo jenom sledování –
trasování konkrétního produktu v pr hu jeho životnosti. Služby jako takové

tšinou stojí na okraji zájmu výrobních podnik . Tento aspekt je zap in n
více d vody. Mezi hlavní pat í individualita požadavku zákazníka, posléze as,
v který je služba požadována, r znorodost kritérií nadefinovaných zadavate-
lem a samoz ejm  také technických nárok  samotného výrobku. Nároky na
flexibilitu poskytovatele služeb jsou vysoké. P edevším pokud asové rozp tí
nabízené a sou asn erpané služby m že být od pár minut do n kolika dn .
Vzhledem k rozli nosti až protich dnosti aspekt  na zmín né požadavky služ-
by, je velice obtížné jednozna , konkrétn  a p esn  nadefinovat procesy do
jednotlivých podrobností, tak jak je to zvykem u velkých výrobních linek se slo-
žitými výrobky. Na základ  t chto fakt  m žeme konstatovat, že se jedná o
individualizované poskytování služeb s možným periodickým opakováním díl-
ích inností v krátkém asovém horizontu.

V sou asné dob , kdy jsou kladeny neustále vyšší nároky na kvalitu a ja-
kost produktu, rozsah poskytovaných služeb, nabízených výhod a loajálního
bonusového programu pro uživatele výrobk  Škoda Auto, je nezbytné sou-
stavné a d sledné optimalizování všech uspo ádaných procesních inností,
které jsou naplánovány s ur itým zám rem a ízených tak, aby tento zám r byl
napln n viz obrázek 1.1. Výše popsané kroky jsou výhodné nejen pro organi-
zaci, ale také pro uživatele výrobku. Velká organizace se širokým a obsáhlým
spektrem zákazník  operující ve zna  nejistém prost edí náro ných uživate-

 je nucena používat velmi propracovaný systém ízení celého procesu, který
obvykle zasahuje nad rámec organizace. Soustavné zlepšování je primárním
cílev domým úkolem všech logických systém  s propojením do celkového
procesu managementu servisního ízení. V sou asné dob  již není možné,
aby jakákoliv organizace obstála v tvrdém konkuren ním prost edí bez cílev -
dom  a logicky propracované posloupnosti inností systému, které reprezen-
tují výkonnost celého procesu. Logickým sledem popsaných postup  je z ejmé
profitování organizace, ale také spokojenost a loajálnost uživatele, který je
nejd ležit jším a nezbytným p edpokladem dlouhotrvajícího úsp chu
v podnikatelské innosti.

Samotný po átek procesu za íná v okamžiku zájmu o produkt firmy Ško-
da Auto, tedy automobil, jelikož u potenciálního nebo následn  skute  no-
vého uživatele výrobku neskon í proces koupí výrobku, ale zákazník sou as-

 s produktem dostává skrze svou dealerskou sí  také další výrobcem posky-
tované služby v oblasti servisního procesu. Tyto služby mohou nebo také ne-
musí být využity majitelem nov  zakoupeného vozu v pr hu jeho životnosti,
a pokud jsou využívány, tak v tšinou v r zném rozsahu. N které z produkt
služeb v již probíhajícím užívání automobilu mohou být výrobcem omezeny
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v d sledku nedodržování plánu servisních interval  uživatelem nebo neodbor-
ným n kdy cíleným zásahem do konstruk ních skupin vozidla.

Jelikož u tak významného hrá e na trhu v automobilovém pr myslu jako
je Škoda Auto s velmi široce pokrytou dealerskou sítí a množstvím prodaných
vozidel je nezbytností soustavné monitorování s pr žnou optimalizací ser-
visního ízení v celkovém procesu zahrnujícím po áte ní koupi nového vozidla
až po skon ení jeho reálné užitné hodnoty. Smyslem výše popsaného je co
možná nejlepší maximalizace využití zp tn  získaných informací z pr
jednotlivých funk ních systém , které zahrnujeme v celkový proces a snahou
o zvýšení jejich efektivní využitelnosti k dosažení nezbytné trvalé konkurence-
schopnosti organizace a zabrán ní degradaci již rozvinutého pln  funk ního
procesu. U zkoordinované a p esn  cílené zp tné vazby m žeme potom ho-
vo it o výkonnosti procesu, kde jednotlivé nové vstupy využívají informací

edchozích výstup  vztažených ke konkrétnímu výrobnímu íslu - VIN pro-
duktu.

Jak již bylo eno, cílem celého procesu je maximalizace využití získa-
ných informací a s pomocí moderních komunika ních technologií vedoucích
k zjednodušení, eventuáln  možné eliminaci chyby lidského faktoru v dnes již
nadmíru technologicky a procesn  složitém servisním systému. Toto logické
využívání složit  získaných informací nám m že významn  pomoci
k technologickému zjednodušení, významnému zvýšení produktivity, asové
úspo e jednotlivých servisních operací s konkrétním, rychlým, správným a jed-
nozna ným výsledkem. Nedílnou sou ástí popsaných opat ení je taktéž eko-
nomická efektivnost.

Obr. 1.1 Subjekty servisního procesu

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a
vložit jej znovu.
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2 PROBLEMATIKA A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE13

Jelikož možnosti prorazit na dnešní komer ní trh s inovativním výrobkem
jsou pon kud omezené p edevším z d vod  vysokých náklad  vynaložených
na investice do vývoje produktu a jeho uvedení na trh, tak i z hlediska nasyce-
nosti trhu v nep eberném množství výrobk . Proto v tšina výrobc  vysoce so-
fistikovaných produkt , jako jsou nap íklad automobily, se snaží o poskytování
vlastních poprodejních služeb souvisejících s jeho užíváním. V tšinou se jed-
ná o lukrativní servisní innost participujících dealer  dané automobilové
zna ky. Tímto krokem se následné služby r zných v tších producent  vozidel
dostávají ím dál tím více do pop edí zájmu a sou asn  je na n  kladen zvý-
šený d raz z hlediska rozsahu nabízených a poskytovaných služeb. Bohužel u
jmenovaných služeb chybí konkrétní zavedené procesní postupy a systémy
s jednozna ným logickým a nadefinovaným uspo ádáním inností, které by
mohly jednozna  navazovat na aktuální výrobní data korespondující
s technickými vymoženostmi automobilu. V p ípad  snahy o operativní sledo-
vání konkrétního pr hu života s úplnou a funk ní historií daného objektu
zájmu jsou tato data dostupná až v okamžiku, kdy již proces byl zahájen a
z t chto podklad  je erpáno ex post. Vzhledem k náro nosti údržby samot-
ného produktu a sou asné technicko-procesní složitosti poskytovaných služeb
je nutné optimaliza ní kroky neustále inovovat ve vazb  na moderní systémo-
vé a elektronické technologie.

Cílem studie je p edevším zvýšení dynamiky servisního ízení ve vazb
na celkovou optimalizaci služeb vyráb ných výrobk  a globální integritu pro-
cesu se zvýšením produktivity viz obrázek 2.1. Optimalizací jednotlivých ser-
visních proces  a sb rem dat v rámci servisního ízení v autoopravárenství u
zna ky Škoda Auto je možno výše deklarovaného dosáhnout.

Diplomová práce se zam uje na úzká místa v servisním ízení a kon-
krétn  navrhuje díl í asové úspory v jednotlivých procesech. Celý systém
jednotlivých asových úspor je postaven na v asném získání relevantních in-
formací ihned na vstupu p i prvním procesu servisního ízení. Získané infor-
mace z každého jednotlivé operace by m ly sloužit nejenom k opakovaným i
budoucím servisním innostem, ale je možné je taktéž využít k v rnostnímu a
bonusovému programu zna ky vozidel. Jako jeden z velmi významných
aspekt  tohoto projektu se jeví budoucí využití nastaveného celkového proce-
su s využitím zamýšlených hardwarových a softwarových podpor vozidel
k celkovému významnému snížení garan ních náklad  výrobce Škoda Auto.

Významné body pro možnou úsp šnost a objektivnost studie:

as pot ebný k vy ízení požadavku (zakázky) zákazníka.
 výše náklad .
 využití toku informací – je nezbytn  nutné jasného a p esného

deklarování požadavku od jednotlivých osob v pr hu všech operací
nap  procesem.
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 kontrola kvality – v pr hu procesu nutnost každého operátora p i
zjišt ní nedodržení kvalitativní standard  operativn  zajistit dodržení
uvedeného kritéria.

 dodržení sjednaného termínu – pr žná komunikace se zákazníkem a
stavu zadané zakázky a skute ném termínu jejího dokon ení.

 sou innost veškerých odd lení procesu p i nastavení innosti a
podmínek procesu.

 nastavení bod innosti s výhledem na možné další rozší ení aplikací
s ohledem na p edpokládaný vývoj automobilu a servisní sít .

 definování podmínek vývoje a využití prvotní aplikovatelnosti za ízení.
 simulace uvedeného za ízení.
 systémová podpora a rozvoj uvedeného projektu.
 sb r dat a jejich vyhodnocení p i innosti aplikace.
 vy íslení úspor zavedených opat ení nap  spektrem služeb.

Obr. 2.1 Následky pomalého r stu produktivity

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo by l obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.
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3 SOU ASNÉ PODNIKÁNÍ VE VYBRANÉM PODNIKATEL-
SKÉM SUBJEKTU2,3,4,5,6,14,15

3.1 Stav podnikání ve Škod  Auto
      Podnikatelský subjekt Škoda Auto se sídlem v eské republice v Mladé
Boleslavi je akciovou spole ností vlastn nou jediným akcioná em spole ností
Volkswagen International Finance N. V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemské
království. Základní kapitál inní 16 708 850 000,- K  s akciemi upsanými na
jméno ve jmenovité hodnot  10 000,-K  za akcii. Spole nost Škoda Auto je
prioritn  zam ena na podnikání v automobilovém pr myslu, a to výrobou,
prodejem, distribucí a následnou servisní inností svých produkt  skrze svou
dealerskou sí . Spole nost Volkswagen International Finance N. V. je nep ímo
100% dce inou spole ností Volkswagen AG.

3.1.1 Vývoj spole nosti z historie po sou asnost
     Spole nost Škoda Auto a.s. je historicky eskou spole ností s více než sto-
letou tradicí výroby automobil  a zárove  pat í mezi nejstarší automobilové
zna ky sv ta. Pro p iblížení úsp šné historie je vhodné ji stru  zrekapitulo-
vat. V roce 1895 byla založena firma Laurin & Klement, jejímiž zakladateli byli
Václav Laurin a Václav Klement. Spole nost se zabývala výrobou kol a moto-
cykl . V pr hu roku 1905 opustily továrnu první automobily, které se za aly
vyvážet do celého sv ta. V roce 1907 se zm nila firma Laurin & Klement na
akciovou spole nost. B hem roku 1925 prob hla f ze mezi Laurin & Klement
a plze skou strojírnou Škoda. V roce 1930 byla zahájena pásová výroba pod
hlavi kou akciové spole nosti pro automobilový pr mysl. Na podzim roku
1945 prob hlo zestátn ní podniku a následná rekonstrukce po 2. sv tové vál-
ce probíhala již pod záštitou AZNP – Automobilové závody, národní podnik.
Na ja e roku 1991 vstoupil do spole nosti strategický partner, spole nost
Volkswagen. Zna ka Škoda se tak stala tvrtou zna kou tohoto koncernu.
Škod  Auto se od svého vstupu do koncernu Volkswagen poda ilo více než
ztrojnásobit výrobu. Také významn  rozší ila své produktové portfolio a posíli-
la image zna ky Škoda. Jako nedílnou sou ást své expanze vybudovala roz-
sáhlou prodejní a servisní sí . Sou asn  se spole nosti Škoda Auto poda ilo
úsp šn  se etablovat na vysp lých mezinárodních trzích. Vozy domácího vý-
robce se prodávají na 101 sv tových trzích.

3.1.2 Profil podnikatelského subjektu
     Skupina Škoda Auto se adí mezi nejvýznamn jší ekonomické uskupení

eské Republiky. Je tvo ena mate skou spole ností Škoda Auto a.s. a jejími
pln  konsolidovanými dce inými spole nostmi. Pro názornost je na obrázku
3.1 uvedeno len ní skupiny Škoda Auto a.s. Následná klí ová data a finan ní
výsledky dle IFRS jsou uvedeny v P íloze . 1. Spole nost je ízena šesti len-
ným p edstavenstvem spole nosti, jež je jejím statutárním orgánem. Na p ed-
stavenstvo dohlíží taktéž šesti lenná dozor í rada, která dbá na výkon p sob-
nosti p edstavenstva. Spole nost pravideln  uve ej uje výro ní a pololetní
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zprávy obsahující auditovanou ú etní záv rku. Celková ro ní dodávka voz
uvedené zna ky se pohybuje kolem šesti set osmdesáti tisíc kus . Z toho cca
68% celkových objem  prodej  bylo uskute no na trzích Evropské unie. Pro

ehlednost je d lení významných trh  dle region  uvedeno v tab. 3.1 a 3.2.
Celkové tržby spole nosti se pohybovaly na úrovni 170 miliard K . Na uvede-
ných výsledcích se podílelo cca 26 tisíc zam stnanc . Uvedená data jsou zve-
ej ována pouze pro celou skupinu Škoda Auto a.s., proto pro detailn jší p i-

blížení situace o vývoji automobilového trhu v eské republice jsou zam eny
následující kapitoly s analýzou sou asného trhu s osobními vozidly v R. Pro-
duktové portfolio domácího výrobce vozidel je uvedeno v tab. 3.5
v detailn jším roz len ní v grafu 3.4. Mimo výroby voz  produkuje popsaná
spole nost také další komponenty automobil , které jsou dodávány v rámci
koncernu Volkswagen. Škoda Auto se hlásí k systému ízení kvality dle normy
ISO 9001:2008 s aktuálním datem auditu v zá í 2009.

