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Abstract 

The theoretical part of this project deals with modern information tools for customer 

relationship management. The practical part focuses on the description and analysis of the 

actual situation in the process of customer´s requirement management. In the last part of the 

project are suggested some improvements which should simplify the communication channels 

from the customer to his requirement fulfillment. There are also some organization changes 

account which should optimize the whole process and also decrease the costs. 
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Abstrakt 

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá moderními nástroji pro řízení požadavků 

zákazníků. V praktické části se zaměřuje na popis a analýzu současného stavu všech součástí 

procesu řízení technických požadavků zákazníků. V poslední části jsou navržena taková 

zlepšení, která za pomocí využití v současnosti v podniku dostupných technologií pomohou 

zjednodušit komunikační cesty od zákazníka k řešení jeho požadavku. Rovněž jsou navrženy 

reorganizační změny, které pomohou optimalizovat celý proces a zároveň snížit náklady na 

něj vynaložené. 
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Úvod 

 

Zvyšování spokojenosti zákazníků, pro zákaznický přístup, orientace na zákazníka – to 

jsou spojení, která jsou v dnešní době často slyšet a pouze podnik, který si je vědom tohoto 

jednoznačného trendu, si může v budoucnu zachovat konkurenceschopnost a pozici na trhu. 

 Efektivní řízení požadavků zákazníků je jedním ze základních předpokladů jejich 

spokojenosti. Tato bakalářská práce se věnuje procesu řízení požadavků klientů v Regionu 

Severní Morava, který je organizační jednotkou společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Cílem práce je popsat stávající stav řízení požadavků zákazníků a navrhnout taková 

řešení, která by pomohla celý proces zkvalitnit a zjednodušit ve smyslu zvýšení spokojenosti 

zákazníků. 

 Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmů kvalita služeb a procesnímu řízení. 

V praktické části jsou představeny činnosti společnosti Dalkia Česká republika, a.s., popsán 

celý proces řízení technických požadavků zákazníků a následně jsou navržena řešení, která 

mají napomoci zkrácení informačních toků a zjednodušení celého procesu. Tyto návrhy jsou 

rozděleny do oblasti organizační a technické. 

 Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel z odborné literatury pro oblast řízení 

požadavků zákazníků, z interních materiálů společnosti, z konzultací s pracovníky 

zainteresovaných v procesu a především z vlastních zkušeností autora, který v podniku 

pracuje. 
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1 Kvalita služeb a hodnota pro zákazníka 

1.1 Kvalita 

Slovo „kvalita“ bylo používáno již ve starověku, protože již tehdy se lidé zajímali o to, 

jak dobře a jak dlouho slouží výrobky, které prostřednictvím směnného obchodu (bartelu) 

směňovali na trhu za zboží jiné. Pokládali za samozřejmost, že výrobek, který směnili za 

výrobek jiný, bude vyroben minimálně stejně kvalitně. Starověkému filozofovi Aristotelovi ze 

Stageiry, jehož rozsáhlé encyklopedické dílo je považováno za základ mnoha moderních věd, 

je přisuzována první definice slova „kvalita“. S tímto pojmem se dále setkáváme i 

v moderních filozofických slovnících. [8] 

Ve smyslu normy ISO 9001 [1] je kvalita stupeň splnění požadavků souborem trvalých 

charakteristik. Požadavek je potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny a obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné. Charakteristika je rozlišující vlastnost. 

Z hlediska kvality služeb je proto nutné sledovat spokojenost zákazníků a právě systém 

managementu kvality může organizacím pomoci spokojenost klientů zvyšovat. 

Zákazníci požadují produkty s takovými charakteristikami, které splňují jejich potřeby a 

očekávání. Tyto potřeby a očekávání jsou vyjádřeny ve specifikacích produktů a společně se 

nazývají požadavky zákazníků. Požadavky zákazníků nohou být specifikovány na základě 

smlouvy nebo mohou být stanoveny samotnou organizací. V obou případech stanoví 

přijatelnost produktu s konečnou platností zákazník. Organizace jsou s ohledem na měnící se 

potřeby a očekávání zákazníků, na konkurenční tlaky a technický pokrok nuceny neustále 

zlepšovat své produkty a procesy. 