Obr. 3.1 Strukturní len ní dce iných spole ností Škoda Auto a.s5

Tab. 3.1 len ní prodej  vozidel dle region , roku a kus 5
Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu.
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Tab. 3.2 Po et prodej  vozidel dle nejvýznamn jších trh  a roku5

3.2 Sou asný stav automobilového trhu v R
      Sou asný stav vývoje prodej  všech nov  zaregistrovaných automobil  na

eském trhu v kategoriích vozidel M1 a N1 v období leden – prosinec 2009
zaznamenal oproti p edlo skému roku propad ve výši 11,08%, což konkrétn
inní 22 561ks automobil . Tato skute nost je p ehledná v Tab. 3.3

Tab. 3.3 P ehled nových registrací automobil   M1 a N13

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu.

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu.
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    P i konfrontaci dat dle tab. 3.3 se všemi existujícími kategoriemi vozidel a
zna ek (osobní, užitková, nákladní, traktory a motocykly) s tab. 3.4 je výše
popsaný propad korespondující do celkového po tu nov  registrovaných vozi-
del na trhu, kde za celkové období roku 2009 inní propad 26,36%, což kon-
krétn inní 148 042 ks vozidel. Za lo ský rok bylo v eské republice poprvé
zaregistrováno o 16,68% nových vozidel mén  než ve stejném období p ede-
šlého roku, což inní 47 875 ks vozidel. Jedná se o pr rnou hodnotu, která
zahrnuje celé spektrum všech prodávaných zna ek na našem trhu.

Tab. 3.4 P ehled nových registrací všech kategorií vozidel3

3.2.1 Porovnání domácích producent  osobních vozidel
V R se nacházejí t i významní výrobci osobních automobil : Škoda Au-

to, TPCA Czech a HMMC Nošovice. Dle tab. 3.3 je z ejmé, že nejvýznamn jší
podíl na tuzemském trhu má Škoda Auto, ovšem postupn  a dlouhodob  vy-
klízí své dlouhodob  budované vedoucí místo na historicky mate ské p .
Postupný pokles prodeje nových voz  v R u tak renomovaného výrobce za
posledních deset let inní cca 40%. Naopak velice progresivn  si na eském
trhu po íná nový producent p vodem korejských vozidel Hyundai Motor Manu-
facturing Czech viz P íloha 2. Další uskupení TPCA konsorcium Toyota – PSA
(Peugeot – Citroën) viz P íloha 3 zaznamenalo se svými vozidly výrazný mezi-
ro ní propad ve výši 41%, což nazna uje, že se dosud nedokázalo na našem
thu dostate  stabilizovat.

3.3 Rozložení segment  automobilu na eském trhu
     Pro jednodušší orientaci v segmentaci vozového parku eské republiky
jsou následn  uvedeny jednotlivé grafy a tabulky, které objas ují složení au-
tomobil  s vedoucí zna kou na našem trhu. Z dále uvedeného lze odvozovat
možný potenciál využití servisních služeb pro zna ku Škoda Auto.

Tab. 3.5 T ídy vozidel Škoda

ída vozu      Model automobilu Škoda
Malé vozy Fabia Roomster   --------
St ední Octavia Octavia Tour Yeti
Vyšší st ední Superb       --------   --------

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu.
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Graf 3.1 Složení vozového parku dle v ku3

Dle grafu 3.1 je patrné procentuální rozložení trhu s automobily dle jejich
stá i. Z toho lze odvodit potenciál pro koupi nového vozu Škoda a potažmo
v další návaznosti na využívání servisních služeb zmi ované zna ky. P i pr -

rném v ku vozidla 13,65 rok  a 29,63% voz  starších 15 let se p edpoklá-
dá u této skupiny uživatel  vým na za nový, nebo již krátkodob  používaný

z. Dle statistických údaj  uživatel automobilu Škoda setrvává u autorizova-
ného servisu do pr rného stá í vozu 4,7 rok  a poté odchází k finan
mén  náro ným neautorizovaným servisním partner m. Tudíž dealerská sí

R Škody Auto, potažmo servisní služby, využívají jenom ást celého možné-
ho potenciálu trhu s vozy na našem území. Nicmén  je taktéž nutno zohlednit
roz len ní vozidel podle jejich t íd, které jsou uvedeny v grafu 3.2 a z kterého
plyne, že po et uživatel  výrobku Škoda se op t zužuje, jelikož výrobce svými
výrobky nepokrývá kompletní škálu všech t íd vozidel. Produkce výrobk  Ško-
da Auto je zam ena dle modelových ad na tyto konkrétní t ídy vozidel s roz-
len ním v tab. 3.5.

Graf 3.2 Trh osobních automobil  dle jednotlivých t íd3

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo by l obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu.
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Z tabulky 3.5 v návaznosti na graf 3.2 je jednozna  patrné, že domácí
výrobce automobil  má snahu pokrýt trh vozidly eské republiky modelovými
adami s t ídami v zákaznicky nejvyužívan jším procentuálním pokrytí. Jako

dopln k k nižším adám také vyrábí procentuáln  mén  zastoupenou prestiž-
jší vyšší st ední t ídu se svým modelem Superb. V celkovém sou tu se po-

tom výrobci da í se svými modelovými adami p es uvedené t ídy pokrýt ur i-
tou ást z 54,24% možné objemové ady trhu R. V následujícím grafu 3.3 je
znázorn no pokrytí jednotlivých t íd vozidel v návaznosti na konkrétní modelo-
vé ady Škody Auto. P i konkretizaci model  za azených v t ídách dle uvede-
ného grafu je z ejmé, že hlavním nosným programem na eském trhu jsou
ady Fabia a Octavia v r zných variantách karoserií a motorizací.

Z uvedeného grafu 3.3 lze p edpokládat budoucí vývoj možných poskytova-
ných servisních služeb zákazník m v následujícím období dané užitné doby
modelu vozidla v autorizované servisní síti Škoda v návaznosti na výši hodi-
nové sazby za servisní úkon, pot ebnosti náhradních díl , servisního vybave-
ní, personálu a podobn .

Graf 3.3 Rozvrstvení t íd vozidel dle modelových ad za rok 2009

Pro detailní posouzení potenciálního využití dealerské servisní sít  Škoda je
nutné p esné roz len ní dle konkrétních výrobních model  dané zna ky.
V grafu 3.4 je výrobní program ur ený pro tuzemský trh s roz len ním na jed-
notlivé kategorie modelových ad s procentuálním pokrytím v konkrétních vari-
acích model  automobil . V následném roz len ní dle grafu 3.6 je
z nejvyužívan jších zna ek v eské republice zastoupena Škoda Auto
s pr rným stá ím vozidla 14,75 rok  a 37,35% podílem na vozovém parku
osobních motorových vozidel R. Dle marketingových pr zkum  pr rný
uživatel výrobk  Škody Auto odchází z autorizované servisní sít  p i dosažení
stá í vozidla 4,7 rok  do neautorizované servisní sít . Tudíž z uvedených dat
v návaznosti na jednotlivé grafy vyplývá, že servisní sít pravideln  využívá p i-
bližn  32% uživatel  výrobku dot ené zna ky. P i vyjád ení konkrétními ísly
to znamená, že je servisní sí  pravideln  využívána 530 020 uživateli za rok v
265 autorizovaných servisních st ediscích. Z celkového po tu všech osobních
vozidel v naší zemi to inní cca 12% automobil  zna ky Škoda. P i po tu
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Graf 3.4 Rozd lení model  dle % pokrytí

10 501 1974 obyvatel v R využívá služby dealerské servisní sít  Škoda cca
5% populace. Pokud z interních zdroj  výrobce je známo, že v pr ru b žné
vozidlo navštíví servis 2,15 za rok, potom to znamená, že dealerskou servisní
sítí projde pr rn  každý pracovní den 4540 vozidel a ro  to inní 1 139
543 návšt v u autorizovaných servisních partner  Škoda. Ovšem v této polož-
ce je již zahrnuta skute nost, že n kte í uživatelé vozidel najedou v pr hu
roku více Km a tak jsou nuceni servisní st edisko navštívit ast ji. Do celkové-
ho po tu návšt v automobilist  v servisním st edisku se zapo ítávají níže
uvedené d vody návšt v dle grafu 3.5. U každého servisního partnera Škoda
v R využije jeho služeb více jak 17 zákazník  denn .

Graf 3.5 Procentuelní porovnání d vod  návšt v v servisním st edisku
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          Zde uvedené údaje jsou nezbytn  nutné pro další plánování a nastavení
servisních proces . V dále popsaných procesech je nutno také zohlednit další
vstupy ze stran zákazník . Nap íklad hodnocení poskytnutých služeb servisy
anebo d ležitost informací poskytnutých p i jednání s uživatelem vozidla ser-
visním technikem. Tyto informace jsou nedílnou sou ásti celkového servisního
procesu a taktéž jsou jeho významným ukazatelem. Pro p iblížení jsou uvede-
ny v následující kapitole. Z výše uvedeného je z ejmé, že procesy a systémy
v servisním ízení dealerské sít  musí být v neustálém vývoji s ohledem na
vysp lost techniky automobil  a následné jejich diagnostiky s náro ností na
celkový pr h procesu soustavn  optimalizovány s ohledem na uspokojivý
výsledek pro kone ného uživatele výrobku Škoda Auto.

Graf 3.6 Zna ky vozidel s % nejvyšším prodejem voz  za 5 let v R

3.3.1 Hodnocení servisních služeb zákazníky
     Nedílnou sou ástí servisních proces  je taktéž zp tná vazba od zákazník
neboli jejich zhodnocení nabízených a poskytnutých služeb servisními partne-
ry Škoda Auto. Tato zp tná vazba napomáhá servisním dealer m a výrobci
v odhalování a následné náprav  nedostatk , které zákazníci vnímají
v pr hu servisního ízení procesu. Výše definované získané hodnocení na-
dále slouží také jako podklad pro optimalizaci proces  servisních služeb a ko-
rekci celkové nabídky využívanou kone ným uživatelem. Pro detailn jší hod-
nocení je nutné se v první fázi zam it na spokojenost respektive udržení zá-
kazník  v autorizované servisní síti, potažmo p ímo u produktu Škoda Auto.
K t mto ú el m je využíván zp tný pr zkum po nabídnutých, nebo využitých
službách zákazníky z etelný v grafu 3.7. Dle uvedeného grafu jsou zákazníci

i prvotním zp tném kontaktu dotázáni na jednotliv  hodnocená kritéria, která
dle svého uvážení a spokojenosti oznámkují od jedné do p ti. Kde nejlepší
hodnocení je 1 a nejhorší 5. V p ípad , že dotazovaný neodpoví v žádném

ípad  negativn , respektive nedá žádnému z dotazovaných kritérií nejhorší
hodnocení, tak je s ním zahájen detailn jší rozhovor nad konkrétními body dle

ílohy 6. Z uvedeného je možné posoudit míru dojmu spokojenosti uživatele
vozidla z naposledy poskytnutých servisních služeb kone nému spot ebiteli
v síti Škoda Auto. Zákazník hodnotí otázky stejn  jako u p edchozího grafu.
Z t chto uskute ných odpov dí lze vyvozovat subjektivní výkonnost servis-
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ního procesu pohledem kone ného uživatele vozidla p i návšt  servisního
dealera. Uvedený graf uvádí reprezentativní výkonnost systému v R.

Graf 3.7 Pr rné hodnoty udržení zákazníka v servisní síti Škoda Auto

Dalším nemén  významným bodem je priorita d ryhodných faktor
servisního procesu neboli servisního personálu pro samotného uživatele vozu.
Z tohoto hodnocení je definováno, kterým faktor m p i servisním procesu kon-
zumenti služeb p ikládají nejv tší váhu. Tato skute nost je uvedena v grafu
3.8 a taktéž je nutné uvést procentuelní podíl zákazník  servisní sít  Škoda
Auto dle pohlaví. Muži se podílejí 84% a ženy 16% na využívání servisních
služeb. Dle pr zkumu pr rný v k uživatele výrobku Škoda Auto inní 47 let.
Na základ  zde uvedeného a v minulosti již podloženého je možné dle grafu
3.9 a P íloh 6 - 9 konkrétní vyjád ení vývoje potenciálu vozového parku v R
s budoucím p edpokladem ve vazb  na autorizované servisní služby.

Graf 3.8 Hodnocení faktor  dle významu pro kone ného uživatele
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Graf 3.9 Vývoj potenciálu vozového parku v R6

Pr žná analýza image zna ky je realizována permanentn , což zna-
mená, že shromaž ování a vyhodnocování dat probíhá pravidelné. Na zákla-

 rozboru hodnocených údaj  je získán p ehled o vývoji jednotlivých sledo-
vaných kritérií, o ú innosti zavád ných opat ení i o možnostech realizace po-

ebných zm n. Na tyto fakta se výrobce snaží zareagovat podporou servisní
sít . Dle grafu 3.10 je patrná úrove  podpory ve vazb  na konkure ní firmy.

Graf 3.10 Podpora oblasti servisních služeb dle výrobce v R6
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4 TRENDY SERVISNÍHO ÍZENÍ S VAZBAMI NA PR MYS-
LOVÉ INŽENÝRSTVÍ6,10,11,13

Sou asné trendy a postupy by m ly být v neustálém vývoji se snahou o
reakci dle aktuálního stavu pot eb uživatel  a  ze strany výrobního závodu,
uživatele vozidla, nebo výkonnostní složky servisního procesu. Snaha o udr-
žení, nebo zvýšení výkonnosti sou asného kvalitativního trendu celého servis-
ního procesu vyžaduje neustálou optimalizaci všech aktuálních podp rných
prost edk  využívaných k pot eb  servisního ízení. Nedílnou sou ástí výše
uvedeného je vazba na pr myslové inženýrství, které je dosud bohužel velmi
málo provázáno do specifické problematiky postup  a služeb výrobk .

4.1 Pr myslové inženýrství
Jedná se o interdisciplinární segment iností, který zahrnuje zavád ní,

projektování a zlepšování integrovaných systém  lidí, stroj , informací, mate-
riál , energií, technologií, proces  s cílem dosáhnout vyšší produktivity
v celém životním cyklu výrobku. Tento obor je primárn  zam en na dosaho-
vání vysokého výkonu, jakosti, pln ní plánu, ízení náklad , dynamiky procesu
ili produktivity. Následné inosti mají následn  dopad do oblasti personálu,

model  pracovní doby, formy organizace až po kvalifika ní programy zam st-
nanc  a managementu. Základní pilí e pr myslového inženýrství jsou násle-
dující:

 modely pracovní doby
 formy organizace
 definice cíl  „Best of class“
 koordinace vzd lávání manažer
 analýzy pracoviš
 taktování
 optimaliza ní procesy
 kontrola cíl
 potenciály úspor
 p edávání informací, evidence, výkazy
 štíhlé procesy
 nejlepší metody

Produktivita:
 = (4.1)

Použití moderních optimaliza ních systém  a metod je v sou asném
sv  nevyhnutelné pokud podnik má z stat konkurenceschopný. Analytické
postupy jsou zam eny ke kritickému pozorování a umož ují rozeznání
s následnou eliminací slabého místa. Mezi fundamentální faktory pat í míra
využití, míra výkonu, míra kvality a úrove  metod neboli hv zda produktivity
viz obr. 4.1.
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Totální produktivita je pom r celkových
výstup  z procesu v i všem spot ebovaným
zdroj m. Míra využití odpovídá stupni, na ja-
kém jsou vstupy proces  skute  konverto-
váný do produktu. Míra výkonu postihuje rych-
lost a tempo, s jakým je konverze provád na.
Míra kvality zachycuje p esnost a jakost
s jakou je daná innost dosahována. Úrove
metod postihuje, jaké metody a postupy jsou
využity13

                                                                             Obr. 4.1 Hv zda produktivity13

4.2 Servisní ízení a pr myslové inženýrství
V poskytování služeb s provázáním na servisním ízení jsou zcela obec-

 vazby na pr myslové inženýrství pon kud omezené. Ur ité diference se
nacházejí mezi jednotlivými výrobci automobil , ale nijak zásadní. Tato sku-
te nost je zap in na poskytováním rozli ných služeb dle aktuálního poža-
davku zákazníka. Služba je chápána jako specifický produkt lidské inosti za
úplatu. Tento produkt má celé rozli né spektrum požadavk  viz graf 3.5 a je
požadován v individualizovaný as v rozdílném po tu s dalšími variabiln  al-
ternativními, implicitn  definovanými skupinami pot eb kone ného uživatele.
Tyto „neslu itelné“ rozdíly jsou umocn ny technickou vysp lostí p edm tu po-
skytované služby a požadavkem na asovou flexibilitu servisního partnera a

ání zákazníka poskytnout požadovanou službu „systémem just in time“.

Obr. 4.2 Procesní a životní kolob h automobilu
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Pokud by bylo možné porovnat vysp lost PI výroby a služeb, potom se
dá hovo it o neexistenci PI služeb. Tato oblast zeje absencí jakékoliv podpory
a celkové integrace z hlediska odborného i podnikatelského sektoru. N kte í
deale i se snaží o individualizované áste né provázání svých služeb a sys-
tém  ve vazb  na uživatele, ale bohužel pouze na lokální úrovni a tudíž neú-
sp šn . Z pohledu postupující globalizace se tyto aktivity jeví jako nedosta-
te né. Zde je nutnost vzniku samotného základu PI výrobku a služby ze strany
výrobce, jelikož tyto inosti jsou v podstat  na sebe navazující v pr hu célé
životnosti automobilu viz obr. 4.2. ízení a procesy samotné výroby jsou nato-
lik odlišné, že není možné je v nezm né podob  aplikovat na služby, ale je
nutné do t chto požadavku zahrnout zákazníka, servisního partnera a výrobce
dle obr. 1.1.

Samotná oblast poprodejních služeb je koncipována do nižšího proces-
ního celku, který je znázorn n na obr. 4.3. Z uvedeného obrázku je patrné, že
zákazník tvo í nejd ležit jší ást sledu uvedených iností. Každá z díl ích i-
ností skrývá další sled operací. Z hlediska pot eb zákazníka je vhodné se za-

it na jeho pot eby s vazbou na možné propojení ostatních procesních i-
ností servisu a posléze výrobce. Na základ  zde uvedených fakt  lze p edpo-
kládat nízkou produktivitu sjednávaných služeb s velkými asovými ztrátami.
Dále je vhodné se zam it na nevýrobní asové ztráty zákazníka a administra-
tivy servisu, jelikož tyto prostoje vznikají sou asn  na obou partnerských stra-
nách je situace o to tíživ jší viz P íloha 4. Pro ilustrativnost je v P íloze 10 na-
stín n jeden z nejednoduších díl ích servisních proces  zahrnující schematic-
ké znázorn ní opera ních krok  s definovanými inostmi.

Obr. 4.3 Schéma základního servisního procesu
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5 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÝ PROCES SERVISNÍHO Í-
ZENÍ6

Jednotlivé celky stávajících proces  vychazí z obrázku 4.3 tyto jednotlivé
subjekty obsahují další díl í rozpad procesu až na konkrétní operace. Dle ná-
zorného uzav eného kolob hu je z ejmé rozd lení na inosti s uživatelem vo-
zidla a interní ásti. Veškeré kroky na sebe navazují a jsou vzájemn  prová-
zány. Jak již bylo uvedeno, nejd ležit jší proses je se zákazníkem a proto mu
bude v nována zvýšená pozornost. V následujících ástech budou popsány
jednotlivé aspekty kolob hu dle obr. 4.3. Na po átku vstupu do servisního
procesu stojí zákazník se svým požadavkem na poskytnutí služby.

5.1 Sjednání termínu

Uživatel vozidla v tšinou telefonicky pop ípad  emailem kontaktuje své-
ho zvoleného servisního partnera s cílem dohodnutí termínu návšt vy
k uskute ní požadované služby. Samotný telefonický kontakt je ozna ován
jako jeden z klí ových okamžík  po átku p edpokládaného procesu a sou as-

 se jedná o jeho zahájení. V p ípad  správn  a v cn  vedeného rozhovoru
s budoucím zákazníkem je nutné dodržet následující kroky, které korespondují
s P ílohou 1:

 telefonická dosažitelnost (max 5x zazvon ní).
 zaznamenat p ání zákazníka.
 nabídka vyhovujícího termínu a zaplánování.
 záznam relevantních informací o zákazníkovi a vozidle.
 nabídka alternativních služeb.
 rekapitulace dohodnutých fakt .
 rozlou ení.

Telefonický rozhovor v tšinou nep ekra uje 5 minut. V pr hu jednotli-
vých bod  je zpravidla uživatel dotázán na konkrétní p ání jako nap . zdali se
jedná o b žnou údržbu, nebo vým nu pneu i jíné alternativní p ání viz garf
3.4, poté je dotázán na oboustran  vyhovující termín. K termínu je nutné uvést
jméno uživatele, registra ní zna ku vozu a jeho typ – motorizaci, VIN karose-
rie, aktuální po et km, telefoní i emailový kontakt. Po uvedené procedu e je
zákazníkovi nabídnuta další alternativa služeb jako nap . náhradní vozidlo, vy-
zvednutí a p istavení jeho vozu ve sjednaném míst , išt ní, p íslušenství atd.
Posléze je servisem provedena stru ná rekapitulace objednávky zákazníkovi a
zapis termínu s požadovanými aspekty do plánovacího modulu (papírový, ne-
bo elektronický) a p ipomenutím servisní knížky. Následuje rozlou ení.

Servisní knížka je doklad s identifika ními daty vozidla, záru ními, infor-
ma ními a údržbovými podmínkami, kde se zaznamenávají jednotlivé servisní
úkony na vozidle, které byly v pr hu životnosti automobilu na n m vykoná-
ny.



FSI  VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 28

5.2 P íprava na termín

ípravou termínu se rozumí zahájení p ípravných iností na budoucí vý-
kon se zákazníkem ješt  p ed jeho fyzickou p ítomností z dúvodu úspory asu
zákazníka a taktéž servisního poradce. Úsporou asu servisního poradce je
na mysli okamžik, kdy p ijde zákazník v nejexponovan jší as p íjmu vozidel.
Tento as se v tšinou pohybuje od rána do cca deseti hodin dopoledene. Je
to z d vodu, že drtivá v tšina uživatel  požaduje mít b žnou opravu svého au-
tomobilu dokon enou týž den. Tudíž v inkriminované dob  dochází k p etlaku
zákazník  na p íjmu oprav. Je to bohužel ur itá negativní da  za poskytované
služby, plánování kapacit dílny, p íjmu a v asné obsloužení požadovatele
služby.

íprava termínu je bohužel pouze áste ná (orienta ní), jelikož servisní
poradce nedisponuje s veškerým dostatkem informací. Nezná p esný stav km,
jelikož zákazník má ješt  vozidlo p ed samotným výkonem v užívání. Nezná
aktuální technický stav vozidla. M že pouze p edpokládat na základ  svých
dom nek a praktických zkušeností s následným odhadem rozsahu budoucích
iností. P esn ji je proses rozklí en v P íloze 12.

Celý proces p ípravy termínu m že být ješt  zhacen tím, že budoucí
konzument definované služby se nedostaví k jejímu erpání. Tato skute nost
nenastává ásto, ale lze-li ji vyjád it procentueln  tak korespondující íslo dle
dlouhodobých skute ností odpovídá 3,5%.

5.2.1 Servisní poradce
Servisní poradce je osoba kompetentní k ešení technických, marketin-

gových, cenových, faktura ních a poradenských iností pro kone ného uživa-
tele automobilu. Na poradce jsou kladeny rozporuplné nároky a pro kvalitní
výkon této profese jsou krom  technických znalostí klí ovými p edpoklady i
dobré komunika ní a prodejní dovednosti, vst ícnost a ochota, flexibilita, odol-
nost v i stresu, reprezentativní vystupování, spolehlivost a organiza ní
schopnosti. Na pracovním trhu s lidskými zdroji není mnoho takto všestran-
ných zájemc , u nichž by se slu ovala technická vybavenost se zájmem o au-
tomobilismus a popsanými osobnostními p edpoklady.

Zde jsou uvedeny áste né p edpoklady servisního poradce:

 ú inný prodej servisních služeb a autop íslušenství a tím zajišt ní stabil-
ního obratu.

 kvalitní poradenství zákazník m a tím budování dobrých vztah  a získá-
vání jejich loajality.

 zlepšování image a dobré pov sti jak provozovny, tak i zna ky Škoda.
 zajišt ní efektivního chodu dílny.
 technická kompetentnost.
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5.3 P íjem vozidla a vystavení zakázky

V tomto okamžiku již dochází ke konkrétnímu a v cnému zahájení služby
za p ítomnosti jejího konzumenta a p edm tu poskytované služby. Tento pro-
ces je zahlcen celou škálou díl ích operací, které jsou níže posány. Proces ja-
ko takový je uveden v p íloze 13 – 14.  Následn  jsou uvedeny hlavní body

íjmu vozidla a komunikace se zákazníkem.

5.3.1 P íchod zákazníka
Zákazník poté co zaparkuje své vozidlo na vyhrazeném parkovišti, p i-

chází do p íjmu oprav a v p ípad , že doty ný dealer je vybaven elektronickým
objednacím systémem vozidel, tak m že být zákazník zobrazen na uvítacím
terminálu s uvedením jeho jména, asu p íjmu do servisu a obsluhujícího ser-
visního poradce. V opa ném p ípad  mu poskytne pot ebné informace pov -
ený pracovník, nebo p ímo servisní poradce. Zákazníkovi je v tšinou

v krátkém asovém horizontu umožn na komunikace s jeho prot jškem
v servisních službách.

5.3.2 Založení zakázky
ivítání zákazníka servisním poradcem a následná rekapitulace dohod-

nutých bod  dle p edchozí telefonické objednávky (pro inspiraci viz P íloha 4).
Následuje p edložení servisní knížky zákazníkem a oboustraný odchod
k vozidlu na vyhrazené parkovišt . Zde servisní poradce provede do zvláštní-
ho formulá e CHECK - IN aktuální zápis o vn jším vizuelním stavu vozidla po-

ípad  provede s uživatelem krátkou jízdní zkoušku. Na základ  zjišt ných
informací a subjektivního technického dojmu nabídne poradce ješt  alternativ-
ní služby. Po vzájemné shod  se zákazníkem servisní poradce nasadí ochra-
né potahy na seda ku, volant a adicí páku a p emístí vozidlo na parkovišt
vyty ené pro dílnu oprav. Poradce i zákazník se posléze p emístí do p íjmu
oprav k sepsání zakázkového listu.