 

Koncepce a principy managementu kvality 

Prudký rozvoj průmyslu a pokročilých technologií v sedmdesátých letech dvacátého 

století způsobil, že firmy z hlediska řízení podniků začaly uvažovat o nových koncepcích 

řízení kvality managementu. Rovněž od zákazníků začal vznikat požadavek na vyšší kvalitu 

výrobků a služeb.  

V současné době existuje několik koncepcí managementu kvality. Nejčastěji se používají 

koncepce na bázi podnikových standardů, norem ISO a TQM [8]. První dvě z nich se zrodily 

v USA a Japonsku, třetí z nich v Evropě. V jednotlivých zemích jsou přitom značné odlišnosti 

v pojení managementu kvality.  
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Vývoj systémů zabezpečování jakosti ve dvacátém století je popsán v následující tabulce: 

            Typ modelu                 Roky Charakteristika 

Model řemeslné výroby 1900 Dělník 

Model výrobního procesu 

s technickou kontrolou 

1920 Technická kontrola 

Model výrobního procesu 

s výběrovou kontrolou 

1940 Statistické metody a 

technické kontroly 

Model s regulací výrobních 

procesů 

1960 Company Wide Quality 

kontrol 

Model výrobních procesů 

TQM 

1975 TQM 

Model dokumentovaných 

procesů 

 Od 1987 doposud ISO 

                 Tab.1 

 

Koncepce kvality na bázi podnikových standardů  

Převážně americké společnosti začaly pociťovat akutní potřebu tvorby svých systémů 

řízení kvality. Pro požadavky na tyto systémy začaly vytvářet  normy, které firmy a celá 

výrobní odvětví, měly pouze po vlastní potřebu. Těmito normami se pak museli řídit i 

dodavatelé těchto firem. Tyto standardy mají rozdílné přístupy a jsou náročnější než pozdější 

evropské normy ISO.  

Druhy koncepce na bázi podnikových standardů: 

 Fordův standard Q 101  

 ASME kódy – těžké strojírenství 

 API standardy – olejářský průmysl (vrtací soupravy) 

 AQAP – speciální směrnice pro jakost ve vojenském paktu NATO 

 QS 9000 – jakost u dodavatelů pro automobilový průmysl 
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Koncepce managementu jakosti na bázi TQM  

Jak je uvedeno výše, v sedmdesátých letech dvacátého století se v japonských firmách 

začaly používat systémy celopodnikového řízení jakosti pod názvem Total Quality 

Management, známější pod zkratkou „TQM“.  Systémy této nové koncepce se postupně 

začaly rozvíjet i v americkém prostředí. Mnohými je dnes považována za jakousi filozofii 

managementu. Na rozdíl od norem ISO je koncepce TQM naprosto otevřená, není nijak 

svázána s žádnými předpisy. Je tedy otevřeným systémem s důrazem na vše pozitivní, co 

může být pro podnik použito. 

 

Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 poprvé zveřejnila sadu norem, která 

se nezabývala technickými požadavky na výrobky a procesy, ale výhradně požadavky na 

systém jakosti. Jednalo se o prvních pět norem označovaných jako normy ISO řady 9000. 

V roce 1994 byly tyto normy inovovány a postupem času se rozrostla i jejich struktura. Dnes 

již evidujeme širokou škálu norem ISO. Podle těchto norem si mohou podniky vytvářet 

vlastní systémy řízení jakosti. 

Charakteristické rysy této koncepce: 

 Normy ISO mají univerzální charakter – jsou aplikovatelné na všechny služby a 

výrobní odvětví. Negací této vlastnosti je to, že začínající podniky si nevědí rady se 

zaváděním těchto norem do praxe. Formulace v normách jsou příliš obecné. 