K samotnému sepsání zakázky poradce využije nachystaných podklad
z p edchozích operací. Následn  zahájí operaci sepsání zakázkového listu
kde je nejprve nutno doplnit pot ebné nacionále o zákazníkovi a vozidle
s uvedením rozsahu požadovaných prací. Nedílnou sou ástí jednotlivých kro-

 sepisování je konkretizace požadavk  zákazníka a vzájemné oboustrané
pochopení problému. Záv rem je zákazník op tovn  požádán o telefonický
kontakt na jeho osobu a je up esn na p edb žná cena s termínem dokon ení
dohodnutých servisních úkonu dle aktualizovaného stavu. Veškerá pot ebná
data se vkládají a sepisují pomocí osobního po íta e s výpo etní podporou
programu DMS CZ.  Sou ástí mezikrok  sepisování zakázkového listu porad-
cem je taktéž vstup do dalšího informa ního systému Elsa, kde je odkontrolo-
vána zda na vozidlo se nevztahuje dílenská akce p edepsaná výrobcem a p í-
padné vystavení plánu udržby vozidla s vypln ním žádoucích informací o his-
torii vozidla ze servisní knížky. Na základ  všech získaných informací, které
jsou zaneseny do zakázkového listu je možné vytisknout zakázkový list
s definitivním oboustraným odsouhlasením a následným podpisem. Následuje
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rozlou ení se zázníkem a p edání dokumentace s klí i od automobilu na ser-
visní dílnu. Tímto krokem je proces p íjmu ukon en.

Z d vod  objektivizace asové náro nosti a transparentnosti procesu by-
lo proveden snímkování asu jednotlivých krok , které jsou níže uvedeny
v tabulce 5.1. Jedná se o pr rné hodnoty opera ních as  nam ených u
jednotlivých dealer  v R. Aby byl pr zkum vypovídající, byli vybráni respon-
denti všech objemových kategorí a velikosti s r zným složením zákaznických
skupin. Z tabulky a výpo tu 5.1 plyne, že zákazník a servisní partner v nuje

i p íjmu vozidla do servisu v pr ru každému zákazníkovi cca 24 minut.
Tato doba se liší dle aktuálního požadavku zákazníka nap . vým na pneu,

žná údržba, nebo oprava havarovaného vozidla. Požadavky
k administrativním úkon m mohou být z ženy, ale taktéž rozší eny. Ze zde
uvedeného plyne, že proces p íjmu vozidla je živý a je nucen neustále reflek-
tovat na požadavky objednatele a pot eby servisu.

Tab. 5.1 Celkové asy operací p íjmu vozidla do servisu

Proces p íjmu vozidla t [s]
Dohoda termínu - telefonický kontakt tDh [s] 265

íjem vozu [s] 435
1 P ivítání zákazníka 13
2 Stru ný d vod návšt vy 52
3 Odchod k vozu 24
4 Prohlídka vozu + sepsání CHECK - IN + km 193
5 Nabídka dalších služeb 46
6 Nasazení ochranných prost edk 20
7 Odvoz vozu do areálu 43
8 P íchod ke stolu – PC 44
Založení zakázky [s] 735
1 P íprava doklad  - servisní knížka, malý otp, pr jezdka 42
2 Založení zakázky dle typu 20
3 Kontrola event. dopln ní údaj  o zákazníkovi a vozu 36
4 Event. nové založení zákazníka a vozu 120
5 Opis CHECK - IN do zakázky 36
6 Popis požadavk  zákazníka 176
7 P edb žná cena + termín 42
8 Kontrola vozu v Elsa 41
9 Kontrola a tisk výpisu SDA, protokolu o údržb 50
10 Tisk zakázky 21
11 Rekapitulace zakázky + vysv tlení 38
12 Podpisy zakázky 29
13 Rozlo ení se zákazníkem 21
14 Umíst ní dokument  a klí  do desek 31
15 P edání desek do tabule na díln 31

íjem celkem  tPc [s] 1435
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Celkový as p íjmu:

+  + (5.1)

=
435 + 735 + 265

60  = 23,92 min

5.4 Samotný výkon služeb

Po za azení zakázky na servisní dílnu je vozidlo s veškerou dokumentací
azeno mistrem produktivnímu pracovníku dle altuální dispozice dílny a se-

znamu výkon  na zakázkovém list . Pro p ehlednost je proces schématicky
znázorn n v P íloze 16 – 17. Provád jící mechanik si v p ípad  pot eby vyžá-
dá up esn ní samotného výkonu servisním poradcem. P ed zapo etím opravy
produktivní pracovník provede elektronický záznam v programu TimePro o
zahájení prací na vozidle. Následn  dle aktuálního seznamu úkon  zahájí sa-
motný výkon opravy na automobilu. Jako podp rných prost edk  pracovník
servisní dílny využívá elektronický katalog technologických postup  Elsa s in-
formacemi výrobce o daném konkrétním vozidle, které se p azuje del VIN ka-
roserie, dále diagnostická za ízení dle pot eby a taktéž katalog náhradních dí-

 Etka. Samoz ejmostí je také osobní ru ní ná adí a speciální p ípravky.

Produktivní pracovník po prvotním ov ení technického stavu automobilu
dle rozpisu požadavk  na zakázkovém listu s vazbou na dostupnost náhrad-
ních díl  ve sklad  a ohledem na dohodnutou cenu bu  kontaktuje servisního
poradce z d vodu rozší ení zakázky o zjišt né vícepráce, nebo nedostupnosti
náhradních díl . Na základ  zjišt ných informací m že, nebo nemusí servisní
poradce kontaktovat zákazníka a dohodnout s uživatelem pot ebné vícepráce
se zm nou p edb žné ceny a termínu dokon ení opravy. Mechanik po tomto
úkonu v tšinou pokra uje v oprav . Po zjišt ní technických informací a prove-
dení diagnostiky se soupisem materiálu se produktivní pracovník odebere do
skladu náhradních díl , kde dle jeho požadavku k daným úkon m mu je vydán
na íslo zakázkového listu pot ebný materiál. Náhradní díly jsou s íslem ná-
hradního dílu, po tem kus  a cenou odepsány ze skladu k íslu zakázkového
listu v programu DMS CZ. Poté je možné servisní výkon pracovníkem dokon-
it. Mistr dílny nebo jiný pov ený pracovník pr žn  monitoruje pr h

opravy. Na záv r samotného servisního výkonu je provedena dle pot eby zku-
šební jízda a kontrola kvality provedených prací. Provád jící pracovník vypíše
jednotlivé opravy, které byly na vozidle provedeny, a uvede vozidlo do nezne-
išt ného stavu. Servisní výkon je ukon en záznamem v TimePro. Dále mo-

hou být aplikovány další dopl kové služby na jiném pracovišti dle sjednaných
podmínek v zakázkovém list .

Po spln ní veškerých náležitostí je zakázka p edána zp t na p íjem vozi-
del zodpovídajícímu servisnímu poradci, který zakázkový list se zákazníkem
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sepsal, nebo alternativn  jiné pov ené osob . Servisní poradce musí sledo-
vat, anebo alespo  mít pov domí o pr hu zakázky dílnou. Tyto neproduk-
tivní asy jsou zaznamenány v tab. 5.2, asy byly snímkovány stejným zp so-
bem jako u tab. 5.1.

Tab. 5.2 Neproduktivní asy servisního poradce na díln

Komunikace servisního poradce a dílny t [s]
1 Konzultace s dílnou, event. Skladem 81
2 Konzultace se zákazníkem 129
3 event. rozší ení zakázky 50
Konzultace s dílnou [s] 260

5.5 Kontrola kvality služeb

Sou ástí každé zakázky je kontrola kvality služeb s porovnámím poža-
dovaného a skute ného stavu provedených iností, jakož i kontrola dílenských
a opravárenských prací dle pokyn  spole nosti Škoda Auto. Kontrola kvality je
provád na bezprost edn  po dokon ení seznamu servisních iností dle za-
kázkového listu. Proces kontroly kvality je znázorn n v P íloze 18. Kvalita jako
taková je rozd lená na kontrolu kvality provedených prací a výstupní kontrolu.

Kontrola kvality provedených prací obnáší pr žnou kontrolní inost p i
samotném jejím pr hu. Obsahuje dodržování technologických postup , pra-
covních návodek, využívání p edepsaného ná adí a p ípravk  s kvalitativní
kontrolou použitých náhradních díl . Zaznamenáním provedených prací do
výkazu práce. Zav rem je provedena kontrola istoty automobilu, zdali nebylo
vozidlo provád jícím mechanikem zne išt no. Kontrolu kvality provádí p e-
vážn  mistr dílny, nebo jiný pov ený pracovník.

Výstupní kontrolu provádí servisní poradce. Ta obsahuje namátkovou
pohledovou kontrolu individuáln  zvolené inosti, uspo ádání veškerých do-
kument  se zam ením na jejich správné vypln ní. V p ípad  zjišt ní jakého-
koliv nedostatku je vozidlo se zakázkovým listem vráceno do p edchozího
procesu k dopracování, nebo jen dopln ní. Jedná se o poslední okamžik, kdy
je možné ješt  pozastavit proces bez jakýchkoliv vážných dopad  na kone -
ného uživatele automobilu.

5.6 Zp tné p edání s vyú továním

Tento bod v podstat  završuje veškeré sjednané a provád né inosti na
zákazníkov  vozidle. Kvalita služeb a jejich vyú tování se zp tným p edáním
se velmi uzce prolínají. Jako d lící hranicí lze považovat kontrolu kvality a vý-
stupní kontrolu. Proces je pro p ehlednost znázorn n v P íloze 19.
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Byla-li provedena výstupní kontrola servisním poradcem, tak jak je uve-
deno v p edchozí kapitole, tak poradce provede t íd ní dokument , seznámí
se s veškerými provedenými pracemi, technickými doporu eními dílny, dolo-
ženými diagnostickými záznamy, elektronicky v DMS CZ odkontroluje použitý
materiál a p istoupí dle pot eby k zápisu do servisní knížky. Následn  zahájí
vyú tování provedených prací z Elsa do DMS CZ, nebo pouze p ímo v DMS
CZ. V pr hu zápisu – ú tování pracovních pozic k zakázkovému listu využí-
vá poradce veškerých doložených podklad  servisní dílnou a podp rné infor-
ma ní systémy výrobce. V p ípad , že na vozidle byla provád na b žná údrž-
ba – servisní prohlídka je ješt  o této skute nosti proveden elektronický zá-
znam v systému B2B – DZM. Posléze je tato skute nost poradcem zapsána
do servisní knížky a vyú tována pat ná položka k zakázkovému listu. Na zá-

r je možné k zakázkovému listu, který je použit jako výchozí podklad pro
da ový doklad s vzájemným propojením zakázkový list a da ový doklad dopl-
nit textové poznámky o aktuálním technickém stavu vozidla p ípadn  další do-
poru ení vztahující se k vozidlu. Nyní poradce m že vygenerovat proforma
fakturu s kone nou cenou za veškeré úkony, použitý materiál a dopln ných
text  pro zákazníka. Po završení uvedených iností je uživatel vozu telefonic-
ky kontaktován s definováním p esné ástky za servisní výkon a možném p e-
vzetí automobilu z opravy. Servisní poradce má veškeré pot ebné podklady

etn  vozidla již nachystány a je schopen jej p edat zp t uživateli.

Po p íchodu zákazníka do p íjmu oprav k servisnímu poradci je zákazník
ivítán a následn  je mu detailn  vysv tlen sou asný technický stav a pro-

blematika vozidla. Na proforma faktu e jsou uživateli vysv tleny jednotlivé po-
ložky s konkrétní cenou a p ípadné textové poznámky. V p ípad  pot eby je
s uživatelem provedena zkušební jízda, eventueln  kontrola vozidla na servis-
ní díln  – automobilové zdviži. V dalším kroku je proveden tisk da ového do-
kladu s odkazem na íslo zakázkového listu. Následuje podepsání p evzetí
vozidla na zakázkovém list  a da ového dokladu s platbou za provedené
služby na pokladn  dealera Škoda Auto. Zákazníkovi je poradcem p istaven
automobil na vyhrazené parkovišt  a jsou odstran ny ochrané prost edky
z volantu, adicí páky a seda ky vozu. M že být provedena rychlá stru ná re-
kapitulace služby eventueln  technického stavu a následuje vzájemné rozlou-
ení. Po p íchodu poradce na p íjem vozidel je možné zapo etí procesu s dal-

ším zákazníkem.

asová náro nost servisního poradce na kontrlolu kvality s výstupní kon-
trolou v etn  zp tného p edání a vyú tování kone nému uživateli je definová-
na vzorcem 5.2 s konkrétním výpo tem. Pr rné nam ené asy u vybra-
ných partner  Škoda Auto s díl ím výpo tem jsou uvedeny v tab. 5.3, tyto ne-
produktivní asy byly nam eny stejným postupem jako v p edchozím p ípad
tab. 5.1.

Celkový as p edání vozu:

+                                                         (5.2)
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=
706 + 428

60  = 18,90 min

Tab. 5.3 Celkové asy p ípravy a p edání vozidla

Zp tné p edání a vyú tování t [s]
Ukon ení zakázky [s] 706
1 P evzetí zakázky od mistra + kontrola dokument 33
2 Konzultace provedených úkon 54
3 Fyzická prohlídka vozu 137
4 Spo ítaní zakázky 206
5 Kontakt zákazníka (info o ukon ení, cena + zp sob platby) 67
6 Tisk faktur 40
7 Kopírování dokument  (protokol, výpisy geom., VAS, AKU, ..) 73
8 Zápis do servisní knížky 44
9 Kompletace dokument  + p íprava informací 53

edání vozu [s] 428
1 P ivítání zákazníka 15
2 Vysv tl ní faktury + další dokumenty 103
3 Podpisy (zakázkový list, 3 x faktura) 31
4 Uhrazení ástky na pokladn 83
5 P evoz vozu p ed areál 60
6 Odstran ní ochranných prost edk 14
7 Rekapitulace provedených prací 84
8 Rozlou ení se zákazníkem 19
9 P íchod ke stolu 19

edání vozu celkem     tzp [s] 1134

5.7 Následné zpracování

Pod tímto pojmem se rozumí telefonická zp tná vazba na zákazníka se
snahou o získání informací o celkové spokojenosti nebo výtkách k nedávno
poskytnutým službám u autorizovaného servisního partnera zna ky Škoda.
Tento krok umož uje servisu prokázat sv j zájem o zákazníka a osobní anga-
žovanost na poskytovaných službách. Taktéž se jedná o velmi vhodný marke-
tingový nástroj, kterým se da í získat konkrétní reakci zákazníka na poskytnu-
té služby. Po provedeném souboru telefonického kontaktu je provedeno vy-
hodnocení se záznamem o spokojenosti, nebo p ípadných stížnostech
s následnou eskalací výsledných informací na management spole nosti. Ze
získaných informací lze odvodit slabé a silné stránky poskytovaných služeb a
zaujmout k nim p ípadná nápravná opat ení, které je nutno aplikovat mezi do-

ené zam stnance. Celý proces je uveden v P íloze 20.
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Telefonickou zp tnou vazbu si v tšinou organiza  samostatn ídí
servisní partner a vykonává ji pov ený pracovník. Nebo celá záležitost je de-
legována na nezávislou agenturu. Zp tnou vazbu by nem l provád t servisní
poradce z d vodu požadované, cílen  zam ené oboustrané objektivity posky-
tovaných informací.