 Normy ISO jsou pouze doporučující. V okamžiku, kdy se podnik smluvně zaváže 

odběrateli, stává se norma závazným předpisem. V dnešní době již běžně odběratelé 

požadují jakostní požadavky norem ISO řady 9000. Tyto standardy tvoří podstatnou 

část v obchodním styku. 

 Normy ISO řady 9000 jsou souborem minimálních požadavků, které by měly být ve 

firmách zavedeny. Společnosti se často nespokojí se standardem norem ISO, proto 

jsou často doplněny podnikovými standardy podle jednotlivých odvětví. 

 I dodržování norem ISO není zárukou dosažení stanovených cílů managementu 

jakosti. Proto tato koncepce musí být považována jako jakýsi začátek cesty k dokonalé 

jakosti. Normy ISO řady 9000 představují sérii obecných požadavků na systém 

řízení.[8] 



5 
 

Níže uvedené normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly organizacím všech 

typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementů kvality.[1] 

 ISO 9000 Základní principy a slovník pojmů: 

o v této normě jsou popsány základní principy systémů managementu kvality a 

vysvětlení terminologie systémů managementu kvality. 

 ISO 9001 Systémy managementu kvality - upřesňuje požadavky na systém: 

o managementu kvality v případech, kdy podnik musí prokázat svoji schopnost 

poskytovat výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníka a že má 

v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníka efektivní aplikací těchto požadavků.[1] 

 

Firmy, které chtějí aplikovat koncepci řízení managementu kvality ISO, by měly projít zhruba 

těmito kroky: 

1. rozhodnutí o přijetí koncepce ISO – dobrovolné rozhodnutí vrcholového vedení 

podniku, 

2. analýza současného stavu -  jaká je současná realita a jaké změny se musí provézt 

k přijetí koncepce ISO, 

3. vzdělávání zaměstnanců – je nezbytně nutné, aby pokud možno co nejvíce 

zaměstnanců prošlo počáteční vzdělávací programem, aby byl záměr o přijetí této 

koncepce patřičně zdůvodněn a osvícen, 

4. popis a dokumentování systému jakosti – popis v soustavě dokumentů a definování 

zodpovědných pracovníků za procesy, 

5. prosazení dokumentovaných postupů praxe – osvojení zpracované dokumentace 

zaměstnanci, 

6. běžné působení systému jakosti v podniku – plnění požadavků systému jakosti ISO 

by se po čase mělo stát samozřejmostí, 

7. další rozvoj systému kvality – normy ISO definují pouze nutné minimum, proto je 

nutné dál systémy řízení jakosti dále rozvíjet buď aplikaci systému TQM nebo 

integrovat s pokročilejšími normami řady ISO.[8]  
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Nenadál [8] uvádí tyto základní rozdíly koncepcí TQM a ISO:  

Předmět TQM ISO 

Základna Aktivní účast zaměstnanců Normy a dokumenty 

Orientace Důraz na procesy Důraz na konečné výsledky 

Eliminace neshod a chyb 
Zaměření na neustálé 

zlepšování 

Zaměření na opravná 

opatření 

Organizační struktury 
Neformální styk se 

zaměstnanci 

Formální styk se 

zaměstnanci 

Povaha koncepcí Kreativní Direktivní 

Zvyšování ekonomiky 

kvality 
Samozřejmé Nezávazné 

Práce vrcholového 

managementu 
Řízení Vedení 

Chápaní zákazníka 
Každý komu se odevzdává 

díl práce 
Finální spotřebitel 

   Tab. 2 

Společnost Dalkia je certifikována na ISO 9001 v rámci tzv. Integrovaného systému 

řízení, společně s normami ISO 14001 a 18001. V rámci této koncepce stanovilo vedení 

společnosti několik závazků v rámci Politiky trvale udržitelného rozvoje [4], mezi které patří 

také „Neustálé zlepšování kvality našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost 

zákazníků“. V praktické části této práce budou uvedeny konkrétní návrhy pro zlepšení služeb 

zákazníkům v rámci procesu řízení požadavků klientů. 
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1.2 Hodnota pro zákazníka 

 