5.7.1 Procesní asy p íjmu servisního poradce
Na základ  pr chodu vozidla servisem je možné stanovit – snímkovat

veškeré neproduktivní asy servisního poradce ve vazb  na dot ené vozidlo.
Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.4 s návazností na výpo et 5.3.

i m ení bylo vycházeno z pr rných hodnot trvání b žné komer ní
zakázky, jelikož takových to zakázek je p evážná v tšina. V t chto uvedených
asech nejsou zohledn na další specifika jako nap íklad garan ní zakázka a

její proces, individuální p ístup k zákazníkovi – fleetový klient, p istavení a vy-
zvednutí vozidla, r zná technická podpora a komunikace ze strany výrobce ve
form  DISS komunika ního kanálu, založení nového uživatele do databáze,
opravy poškozených vozidel haváríí a navazující proces, individualizovaný p í-
stup o zákazníka t lesn  hendikepovaného a další alternativy nestandardních
inosti.

Neproduktivní as servisního poradce:

=  +  +                                             (5.3)

 =
260 + 1435 + 1134

60  = 47,15 min

Tab. 5.4 Pr rný neproduktivní as poradce na zakázku

Nedproduktivní as servisního poradce na zakázku     tn [s] 2829
íjem celkem  tPc    [s] 1435

Konzultace s dílnou t    [s] 260
edání vozu celkem  tzp    [s] 1134

Uvažovaný produktivní as je ten, který je proveden mechanikem respek-
tive, který je vyú tován na da ovém dokladu. Neproduktivní asy jsou veškeré
ostatní, to znamená as servisního poradce, prostoje mechanika atd. Zmín né
asy a produktivita jsou vypo teny v tab. 5.5 a definovány vzorci 5.4 - 5.7. Zá-

kladní uvedené hodnoty jsou erpány z p ílohy 21.  Z uvedené tabulky 5.5 jsou
patrné pr rné prodané hodiny na zakázku s detailním rozklí ení produktivi-
ty v etn  ztrátového asu na pr h jednotlivé zakázky. Z p ílohy 21 je taktéž
patrné, že pr rný denní po et zakázek na servisního poradce je 7 kus .
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Produktivita zakázky:

 =  –
 + 

                                            (5.4)

Produktivita mechanika na zakázku:

 = [  ].                                                      (5.5)

Produktivita servisního poradce na zakázku:

 = [  ].                                                        (5.6)

Ztrátový as na zakázku:

 =
[  .  ]

                                                      (5.7)

Tab. 5.5 Produktivita na zakázku

Celková produktivita na zakázku  Pc [%] 51,42
Produktivita mechanika na zakázku Pm [%] 74,05
Prodané hodiny na zakázku hz [h] 3,49
Po et zakázek na mechanika za den Zd [ks] 1,82
Denní fond pracovní doby hd [h] 8,00
Ztrátový as na zakázku  hzt   [h] 0,91
Produktivita servisního poradce na zakázku Ps [%] 77,36
Pr rný as poradce na zakázku tn   [h] 0,79
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6 ANALÝZA SOU ASNÉHO VYUŽITÍ SYSTÉMOVÝCH PRO-
ST EDK 6

Obdobn  jako v kterémkoliv jiném odv tví i v servisních službách jsou
pro podporu celkového a jednotlivých díl ích proces  využívány systémové
prost edky. Názorné zobrazení podp rných systému je uvedeno na obrázku
6.1. V tšina systém  je více, nebo mén  vzájemn  propojena a z p evážné

tšiny je nejprve nutné systém doplnit „nakrmit“ informacemi o zákazníkovi a
vozidle. Sou asná situace je o to složit jší, že se takto d je tém  p i každé
návšt  servisu zákazníkem s užívaným výrobkem. Jedinými daty dostup-
nými pro kterýkoliv servis jsou výrobní data vozidla o jeho výbav  a použitých
zástavbových dílech. Tyto informace jsou vázány na VIN vozidla.

VIN auta je jedine ný neopakující se kod p azovaný v celé historii výro-
by vozidel v koncernu jedinému automobilu. Bez tohoto specifického kodu ne-
ní možné v sou asné dob  na dnešní vozy ani napsat zakázkový list, objednat
náhradní díly, provést ádn  diagnostiku vozidla, nebo zjistit pot ebné technic-
ké informace. Sou asné automobily mají toto íslo uvedeno nejenom n koli-
krát na karoserii, ale také zanešeno v ídících jednotkách automobilu viz P ílo-
ha 22. Uvedené jednotky jsou napojeny na páte ní systém, p es který te ou
veškeré vzájemné informace vozidla. Tento systém taktéž uchovává veškeré
elektronicky sledovatelné závady a provozní stavy na vozidle. Pro zjišt ní VIN
a informací z páte ního systému automobilu je nutné vozidlo p istavit na ser-
visní dílnu a p ipojit na diagnostické za ízení VAS.

6.1 Popis systémových prost edk

 CarPort – je centrální databanka vozidel obsahující výrobní informace o
vozidle: VIN, PR íslo, model, modelový rok, barva, íslo laku, datum vý-
roby, datum expedice, kod motoru, kod p evodovky, objednávající provo-
zovna atd. viz p íloha 23, systém komunikuje s Reserve, FISH, Recall,
kod autoradia, ELSA

 DMS CZ – dealer management systém, slouží k realizaci veškerých ob-
chodních p ípad  a podporuje obchodní servisní prosesy. Systém je p í-
mo navázán na servisní služby, náhradní díly, nové vozy, ojeté vozy, fi-
nan ní a mzdové ú etnictví s rozhraním k výrobci. V každé z uvedé ob-
lasti je vým na informací na r zné úrovni. Propracovaná komunika ní
ást je pouze ze strany náhradních díl  a výrobce. Bohužel se jedná o

jednosm rný tok informací z ETKA do DMS CZ a DMS CZ dealera na vý-
robce. V ostatních oblastech je nutné vždy manuelního vstupu.

 Diagnostické protokoly – umož uje elektronické odeslání diagnostického
protokolu z VAS do DISS p ípadu vozidla

 DISS – systém p ímých informací neboli technický komunika ní kanál
mezi výrobcem a servisem. Je provozovn  nápomocen p i rychlejším a
efektivn jším zpracování specifické technické problematiky na konkrét-
ním vozidle. Výrobce monitoruje technickou problematiku v síti. áste
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komunikuje s ELSA. Data do systému zadává výrobce a dealer na zákla-
 provedené diagnostiky vozidla. Systém není schopen na ítat informa-

ce p ímo z vozidla.
 DISS monitor – monitorování DISS p ípadu z p edchozího bodu, umož-

uje oboustranou komunikaci. Komunikuje s VW portálem.
 ELSA – jedná se o technický informa ní katalog, který je primárn  ur en

pro technické pracovníky servisu. V systému lze vyhledávat na základ
vložení ísla zakázkového listu z DMS CZ, VIN, nebo bližších specifikací
modelu vozidla. Elsa obsahuje následující informace: servisní tabulky, dí-
lenské p íru ky, oprava karoserie, podrobná udržba, elektrická schéma-
ta, emisní hodnoty, t ídník závad, pracovní pozice a jiné obecné informa-
ce. Komunikace je navázána v r zném stadiu s FISH, DISS, TPI, Fe-
edback, DMS CZ

 ETKA – katalog originálních náhradních díl  a p íslušenství na vozidla.
Jedná se o velice propracovaný systém identifikace náhradních díl  po-
mocí VIN vozidla. Obsahuje íslo náhradního dílu, aktuální cenu a skla-
dovou zásobu položky. Vybrané díly je možné p ímo elektronicky p enést
do systému DMS CZ pomocí vloženého, nebo na teného EAN kodu za-
kázkového listu anebo provést p ímo elektronickou objednávku u výrobce
bez jakéhokoliv p episování. Komunikuke s t mito systémy: DMS CZ a
omezen  s ELSA.

 Feedback – jedná se o monitorovací subsystém systému ELSA, uživate-
lem je možné vkládat chybová hlášení o výrobcem definovaných datech
a nefunk nosti díl ího informa ního kanálu.

 Feedback monitor – obdobn  jako DISS monitor ve vazb  na Feedback
 FISH – umož uje tok informaci mezi p ímo navazujícími systémy dle obr.

6.1
 GeKo Škoda – umož uje zabezpe ené p ipojení mezi centrálním Pc vý-

robce a Pc dealera p es VAS až do automobilu. Využívá se k aktualizací
softweru vozidla, kodování imobilizeru atd.

 Kód autoradia – pomocí GeKo lze zjistit pin autoradia a odkódovat jej.
 Recall – jedná se o centrální systém koncernu VW sloužící jako podpora

pro vy izování svolávacích akcí. Ty se eší pomocí dealerské sít  výrob-
ce. Svolávací - dílenská akce vzniká na základ  zp tn  výrobcem zjišt -
né konstruk ní chyby vozidla, které je již v provozu. Komunikuje se sys-
témy FISH, service on-line a je provázáno p es ELSA, SAGA 2 až do
DMS CZ.

 Reserve – historie oprav vozidla, je to databáze o provedených opravách
vztahující se ke konkrétnímu VIN vozu, km pr hu, aktuálnímu datu a
ísle da ového dokladu - zakázky. Do této kartotéky jsou po ukon ení

opravy zaneseny údaje o vyú tovaných pracovních pozicích a íslech
použitých náhradních díl  s jejich množstvím. Systém komunikuje pro-
st ednictvím FISH a VW portál do ELSA. Systém je využíván teprve 3
roky a neumož uje záznam o provedených servisních úkonech
v neautorizované servisní síti.

 SAGA 2 – systém ur ený pro evidenci a vyú tování reklama ních p ípa-
 dealerem na výrobce a opa . Umož uje bezodkladné a správné

vyú tování garan ních požadavk  s odesláním v elektronické podob .
Jedná se o d kladn  a dlouhodob  propracovaný oboustraný ú etní –
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faktura ní systém. Je nad azen systému DMS CZ s p ímou oboustranou
komunikací a dále komunikuje s service on-line, DISS, Škoda portál.

 Servis – je hlavním a nejd ležit jším centrem veškerého toku informací
s daty, se snahou o maximalizované využití podp rných systém  servis-
ních služeb vedoucího k uspokojení pot eb podnikatelského subjektu a
zákazníka.

 service on-line – zabezpe uje monitorování provedených a neprovede-
ných svolávacích – dílenských akcí dealerem se zp tným reportem in-
formací i na výrobce. Komunikuje s ELSA, SAGA 2, DMS CZ,  Recall a
FISH

 servis 42 – momentáln  nevyužité
 Škoda portál (B2B) – jedná se o systém umož ující p ístup

k nejduležit jším servisním informacím. Obsahuje další informa ní pod-
systémy nap . pro mobilitu, marketing, organizaci servisu, audit atd.

 Time Pro – systém elektronického sledování produktivního asu stráve-
ného produktivním pracovníkem na zakázce. Vybraná data se oboustra-

 p enáší do DMS CZ.
 TPI – technická produktová informace, slouží k poskytnutí konkrétní in-

formace o ešení známém technického problému daného vozidla. TPI je
za len no do ELSA.

 VAS on-line jedná se o elektronické diagnostické za ízení, které umož u-
je pomocí výpisu chybové pam ti z páte ního systému ídících jednotek
vozidla pomocí návodných, nebo samostatn  diagostikovatelných krok
lokalizovat problematickou komponentu vozidla. Nejvyšší ada za ízení
obsahuje taktéž osciloskop a katalog ELSA. Za ízení je schopno pr ž-

 generovat zkušební diagnostický protokol se záznamem VIN, km, ak-
tuálního asu a diagnostických parametr  atd. Tento protokol je možné
odeslat elektronickou cestou do DISS. Upgrade ídících jednotek vozidla
probíhají skrze uvedené za ízení, GeKo a také kód autoradia.

 VW portál – jedná se o koncernovou vstupní bránu do napojených sub-
systém  dle obr. 6.1 a výše popsané funk nosti komunikujících systém .

Obr. 6.1 Schéma informa ních a procesních kanál  servisních služeb6



FSI  VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 40

6.2 Pr h zakázky dle podpory systém

Tak jak je uvedeno v p edchozí kapitole, k podpo e pr hu zakázky
servisním procesem slouží synergický efekt celého spektra díl ích systém ,
které jsou vzájemn  více i mén  provázány r zným stupn m oboustrané ko-
munikace.

6.2.1 Sjednání termínu
Sjednání termínu probíhá tak jak je popsáno v kapitole 5. K danému ú e-

lu je dealery využívan plánovací modul. Pod tímto pojmem se rozumí plánova-
cí kalendá  v papírové, nebo práv  probíhající testované elektronické form
viz P íloha 24. Papírová podoba je velmi rychlá p i aktuálním telefonickém ob-
jednání zákazníka a jsou veškeré pot ebné informace vy ízeny ve velice krát-
kém ase. Bohužel neexistuje jakékoliv zp tné propojení do systému DMS
CZ. V p ípad  práv  nabíhající a testované verze plánovacího modulu, který je
lokáln  propojen s DMS CZ je objednání zákazníka zdlouhav jší (p ibližn  na
dvojnásebek), ale m lo by dojít k úspo e následných as  p ípravy termínu a

íjmu vozidla. P i zadání registra ní zna ky vozidla do elektronického pláno-
vání je systém schopen se dotázat pouze do lokální databáze dealera. Systém
není interaktivní formy.

6.2.2 P íprava na termín
Tento proces je v celém systému pon kud diskutabilní a je provád n

evážn  v p ípad  trvalých a dlouhodobých zákazník . P edpokladem pro
samotné zahájení této inosti je známost VIN (málokterý zákazník je schopen
jej  po telefonu sd lit),  p esný stav km a také historie vozidla.  V opa ném p í-
pad  pokud tento identifika ní znak servis nezná, není možné p ípravu zahájit.
Zde je naráženo na neprovázanost databází DMS CZ s FISH a podsystémy.
V p ípad  dostupných podklad  je možné provést inosti dle kapitoly 5.

6.2.3 P íjem vozidla a vystavení zakázky
Pro tuto fázi je genereln  využíváno DMS CZ. Využití systému navazuje

na kapitolu 5. Nejprve je nezbytné v lokálním programu DMS CZ sepsat se
zákazníkem zakázkový list s vypln ním údaj  o uživateli a vozidle viz P íloha
25. Uživatel v p evážné v tšin  svoje nacionále zná. U vozidla to je obtížn jší,
ur itým ešením je servisní knížka, kde jsou tém  všechna pot ebná data
uvedena, potom je sta í pouze p epsat do systému DMS CZ. V p ípad  chy-

jící servisní kinížky je nutné opsat VIN z vozidla a zanést je do podp rného
systému ELSA pro zjišt ní pot ebných dat o vozidle. Po zjišt ní žádoucích in-
formací je lze p epsat do zakázkového systému DMS CZ. V tomto okamžiku
jsou již známy údaje o zákazníkovi a základní informace vozidla, ale stále
chybí aktuální technický stav automobilu se stavem km, provozních náplní,
závad v elektronice a okamžitá historie oprav s minulými závadami. Nejv tším
úskalím celého procesu je, že servisní poradce nemá dostatek informací p i
prvním osobním kontaktu se zákazníkem a tudíž není schopen uživateli po-
skytnout p esné informace o technickém stavu vozidla na což navazuje cena
samotného výkonu opravy. Poradce je nucen pro získání kýžených informací
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provést mnoho díl ích krok  ovšem efektivita jeho výkonu je velmi nízká. Ze
zde uvedených skute ností je z ejmé, že n která problematika je s uživatelem
ešena až ex post. Ilustrativnost je názorná v P íloze 4.

6.2.4 Samotný výkon služeb
V této oblasti je využití systému na pr rné úrovni. Jedná se p edevším

o VAS, ELSA a ETKA s navazujícími subsystémy. Postup je v souladu
s kapitolou 5 a uvedených P íloh 16 – 17. Pro získání informací z katalogu El-
sa je mechanik nucen zadat íslo zakázky, nebo VIN vozidla. Následn  je vy-
zván k aktualizaci poskytovaných informací. V p ípad  provád ní diagnostiky
vozidla pomocí VAS a následného odeslání, nebo tisku diagnostického proto-
kolu je nutné být p ipojen do sí ové zásuvky. Za ízení není uzp sobeno ko-
munikovat s ostatními systémy bezkabelovým zp sobem. Diagnostický proto-
kol není jednoduše a vždy dohledatelný v elektronické podob . Elektronická
podoba z stává uchována výhradn  u garan ních p ípad  v systému DISS.
Pro odb r náhradních dílu nutných pro samotný výkon opravy je produktivní
pracovník nucen provést sepsání materiálu bu  dle definovaného plánu údrž-
by z ELSA, nebo dle individualizované pot eby. Následn  je možné požado-
vaný sortiment elektronicky p enést z katalogu Etka do DMS CZ a vyskladnit.
V p ípad  definovaného plánu údržby se jedná o duplicitní inosti soupisu ma-
teriálu.

6.2.5 Kontrola kvality služeb
V sou asné dob  proces není podporován systémovými prost edky.

Veškeré inosti jsou závislé na lidském faktoru.

6.2.6 Zp tné p edání
Zp tné p edání je završením celého servisního procesu se záv re nou

podporou systému DMS CZ. Poradce zkontroluje provedené inosti v souladu
s d íve popsaným procesem a následn  vyú tuje práci z ELSA – katalogu
pracovních pozic s elektronickým p enosem do DMS CZ v etn  p ípadné po-
ložky mobility. Na záv r provedených iností vygeneruje da ový doklad
s p enosem informací o zákazníkovi, základních informacích o vozidle, použi-
tém materiálu a provedené práci viz P íloha 26. Následuje samotná platba na
pokladn  provozovny – již není systémov  provázáno.

6.2.7 Následné zpracování
V sou asné dob  proces není jakoliv podporován systémovými prost ed-

ky. Veškeré inosti jsou závislé na lidském faktoru, v etn  manuelního výb ru
dat z kartotéky dotazovaných zákazník . V tomto okamžiku se významn  pro-
jevuje nár st neproduktivní administrativní innosti. Tudíž ztrátového - marné-
ho asu.
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7 STUDIE P EDPOKLÁDANÉ OPTIMALIZACE S VYUŽITÍM
PODP RNÝCH PROST EDK 6

Pro samotnou studii optimalizace již tak složitého systému servisních
proces  vázaného na vysoce sofistikovaný produkt jako automobil je nezbytné
definování pot ebných vstupních dat s ur ením okamžiku vstupu do ízení
procesu. Z p edchozích kapitol vyplynulo, že jako st žejní jsou veškeré infor-
mace vystav né na VIN vozidla v okamžiku vstupu do procesu (v okamžiku

íjmu vozidla do opravy a fyzické p ítomnosti uživatele). Jednotlivé systémy
je možné d kladn ji provázat a dosáhnout tím o n co vyšší opera ní rychlosti
procesního ízení, ale nebude se jednat o zásadní krok s dalším budoucím
využitím (dot ené opera ní asy s novou technologií jsou oproti p edchozímu
stavu ozna eny indexem x).

 V sou asné dob  je k samotnému poskytnutí servisních služeb pot eba
celá škála informací, které je pot eba znát v pravý as na správném míst .
Sou asná doba p ináší vymoženosti elektronické komunikace, elektronický
transfer dat a jejich uchovávání, trasování produktu atd. Bohužel v servisních
službách je sou asná situace p edevším v p íjmu vozidel v dob  odbavování
zákazníka odkázána na ústní podání p edm tné problematiky. Zde je zpat o-
ván zna ný potenciál pro zm nu využívání technologie odbavení zákazníka a
samoz ejm  zkrácení neproduktivních opera ních as  s pozitivním dopadem
na celkovou produktivitu zakázky.

7.1 Záznamové za ízení
V prvotní fázi je nutné vytipovat vhodný prost edek pomocí, kterého by

bylo možné operativn  p enášet informace mezi vozidlem a servisem pop í-
pad  výrobcem. Pro tento ú el se jeví jako nejvhodn jší použít klí  od vozidla.
Vede k tomu hned n kolik d vod . Klí  v p ípad  p íchodu zákazníka do

íjmu oprav má vždy p i sob . V klí i již je implementováné záznamové me-
dium využívané pro funkci immobilizeru a komunikuje s ástí vozidlového sys-
tému.

7.1.1 Popis a funkce záznamového za ízení
Jedná se o standardní automobilový klí  bez známek sou asné vn jší

zm ny s implantovaným p episovatelným záznamovým ipem s rozší enou
pam tí. Elektronické záznamové medium umíst né v obalu klí e, by m lo být
schopné pojmout relevantní informace pro nadcházející servisní výkon, nebo
dlouhodobé sledování technického stavu výrobku.

Informace s významem pro servis a výrobce:
 VIN vozidla.
 výrobní data automobilu.
 kilometrový pr h.
 údaje o uživateli (v p ípad  jeho souhlasu).
 stav provozních náplní.
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 stav opot ebení sledovatelných provozních sou ástí.
         (brzdy, akumulátor, alternátor…………atd.).

 stav vyskytujících se elektronicky sledovatelných sou asných závad.
 kompletní historie vozidla v etn  závad z minulosti (poslední návšt vy

servisu s provedenými úkony a km pr hem).
 aktuální info o platné mobilit  a zárukách.

enos dat z vozidla do záznamového media (elektronického klí e) by
byl zabezpe en jako dosud pomocí cívky immobilizéru. Tok informací ve vozi-
dle by zabezpe oval elektronický páte ní systém vozidla pro všechny oblasti
ídících jednotek. Data v klí i by se automaticky aktualizovala bez vliv  obslu-

hy. Veškerá data by byla uložena duplicitn  v ídící jednotce páte ního systé-
mu vozidla. Tyto informace by bylo možné v hlavní elektronické jednotce pou-
ze zapisovat, nebylo by možné je m nit a p episovat. U výrobce v centrální
databázi FISH – Carport by byla uložena data z poslední návšt vy vozidla
v servise.

Systém elektronického klí e by bylo nutné zabezpe it v p ípad  ztráty,
odcizení a zneužití. V prvé ad  by bylo nutné data kryptovat, nebo alespo
ást. V p ípad  ztráty klí e, nebo jiné komponenty s informacemi by tyto data

byly dopln ny z ostatních záložních systém . Komunikace jednotek by mohla
odpovídat dle obr. 7.1

Obr. 7.1 P enos dat do automobilového klí e

7.1.2 erpání informací na stran  servisu
V p ípad  existence záznamového za ízení s uloženými daty na stran

jedné je také nutné tyto informace dokázat p íst na stran  druhé, neboli
s nimi systémov  komunikovat. Výrobce a potažmo dealerská sí  má veškeré

edpoklady sou asn  využívaný systém uzp sobit pro možnou komunikaci.
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V podstat  se jedná o propojení konkrétních informací z externího za ízení
s navázáním již na fungující systém se stejnými sou asnými principy což je
znázorn né na obr. 7.2. Zjednodušen  se dá íct, že technické informace o
vozidle jsou již dnes funk ní, ale pouze p es servisní diagnostiku VAS a
z druhé strany servisní systémy disponují informacemi, které erpají z dat o
vozidle. Záznamové za ízení je tudíž prost edek k dosažení p edpokládaného
cíle.

7.2 Servisní proces s elektronickým pam ovým klí em

Proces by m l být podstatn  komfortn jší jak pro uživatale vozidla tak
pro pracovníka servisu. P edevším znalost informací na vstupu do procesu

ináší významné know how. Nejduležit jším m ítkem je úspora asu
v jednotlivých fázích procesu a  p ímo podpo ené novou technologií, nebo
v budoucnu na vstupu erpaných benefit  z p edchozích výstup .

7.2.1 Sjednání termínu
V návaznosti na p edchozí kapitoly je možné dohodnutí termínu opravy

ve vazb  na poskytovaná data zákazníka a vozidla zjednodušit s provázáním
elektronického plánovacího modulu se systémem FISH – Reserve – CDB.
V tomto okamžiku by sta ilo zákazníkem definovat registra ní zna ku vozidla
a aktuální stav km s p ípadným požadavkem dopl ujících služeb. Na základ

chto získaných informací by následn  systém sám operativn  doplnil
z databáze další pot ebné údaje k p edzaložení budoucí zakázky
s o ekávaným výkonem služeb a p edb žnou cenou opravy. Informace by po-
tom byly erpány z dat získaných p i p edchozích servisních výkonech (histo-
rie oprav) a k VIN vozidlu vážících se informací. Tudíž by bylo možné mít
s velkou p esností a disponibilitou p edrezervované náhradní díly a rezervo-
vaný as na produktivní a neproduktivní personál. P edpokládaný objednací
as se následn  zkrátí dle tabulky 7.1.

7.2.2 P íprava na termín
edpokladem je, že tato inost vlivem provázání v p edchozím bod  od-

padne.

7.2.3 P íjem vozidla a vystavení zakázky
Zákazník po p íchodu do p íjmu vozidel k servisnímu poradci bude jím

ivítán a sou asn  mu p edá klí  od svého vozidla. Poradce po vložení elek-
tronického klí e do identifika ního ( tecího) za ízení se na Pc zobrazí p edza-
ložená zakázka v které se automaticky zaktualizují údaje o skute ném tech-
nickém stavu automobilu. Servisní poradce doplní pot ebné (inovované) údaje
o zákazníkovi a info ze záznamu CHECK – IN, který bude omezen pouze na
vn jší vizuelní kontrolu vozidla. Zákazník se dozví hned p i prvotním jednání o
aktuálním technickém stavu vozidla s p edpokládanou cenou, konkrétními
pracovními výkony, p esn  použitým materiálem a jasným asem dokon ení
opravy. Samoz ejmostí je automatické generování tabulek údržby, nebo kont-
rola svolávacích - dílenských akcí. Po oboustraném odsouhlasení rozsahu za-
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kázky, kde je již nadefinován pracovní postup a pevn  zarezervován (p edo-
depsán) materiál, je možné se rozlou it se zákazníkem a p edat vozidlo s klí i
na servisní dílnu. V tab. 7.1 je p edpokládaný optimalizovaný as p íjmu a
sjednání termínu. Výpo et se váže na vzorec 5.1.