Hodnotu pro zákazníka lze zjednodušeně definovat jako poměr mezi užitkem a náklady na 

něj vynaložené. Hodnotu pro zákazníka lze rovněž vyjádřit jako vztah mezi uspokojením 

potřeb a zdroji vynaloženými na dosažení tohoto uspokojení.[10]  

Vlček [10] uvádí, že zákazník je v souvislosti s touto kategorií chápán v nejširším 

významovém pojetí. Nejde jen o hledisko příslušnosti subjektu k dané podnikatelské jednotce, 

které rozděluje zákazníky na vnější a vnitřní. V širším významovém pojetí je zákazníkem 

prakticky každý ekonomický subjekt, který se pro uvažovanou a posuzovanou situaci dostal 

do role subjektů strany poptávky. Takto koncipované pojetí kategorie zákazníka zakládá 

velmi široké, univerzální uplatnění kategorie hodnoty pro zákazníka. Jedná se o pojetí, které 

svým obsahem a šíří uplatnění mnohonásobně přesahuje jiná, převážně marketingová pojetí 

hodnoty pro zákazníka. Marketing služeb, který se rozvinul v osmdesátých letech dvacátého 

století, pohlíží na celou organizaci jako na marketingovou organizaci, která má za úkol uvádět 

na trh výrobky. Tato filozofie umožňuje lépe porozumět vztahu k zákazníkovi a přispívá 

k tomu, že řada oddělení organizace je se zákazníky v kontaktu, a to do té míry, že jejich 

výkon může ovlivňovat výslednou hodnotu pro zákazníka.  

Užitnými vlastnostmi produktu jsou uspokojovány potřeby zákazníka a tím vzniká užitek. 

V managementu hodnotových inovací je užitek definován jako funkčnost. Každý objekt není 

sám o sobě užitečný, skutečný užitek bude mít, až začne být užitečný pro někoho konkrétního. 

Musí si najít svého zákazníka. Z toho vyplývá, že: 

 užitek neexistuje sám o sobě, vzniká až tehdy, kdy vznikne potřeba, 

 velikost užitku je měřitelná jen tehdy, až se stane samotnou potřebou, 

 velikost funkčnosti je zákazníkem vnímána jako nasycení neboli uspokojení 

zákazníkovi potřeby. 

Mezi důležité pojmy a ukazetele, které tvoří hodnotu zákazníka, patří: 

 vnímaný užitek – skládá se z účelnosti a kvality, 

 účelnost – význam užitku schopného uspokojit potřeby zákazníka, 

 kvalita – úroveň, užitkovost, vyspělost produktu či služby, 

 určování množství účelnosti -  je kvalifikovaná důležitost funkce. Hodnoty jsou 

stanoveny tak, aby se vyjádřila kvantitativní stránka účelnosti, 
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 míra kvality -  poměr, který vyjadřuje dosaženou úroveň vyspělosti s potřebou 

zákazníka, 

 etalon zákazníkovy potřeby – hodnota parametru, která vyjadřuje velikost funkčnosti 

přesně takovou, jakou si přeje zákazník, 

 míra nasycení a uspokojení zákazníka – stupeň shody a rozdíl mezi zákazníkem 

vnímaným užitkem a tím, co si zákazník skutečně přeje a požaduje, 

 zdroje – výše nákladů použitých na uspokojení potřeby zákazníka,  

 spoluvytváření jedinečné hodnoty zákazníkem – předpokládá plné zapojení zákazníka 

do procesu tvorby a zvyšování hodnoty pro zákazníka. Vyplývá to ze současné 

převahy nabídky nad poptávkou. Tím se zvyšuje konkurenční soutěž, ze které těží 

pouze zákazník. 

Každý výrobek nebo služba má pro zákazníka odlišnou hodnotu. Zákazník je omezen 

nutnou potřebou a vlastními zdroji, které je ochoten vynaložit. Zákazník za své omezené 

zdroje chce dostat co možná nejvyšší hodnotu výrobku či služby. Tyto aspekty by tedy měly 

být v ekonomickém zájmu výrobce a poskytovatele služby. Pokud si podnik uvědomuje tyto 

aspekty, lze říct, že se řídí tzv. hodnotovou kulturou. Hodnotová kultura je postavena na 

každodenní lidské činnosti a lze ji definovat jako znalost toho, co a jak ji může ovlivnit. 

Z toho vyplývá, že podnik by se měl zaměřit na prvky každodenní činnosti, jako jsou např. 

týmová práce, komunikace a snaha o její neustálé zlepšování a důraz na neustálou tvorbu 

pozitivních změn na základě tvůrčího myšlení s cílem zvyšování hodnoty pro zákazníka. [10] 

 

Orientace na budoucí potřeby zákazníků 

Uspokojování potřeb a zvyšování hodnoty pro zákazníka vyžaduje prostor pro neustálé 

zlepšování. Každá společnost musí zjišťovat nevyjádřené potřeby zákazníků a orientovat se 

na jejich budoucí potřeby. Jen tímto způsobem lze zajistit dlouhodobý úspěch a neustálé 

zvyšování hodnoty pro zákazníka. V tradičním pojetí pro stanovení potřeb zákazníků se 

snadno přehlédne individuální situace zákazníka, která by mohla dát podniku nové možnosti a 

příležitosti. Proto je důležitá důkladná znalost zákazníkovy situace. 

Zkoumání hodnot zákazníka je součástí průzkumů spokojenosti, které společnost Dalkia 

Česká republika, a.s. pravidelně provádí. Tím se také snaží zlepšovat komunikaci se 

zákazníky a sledovat jejich měnící se potřeby, což je zásadní z pohledu měnícího se trhu a 

zachování konkurenceschopnosti firmy. [11]  
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2 Informační toky a procesní řízení 

2.1. Informační toky  

Ekonomický rozvoj současného světa má velmi daleko k proklamované jistotě 

permanentního růstu a rozvoje ekonomik. Příčin tohoto stavu je více, jednou z nich je 

pronikání informačních a telekomunikačních technologií do každodenního života. Prakticky 

všude nás obklopují počítače napojené na internet, mobilní „chytré“ telefony, které už 

umožňují sdílet jakékoli informace. Problém je, jak s těmito informacemi dokážeme pracovat 

a jak využíváme jejich potenciál. Přitom tyto nové technologie můžou jak v soukromém 

životě, tak v pracovním prostředí podstatně zefektivnit a ulehčit jakoukoli činnost. Tyto 

technologie se musí využívat tak, aby se mnohdy jednoduché a logické úkony nakonec 

nezkomplikovaly.[2] 

V současném světě můžeme vidět několik hlavních problémů spojených s moderními 

informačními technologiemi. Nejdůležitějšími jsou tyto otázky: 

 Jak pracovat s informací jinak než stroj? 

 Jak s jejich pomocí rychleji, jednodušeji a lépe vykonávat běžné rutinní činnosti? 

 Jak je využívat pro řízení procesů? 

 Jak je používat i pro složité činnosti? 

Často s moderními technologiemi pracujeme tak, že s jejich pomocí se snažíme vylepšit 

malé části celků a nepoužíváme je komplexně, což vede celkové neefektivitě. Pokud tyto 

technologie budeme využívat komplexně, efektivita budou nakonec daleko vyšší. 

Informační technologie by v podnicích neměly diktovat, co a jak se má dělat, ale při 

rozumném a promyšleném využití mají procesy podniku nejen podporovat, ale i díky 

inovačnímu potenciálu je měnit, zefektivňovat jejich běh a zjednodušovat je.[5] 

 

 Idea komunikačních toků 

Občané, podniky, nejrůznější instituce a organizace jsou v rostoucí míře konfrontovány 

se situacemi, vyžadující získat adekvátní rychlé informace, které by jim umožnily na 

neobvyklou situaci reagovat. Tyto informace jsou často potřebné ve specifických lokalitách či 

podle druhu služby dodávané určitému odběrateli. Tato informace musí být primárně určena 

pro danou cílovou skupinu. Pro jiné skupiny již tato informace postrádá na významu. Rovněž 
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vnitropodnikové toky musí být přesně určeny. Tyto informace musí být sděleny 

prostřednictvím vhodných komunikačních prostředků. 