Celkový optimalizovaný as p íjmu:

=
264 + 221 + 198

60  = 11,38 min

Tab. 7.1 asy operací p íjmu do servisu s elektronickým klí em

Proces p íjmu vozidla s elektr. klí em     x t [s]
Dohoda termínu - telefonický kontakt tDhx [s] 198

íjem vozu x     [s] 264
1 P ivítání zákazníka 13
2 Stru ný d vod návšt vy 6
3 Odchod k vozu 24
4 Prohlídka vozu + sepsání CHECK - IN + km 91
5 Nabídka dalších služeb 23
6 Nasazení ochranných prost edk 20
7 Odvoz vozu do areálu 43
8 P íchod ke stolu - PC 44
Založení zakázky     [s] 221
1 P íprava doklad  - servisní knížka, malý otp, 0
2 Založení zakázky dle typu 0
3 Kontrola event. dopln ní údaj  o zákazníkovi a vozu 17
4 Eventuelní nové založení  zákazníka a vozu 17
5 Opis CHECK - IN do zakázky 17
6 Popis požadavk  zákazníka 17
7 P edb žná cena + termín 17
8 Kontrola vozu v Elsa 0
9 Kontrola a tisk výpisu SDA, protokolu o údržb 6
10 Tisk zakázky 6
11 Rekapitulace zakázky + vysv tlení 29
12 Podpisy zakázky 11
13 Rozlou ení se zákazníkem 21
14 Umíst ní dokument  a klí  do desek 31
15 P edání desek do tabule na díln 31

íjem celkem  tPcx [s] 684
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7.2.4 Samotný výkon služeb
Celý proces bude jednodušší, jelikož provád jící pracovník bude mít jas-

 definovaný proces opravy a doplní pouze kolidující drobnosti s konkrétním
technickým stavem vozidla a k tomu se vážícím materiálem. V p ípad  po-

ebného hlášení DISS bude toto automaticky generováno a odesláno výrobci
na základ  vstupních údaj . Odb r již p ipravených náhradních díl  ze skladu
na zakázku bude natolik automatizovaný, že nebude pot eba vypl ovat soupis
pot ebných sou ástek a teprve následné odepisování ze skladu do zakázky.
Mechanik maximáln  doplní individuáln  požadovanou komponentu k vozidlu,
která mu bude dle sou asného systému vydána. T mito opat eními je p edpo-
kládáno, že dojde ke zkrácení neproduktivních as  poradce na díln  dle ta-
bulky 7.2

Tab. 7.2 Neproduktiví asy poradce na díln  s elektronickým klí em

Komunikace servisního poradce a dílny s elektron. klí em   x t [s]
Konzultace s dílnou, event. Skladem 23
Konzultace se zákazníkem 51
event. rozší ení zakázky 29
Konzultace s dílnou [s] 103

7.2.5 Kontrola kvality služeb
V této oblasti se v tšina kontrolních iností nezm ní, jelikož jsou p eváž-

 závislé na lidském faktoru. Odpadne t íd ní a uchovávání jednotlivých do-
kumentu, jelikož výsledky diagnostik a údržby budou korespondovat
v podp rnými systémemy procesu a vozidla. Veškerá data budou p enesena
do historie vozidla a systém  výrobce.

7.3 Zp tné p edáním s vyú tování

Zde dojde taktéž k optimalizaci procesu. Servisní poradce pouze v DMS
CZ doplní provedené vícepráce mechanikem, které nejsou elektronicky propo-
jeny a navázány na použité náhradní díly. Provede odsouhlasení mobility
s potvrzením odstran ných veškerých závad na vozidle a systém sám obslou-
ží p enos pot ebných informací na pozadí systému. Jinak již není pot eba se
zakázkou provád t žádné úkony. Sta í kontaktovat zákazníka bu  telefonicky,
nebo automaticky vygenerovaným emailem i sms p i ukon ení zakázky ser-
visním poradcem. Optimalizovaný as je znázorn n v tabulce. 7.3 s vazbou na
vzorec 5.2

edání vozidla zákazníkovi dochází již dle sou asného modelu. I v bu-
doucnu je vhodné zachovat tradice a osobní p ístup k zákazníkovi.
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Celkový p edpokládaný optimalizovaný as p edání vozu:

=
343 + 378

60  = 12,02 min

Tab. 7.3 Celkové asy p edání a p ípravy vozu s elektr. klí em

Zp tné p edání a vyú tování s elektr. klí em   x t [s]
Ukon ení zakázky [s] 343
1 P evzetí zakázky od mistra + kontrola dokument 29
2 Konzultace provedených úkon 23
3 Fyzická prohlídka vozu 137
4 Spo ítaní zakázky 34
5 Kontakt zákazníka (info o ukon ení, cena + zp sob platby) 57
6 Tisk faktur 40
7 Kopírování dokument  (protokol, výpisy geom., VAS, AKU, ..) 11
8 Zápis do servisní knížky 0
9 Kompletace dokument  + p íprava informací 11

edání vozu [s] 378
1 P ivítání zákazníka 15
2 Vysv tl ní faktury + další dokumenty 69
3 Podpisy (zakázkový list, 3 x faktura) 31
4 Uhrazení ástky na pokladn 83
5 P evoz vozu p ed areál 60
6 Odstran ní ochranných prost edk 14
7 Rekapitulace provedených prací 69
8 Rozlou ení se zákazníkem 19
9 P íchod ke stolu 19

edání vozu celkem     tzpx [s] 720

Na základ  tabulek 7.1 až 7.3 lze po návrhu vypo ítat v souladu se vzor-
ci 5.3 – 5.7 výsledné optimalizované neproduktiví asy servisního poradce
s vyúst ním kone né produktivity.

Neproduktivní optimalizovaný as poradce:

 =
103 + 684 + 720

60  = 25,12 min
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Tab. 7.4 Procesní asy p íjmu servisního poradce s elektronickým klí em

Nedproduk. as poradce na zakázku s el. klí em    tnx [s] 1507
íjem celkem tPcx [s] 684

Konzultace s dílnou t [s] 103
edání vozu celkem tzpx [s] 720

Tab. 7.5 Celková produktivita zakázky s elektonickým klí em

Celková produktivita na zakázku  Pcx [%] 62,02
Produktivita mechanika na zakázku Pm [%] 74,05
Prodané hodiny na zakázku hz [h] 3,49
Po et zakázek na mechanika za den Zd [ks] 1,82
Denní fond pracovní doby hd [h] 8,00
Ztrátový as mechanika na zakázku  hzt     [h] 0,91
Produktivita servisního poradce na zakázku Psx [%] 87,97
Pr rný as poradce na zakázku tnx    [h] 0,42

7.4 Následné zpracování
Tuto inost nebude nutné zajiš ovat pomocí lidského faktoru, jelikož o tu-

to skute nost se postará navržený a vhodn  zoptimalizovaný systém automa-
ticky p i provedení fakturace zákazníkovi odejde email s  jednoduchým odka-
zovým interaktivním dotazníkem, který uživatel dle svého asového prostoru
vyplní. Dotazník bude následn  automaticky vyhodnocen a data eskalovány
managementu spole nosti (dealera).

Obr. 7.2 Komunika ní struktura systém
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8 ZHODNOCENÍ PODMÍNEK REALIZACE EŠENÍ A JEJICH
ÍNOS 6

i sou asné vysp losti a rozší enosti automobil  Škoda a následn  nut-
né pé i o zmi ovaný produkt je velice d ležité adekvátn  provázat úrove  slu-
žeb v i kone nému spot ebiteli a následn  zvýšit jejich produktivitu. Nicmén
je nutné difinovat za jakých podmínek je možné celý projekt zrealizovat. Mezi
hlavní body pat í:

 hardwerová dostupnost záznamového a tecího za ízení.
 softwerový upgrade sou asných servisních systém .
 softwerový výstup dat z vozidla.
 zaškolení personálu.
 o ekávání zainteresovaných stran.
 finan ní p ínos.

8.1 Dostupnost záznamového a tecího za ízení

Uvedené téma bylo již nastín no v p edchozí kapitole. V sou asném klí i
vozidla je již umíst na pam t využívající se k funkci immobilizeru. Kapacita
pam ti je v sou asné dob  využívána z 10% a p edpokládané komunikované
informace jsou schopny v sou asné dob  dosáhnout maximáln  70% kapacity
pam ti. Z toho plyne, že v této oblasti se náklady nebudou zvyšovat.

tecí za ízení je opakem záznamového, které je sou ástí vozidla. Za-
mýšlený hardwerový prost edek v sou asné dob  ve Škod  Auto není k dis-
pozici. Na sou asném trhu, existuje za ízení, které by umož ovalo požadova-
né funkce. Tudíž celá zaležitost je ešitelná dodavatelsky s konkrétním vy ís-
lením 13 500,- K  za za ízení.

8.2 Inovace sou asných servisních systém

Sou asné systémy již obsahují p evážnou v tšinu pot ebných funkcí.
V podstat  se jedná o rozší ení funkcionalit a vzájemné propojení s ostatními
servisními systémy s vazbou na navrhované aktualizované procesy. Uvedené
propojení je nutné doprogramovat. O ekávaný p ínos je zefektivn ní složitých
systém  a z žení spektra st žejních servisních program  viz obr 8.1, ástka
za tyto úkony se pohybuje na hranici 5 000 000,- K .

8.3 Softwerová podpora výstupu vozidlových dat

evážná v tšina sou asn  dostupných a popisovaných elektronicky di-
agnostikovatelných informací je dostupná p es servisní diagnostické za ízení
VAS. N které navrhované funkce budou v budoucnu zavedeny z d vodu roz-
ši ování elektroniky ve vozidlech. Zde se jedná obdobn  jako v p edchozím
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ípad  o umožn ní alternativního výstupu zaznamenaných dat do elektronic-
kého klí e vozidla. Vývoj toku žádoucích informací páte ním systémem cent-
rální elektroniky automobilu je p edpokládán na 1 500 000,- K .

Obr. 8.1 Optimalizované st žejní systémy

8.4 Proškolení personálu

Jelikož se jedná o technologii uzce spjatou s vývojem a výrobou nového
produktu, mohlo by být školení dot eného personálu svázáno s proškolováním
nové modelové ady výrobku, tak jak je v sou asnosti zvykem. O ekávaný

echod na novou technologii by byl postupný, jelikož do již vyrobených vozi-
del není možné navrhovanou zm nu zakomponovat. Náklady na tuto inost
jsou v podstat  zanedbatelné.

8.5 O ekávání zainteresovaných stran

Pro kone ného uživatele znamená zavedení uvažované vymoženosti
rychlé, správné a vždy stejné odbavení p i p íjmu vozidla v kterémkoliv servi-
se, p esných technických a cenových informací v okamžiku p íjmu vozidla,
snížení možnosti opakovaných oprav a následných návšt v dealera, zkrácení
neproduktivní doby pobytu vozidla i zákazníka u servisního partnera a mož-
nosti erpání zákaznického v rnostního programu. V p ípad  budoucího pro-
pojení informací o vozidle a uživateli z automobilového klí e s podp rnými ex-
terními za ízeními bude možné erpat benefity i mimo sí  Škoda Auto.  To
ovšem vyžaduje globalizovaný jednotný systém fungující na perfektn  zpraco-
vaných procesech s dokonalou logistikou informací, která je distribuována
high-tech technologiemi.

Poskytovatelé servisních služeb jsou schopni dosáhnout na následující
benefity plynoucí z výše popsané konkuren ní výhody: vhodné, jednotné a
správné uspo ádaní servisního ízení, snížení neproduktivních as , celkové
zvýšení efektivity nabízených služeb, vyšší výt žnost na zakázku, v asná do-
stupnost relevantních informací o vozidle a zákazníkovi, možnost nabídnutí
bonusového programu na základ  historie vozidla, snížení personálních ná-
klad , optimalizování lokálních zásob náhradních díl  a využití možnosti just in
time ve skladovém hospodá ství, zvýšení dynamiky servisního procesu, plus
mnoho dalších alternativ.
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Výrobce vozidel m že o ekávat p i zavedení rozší ených funkcí automo-
bilového klí e s následným propojením centrálního systému v jeden procesní
celek následující erpané výhody: monitorování technického stavu vyrobené-
ho produktu po celou dobu jeho životnosti, indicie k možné optimalizaci tech-
nických parametr  budoucích výrobk , historie vlastník  – marketingová data,
finan ní efektivita servisních služeb v r zné fázi životnosti výrobku, sledování

ípadných neautorizovaných zákrok , zvýšení know how výrobku a spole -
nosti, konkurenceschopnosti na trhu, zvýšení dynamiky následn  poskytova-
ných služeb v dealerské síti, optimalizovat skladové zásoby centrálního skladu
náhradních díl , podstatné snížení garan ních náklad , vytvo ení p idané
hodnoty pro zákazníka a další.

8.6 Finan ní p ínos

Každá ze zainteresovaných stran o ekává ur itý finan ní prosp ch. U
zákazníka je potenciál asové úspory, ale tato skute nost je bohužel velice

žko kvantifikovatelná. Finan ní p ínos pro výrobce je z ejmý z p edchozí ka-
pitoly, pro jeho vy íslení je nutné provést hlubší analýzu dot ených oblastí

edpokládaných úspor. Z dostupných a nam ených dat s optimalizovanými
asy servisních služeb dle kapitoly 5 a 6 lze vy íslit optimalizovaný p ínos pro

poskytovatele servisních služeb. Finan ní vy íslení je patrné z tab. 8.1,
k n muž bylo použito následujících výpo :

Výnos práce na zakázku:

 =  h  .  h                                                                     (8.1)

Pr rná produktivní a neproduktivní hodinová sazba na zakázku:

 =
V

t  +  h  + h                                                  (8.2)

Ztrátový as poradce na zakázku:

 =  t  t                                                                 (8.3)

Ztráta na zakázku:

 =  t  .  h                                                                    (8.4)

Ztráta na zakázky v R:

 =  F  .  Z                                                                   (8.5)

Ro ní ztráta dealera:

 =                                                                         (8.5)
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Procentuelní ztráta na zakázku:

 =  . 100                                                                (8.6)

Celková ztráta na zakázky v R:

=  F  N  N  c  .  P  .  P                                  (8.7)

Dle vypo tených hodnot je z ejmý p edpokládaný potenciál v servisním
procesu, který by m l vést k jeho podstatné optimalizaci s následným finan -
ním dopadem do celkových struktur dot ených oblastí zájmu.