Mezi současné komunikační kanály patří: 

 Internet – nabízí neohraničené množství informací a služeb. Informace podané 

prostřednictvím internetu musí být vhodně směrovány k danému cíli. Internet je 

prakticky svoji podstatou zdrojem dezinformací a omylů. Proto je nutná kontrola kam 

která informace má doputovat. 

 Telefon – nezbytným doplňkem a dominantním osobním komunikačním prostředkem 

se stal mobilní telefon. To nahrává vizi, že by právě mobilní telefon měl být ideálním 

prostředkem pro předávání neodkladných informací. Bohužel dnes existují reálná 

rizika výpadku těchto mobilních sítí, proto by podnik či instituce měl být na takovou 

situaci adekvátně připraven. 

V současnosti tyto dvě komunikační technologie lze reálně spojovat a plně tak využívat 

vymožeností daných technologií. Tyto technologie však musí být vhodně, přesně využity a 

integrovány do systému organizací. Dnes se běžně stává, že moderní podnik a či instituce je 

doslova „prošpikována“ moderními komunikačními technologiemi a díky nevhodnému 

využití pozbývají na významu.[2]  

Jak uvádí Sodomka a Klčková [9], pokud uvažujeme o nákladech spojených s těmito 

technologiemi, tyto náklady se navyšují v těch organizacích, kde je třeba pracovat 

s roztříštěnou strukturou aplikací, kde nejsou úplně spravována podniková data, i tam, kde 

nedostatky systému způsobují neefektivní řízení podnikových procesů. 

 

Proč je nutné integrovat podnikové informační technologie 

Integrace podnikových aplikací (EAI – Enterprise Application Integration) patří 

k nejdůležitějším úkolům při realizaci IT projektů. Mnoho podniků, převážně těch větších se 

složitě rozvětvenými organizačními strukturami a odloučenými pracovišti, během posledních 

let nashromáždilo mnoho nejrůznějších informačních technologií a řešení. Tyto často 

využívají mnoho různých hardwarových prostředků, mobilní (internetové) technologie a 

nekompatibilní software. 

Nekompatibilní struktura s sebou přináší mnoho problémů a nedorozumění 

v podnikových informacích a datech. Mnoho podniků volí jednoduchá řešení a nechá 
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vyvinout jednoúčelové aplikace či software, z nichž jsou data uspořádána. U velkých podniků 

se často můžeme setkávat s několika takovými rozhraními. Toto řešení však není 

nejvhodnější, zejména z hlediska nákladů a řízení informačních toků. 

Kromě vzniku zbytečných nákladů má takto roztříštěná struktura dopad i na celkovou 

efektivnost zpracování informací v podniku. Proto takovýto způsob řízení informačních toků 

je značně zatěžující pro veškeré organizační složky podniku. Z hlediska zabezpečení 

podnikových procesů informační systémem jim k tomu může pomoci dlouhodobě plánovaná 

a budovaná informační strategie. Tato strategie by měla mít jasně vymezující koncepce 

zahrnující řízení klíčových podnikových procesů (ERP), vtahu se zákazníky (CRM) a 

dodavatelských řetězců (SCM). 

Hlavní požadavky těchto velkých organizací lze shrnout do těchto bodů: 

 Vysoká spolehlivost a výkonnost – nulové výpadky chodu systému a žádná jiná 

omezení. 

 Snadnost správy a obsluhy systému – minimalizaci nákladů. 

 Návratnost investice – schopnost dále, rychle vyvíjet a integrovat. 

 Vysoká úroveň změny parametrů  - žádná omezení pro další vývoj.[9] 

 

Koordinace dat 

Data v podnicích vznikají převážně na různých místech a v určitých skupinách, které 

nelze dělit.  Podnik z pravidla provozuje několik těchto systémů, které pokrývají odděleně 

např. řízení personalistiky a mzdovou agendu, řízení vztahů se zákazníky, řízení vztahu 

s dodavateli apod. Všechny tyto systémy ale potřebují například znát a vidět zaměstnance 

nebo výrobní proces. Často jsou údaje o zaměstnancích nebo procesech ve všech těchto 

systémech. Důsledkem toho je množení chyb, plýtvání časem lidí a tím i zvýšené náklady. 