Tab. 8.1 Efektivita optimalizovaného procesu servisního poradce

Pr rná ne. a produktivní hodinová sazba na zakázku hsp [K ] 306,90
Pr rná mechanická hodinová sazba  v R na zakázku hs  [K ] 456,00
Výnos práce na zakázku Vp  [K ] 1591,44
Ztrátový as poradce na zakázku tz   [hod] 0,37
Ztráta na zakázku Fz [K ] 112,70
Ztráta na zakázky R Fzcr   v tis.  [K ] 128269,00
Po et zakázek v R za rok Zr v tis.  [Ks] 1138,00
Ro ní ztráta dealera Fzd    v tis.  [K ] 484,00
Po et dealer  v R Pd [Ks] 265,00
Procentuelní ztráta na zakázku Pz     [%] 7,08
Cena tecího za ízení cz v tis.  [K ] 13,00
Náklady na vývoj servisních systém Ns     v tis.  [K ] 5000,00
Náklady na vývoj vozidlových systém Nv     v tis.  [K ] 1500,00
Celková ztráta na zakázky R CFzcr     v tis.  [K ] 112897,00
Pr rný po et poradc  u dealera Ppp 2,48
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9 STRATEGIE A VIZE POPRODEJNÍCH SLUŽEB

Na základ  této studie je p edpokládáno dle obr. 9.1, že budoucí popro-
dejní služby ve vazb  na dot ené výrobky se zam í na servisní proces
a využití elektronického záznamového klí e vozidla s poukazem na procesní
zjednodušení standardního pr hu jednotlivých servisních operací a jejich
podstatnou asovou úsporou. Významným p ínosem celého projektu je o e-
kávané zvýšení produktivity práce v oblasti servisních služeb za pomoci kvali-
tativního ovliv ování výrobku od po átku jeho vývoje. Proces služby jako ta-
kový lze považovat z hlediska pr myslového inženýrství za obdobu výroby
s diferencovanými aspekty. Tudíž ani v budoucnu tato oblast podnikání nebu-
de schopna existovat bez optimaliza ních nástroj  systému procesu jako na-

íklad Six Sigma. Proto je nutné definovat budoucí kroky servisních služeb do
etelných bod .

Definovat it Analizovat
Zlepšit ídit

V p ípad  budoucího možného propojení informací o vozidle a uživateli
z automobilového klí e s podp rnými za ízeními bude možné p enést do zá-
chranného systému informace o práv  vzniklé dopravní nehod , míst  vzniku
nehody, po tu osob ve vozidle, o jaké vozidlo se jednalo, jakou jelo rychlostí,

ípadné aktivaci airbagu atd. Pokud by v budoucnu došlo k propojení tohoto
technického systému se záchrannou a zdravotní databází a sou asn  by bylo
možné dosáhnout systémov  do elektronické zdravotní dokumentace postiže-
né osoby havárií vozidla mohla by být záchranná akce efektivn jší. To ovšem
vyžaduje globalizovaný jednotný systém fungující na perfektn  zpracovaných
procesech s dokonalou logistikou informací, která je distribuována high-tech
technologiemi.

Obr. 9.1 P íští sm r poprodejních služeb
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10 ZÁV R

 Z posouzení sou asného stavu a vývoje trhu s automobily Škoda v R
s orientací na poskytování servisních služeb v dealerské síti jednozna  ply-
ne, že dochází k postupné modernizaci vozového parku, ale také
k podstatnému snížení prodeje nových voz  dot ené zna ky o 40 % za po-
sledních 10 let. Na základ  uvedených aspekt  s následn  p im eným zpož-

ním dochází taktéž k poklesu zákazník  v servisních službách
s o ekávaným poklesem do roku 2014 o 28%. Ztracené pozice na domácím
trhu obsazují jiné velmi dynamicky se rozvíjející sv tové zna ky. Trh
s automobily zna ky Škoda je v dlouhodobé recesi, kterou umoc uje také
hospodá ská krize. Na tuto skute nost je t eba odpov t zvýšenou progresi-
vitou produktu s následnou adekvátní nabídkou modernizovaných služeb.
V sou asné dob  zákazník nekupuje pouze výrobek, ale následn  také o e-
kává ur itý poskytnutý komfort odpovídající úrovni zakoupeného automobilu.

Pro objektivizaci skute nosti je proveden popis standardního sou asného
stavu servisního ízení s využíváním aktuáln  dostupných servisních systém .
Pro transparentnost celého procesu bylo provedeno snímkování a doloženy
pr rné opera ní asy servisních poradc  v R b hem pr chodu zakázky
servisem.

K dosažení o ekávaného a požadovaného efektu ve vazb  na pr myslo-
vé inženýrství je navrženo využívání implementovaného elektronického pam -
ového ipu v automobilovém klí i jako prost edku k umožn ní vzájemného
enosu informací na vstupu mezi servisními službami a vozidlem v okamžiku
íjmu vozidla do opravy. Od popsaného za ízení je o ekáván efekt prolínající

se všemi zainteresovanými stranami. V další fázi je provedena optimalizace
snímkovaných opera ních as  s využitím p edpokládané technologie. Ná-
sledný propo et vy ísluje uvažovaný ztrátový as s finan ními dopady v R a
na dealera Škoda Auto.

S navrhovanou technologií vým ny informací a procesním zefektivn ním
lze o ekávat až 0,37 hodiny úspory asu servisního poradce na zakázku. Z
toho plyne i zvýšení produktivity na zakázku o 10,6%. Vy íslený ztrátový as

epo tený na finan ní vyjád ení pro R inní 128 269 541,- K  s následnou
konkretizací ástky na dealera Škoda Auto tato suma dosahuje 484 036,- K .
Omezením ztrátového asu lze docílit zvýšením efektivity zakázky o 7%. Cel-
ková finan ní ztráta, nebo možný potenciál po ode tení náklad  na zavedení
inovované technologie servisního ízení v R inní 112 897 341,- K .
V uvedeném vy íslení není zahrnut potenciál úspor výrobce, produktivních
pracovník  servisních služeb, skladu, administrativy a as zákazníka.

Zavedením a nadefinováním výše popsané možnosti systémového ze-
fektivn ní sou asných servisních služeb p edpokládá využití podp rných pro-
st edk  jako nap íklad Six Sigma k dosažení maximalizace dynamiky procesu.
Taktéž se jeví jako žádoucí sou asné využití a optimalizace již vybudované
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architektury systému s jejím rozší ením a dobudováním o nové funkcionality
ve vazb  na uspo ádané díl í procesy s uceleným logickým tokem a distribucí
žádoucích informací. Výše popsané možnosti v oblasti poprodejních služeb
jsou úvahami o budoucím sm ru a p edpokládaném vývoji jmenované oblasti
zájmu dalšího portfolia servisních inností pro uspokojení pot eb kone ných
uživatel  automobilu. Vzhledem ke skute nosti, že servisní služby stály dlou-
hou dobu z r zných d vod  na ekonomické periferii zájmu, tak sou asné pro-
cesy a systémy jsou vzhledem k aktuálním technickým vymoženostem i
v nejvysp lejších ástech kontinent  pon kud složité a zastaralé.

Obr. 10.1 Možný optimalizovaný p íjem vozidla do opravy
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

Zkratka/Symbol Jednotka Popis
VIN --- 17 místné íslo karoserie automobilu
M1 --- Osobní automobil
N1 --- Malé užitkové vozidlo

--- Koruna eská
R --- eská republika

IFRS --- Mezinárodní ú etní standard
Km --- Kilometry
Stk --- Stanice technické kontroly

Emise --- Stanice emisní kontroly
TIP --- Totální index produktivity
U --- Míra využití
P --- Míra výkonu
Q --- Míra kvality
M --- Úrove  metod
PI --- Pr myslové inženýrství
P --- Produktivita
Q2 --- Výstup
Q1 --- Vstup
hsp Pr rná produktivní a neproduktivní hodi-

nová sazba na zakázku
T s as
hs Pr rná mechanická hodinová sazba v

R na zakázku
Pc --- Osobní po íta
Ø --- Pr r

t íjem s as p íjmu vozu
tzak s as zakázky
tDh s as dohody termínu
tPc s as p íjmu celkem
tsd s as konzultace s dílnou
tzp s as p edání vozu celkem
Pc % Produktivita zakázky
Pm % Produktivita mechanika na zakázku
Ps % Produktivita servisního poradce na zakázku
hz h Prodané hodiny na zakázku
hzt h Ztrátový as na zakázku
tn h Pr rný as poradce na zakázku
Zd ks Po et zakázek na mechanika
hd h Denní fond pracovní doby

EAN --- árový kod
Sms --- Krátká textová zpráva

X --- Index procesu s elektronickým klí em
CDB --- Centrální databáze vozidel
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Vp Výnos práce na zakázku
tz h Ztrátový as poradce na zakázku
Fz Ztráta na zakázku

Fzcr Ztráta na zakázky R
Zr Ks Po et zakázek v R za rok
Fzd Ro ní ztráta dealera
Pd --- Po et dealer  v R
Pz % Procentuelní ztráta na zakázku
cz Cena tecího za ízení
Ns Náklady na vývoj servisních systém
Nv Náklady na vývoj vozidlových systém

CFzcr Celková ztráta na zakázky R
Ppp --- Pr rný po et poradc  u dealera
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íloha 15

Klí ová data a finan ní výsledky dle IFRS

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.



íloha 214

TPCA

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peu-
geot Citroën postavený v roce 2002 v pr myslové zón  Kolín – Ov áry. Výroba byla zahájena v únoru
2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované ro ní kapacity 300 000 voz . V TPCA v sou asné dob
pracuje 3 500 zam stnanc .

Tržby kolem 50 miliard korun vynesly TPCA na pozici jednoho z nejv tších exportér  v R. Kolínská
automobilka vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, m stské vozy vyzna ující se spoleh-
livostí a nízkou spot ebou.

TPCA používá nejekologi jší dostupné technologie, což potvrdila i certifikace BAT (Best Available
Techniques), kterou automobilka obdržela spole  s mezinárodním certifikátem ízení ochrany životního
prost edí EN ISO 14001:2004. Na podporu Kolínska v novala TPCA již více než 74 milion  korun.

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.
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HMMC – Nošovice

Spole nost Hyundai Motor Manufacturing Czech sídlí na ploše o rozloze 200 hektar  v pr myslové zón  Nošovice.

Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evrop . Další t i závody má Hyundai v Koreji, po dvou v Indii, ín  a po

jednom v USA a Turecku. Nošovický závod je nejmladší a odborná ve ejnost jej považuje sou asn  za nejmodern jší

v Evrop . Založen byl 7. 7. 2006, letos tedy oslavil t i roky své existence. Základní ásti výroby v Hyundai Motor

Manufacturing Czech tvo í lisovna, sva ovna, lakovna, montážní hala a výroba p evodovek. P i výstavb  závodu byl

od samého po átku kladen velký d raz na ohleduplnost v i životnímu prost edí. Vzrostlé stromy v areálu nebyly

vykáceny, ale p emíst ny na místo, kde se o n  staral tým zahradník , a po výstavb  byly p emíst ny zp t do areálu.

Zachrán no tak bylo p es 1100 strom . Celá výstavba prob hla v rekordním ase: Od vzty ení prvního pilí e v dubnu

2007 ub hlo pouhých 18 m síc  a továrna byla postavena. Proinvestováno zde bylo 990 mil. Euro. Celkem investice

do závodu p esáhnou s chystaným rozší ením o novou halu na p evodovkárny 1,12 miliardy Euro. V závod  se od

spušt ní sériové výroby v listopadu 2008 vyráb jí automobily Hyundai i30 následované verzí kombi i30 cw. Model i30

byl vyvinut speciáln  pro evropský trh v n meckém Rüsselsheimu a odpovídá vysokým požadavk m zdejších zákaz-

ník  na kvalitu, bezpe nost a atraktivní design. Výroba je dále soust ed na na p evodovky, které Hyundai Motor

Manufacturing Czech dodává i pro sesterský závod Kia v Žilin . Od listopadu 2009 se v nošovickém závod  vyrábí

MPV v segmentu B Kia Venga. Produkce MPV modelu pod zna kou Hyundai se chystá ke konci roku 2010. Pláno-

vaná výrobní kapacita p i t ísm nném provozu, který má být zahájen v roce 2011, je 300 000 aut ro . V sou asné

dob  závod pracuje na dv  sm ny a stávající výrobní kapacita p edstavuje 200 000 aut za rok. K 1. 9. 2009 zam st-

návala spole nost Hyundai Motor Manufacturing Czech p es dva tisíce dv  st  zam stnanc , z nichž 95 % p edsta-

vovali ob ané eské republiky.

Obrázek nelze zobrazit. V po íta i pravd podobn  není k dispozici dostatek pam ti pro otev ení obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte po íta  a otev ete p íslušný soubor znovu. Pokud se op t zobrazí ervený k ížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.
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íjem zákazníka, sou asná situace
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íjem zákazníka v budoucnu (komfortní, jednoduchý, rychlý)
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Hodnoty dojmu zákazníka z poskytnutých služeb servisní sítí
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