Ideálem je propojení těchto systému do jednoho prostřednictvím určité vazby, která 

umožní vzájemnou komunikaci a kompatibilitu mezi aplikacemi. Rovněž lze vytvořit systém, 

který by v reálném čase tato data extrahoval, transformoval a nahrával data do datového 

skladu.[6] 

 

 

 



12 
 

Pohled na podniková data a jejich toky 

 Při komunikaci se zákazníkem by měl podnik disponovat širokou škálou informací. Ty 

by měly odrážet veškerá data o tom, v jakém vztahu je podnik se zákazníkem, jak velkou 

prioritu péče o zákazníka má, ale také doposud provedené úkony k zákazníkovi, množství 

jeho stížností apod. Podnik by si měl dokázat odpovědět na tyto skutečnosti (v závislosti na 

předmětu podnikání organizace): 

 Jaké kontakty jsme dosud s tímto zákazníkem uskutečnili? 

 Které z těchto kontaktů proběhly za určité časové období? 

 Platí tento zákazník všechny faktury? 

 Jaký byl největší objem služeb (produktu) tohoto zákazníka za určité časové období? 

 Uplatňoval tento zákazník během určitého časového období nějakou reklamaci? 

 Jaká je odezva tohoto zákazníka na kvalitu poskytovaných služeb? 

Účetní a ekonomické systémy jsou většinou nastaveny pro snadné zadávání těchto 

informací, nikoliv však pro jejich vyhledávání a analytické zpracovávání. Je tedy nutné 

zajistit celkový pohled na podniková data.[4] 

 

Způsoby podnikové integrace 

 V podstatě existují dva způsoby podnikové integrace. Ten první se nazývá „point-to-

point“ – každý s každým. Tento přístup je hojně používaný, ale nepříliš efektivní. Spočívá 

v tom, že se vytváří účelová synchronní řešení propojující různé aplikace. Ve své podstatě 

generuje zvýšenou nákladovost, protože vyžaduje připravenost různých aplikací pro 

synchronizaci a taky předpokládá značnou pracnost mezi rozdílnými komunikačními 

protokoly a nestandardními aplikacemi. 

 K nečastějším příkladům point-to-point integrace patří propojování aplikací řízení 

personalistiky s ERP systémy. 

  Druhá metoda se nazývá „Integrace na bázi obchodní logiky“. Tato metoda znamená 

způsob zasahující do podnikové struktury stávajících aplikací. Cílem tohoto propojování je 

sdílet hlavní postupy sloužící při řízení celé organizace. Pak různým způsobem prováděné 

aplikace budou vykonávány stejně. Tento přístup podstatně zjednodušuje nároky na správu a 

aktualizaci jednotlivých komponentů. Na druhé straně je taky zdrojem některých rizik. 

Především vytváří silnou vazbu mezi aplikacemi a vzájemnou závislost. Je to příliš složitý, 
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pracný a nákladný způsob integrace a to především pro svůj vývoj a nároky na servisní 

podporu. Obdobná rizika přináší integrace na úrovni dat, uživatelského a aplikačního rozraní. 

Předpokládá totiž sdílení všech vnitřních charakteristik jednotlivých aplikací.[9] 

 

Řešení integrace aplikací 

Hlavním problémem současných podnikových integračních systémů je řízení jejich 

integrace. Řešením tohoto problému mohou být „ integrační sklady“. Stěžejním úkolem 

takového skladu je pak podpora plánování a řízení firmy. Datový sklad obsahuje data na 

různých úrovních priorit. Tato pak ovlivňují podrobnost získané informace. Problémem 

datového skladu bývá aktuálnost získávaných informací a jejich dostupnost. Pro EIA 

platformy je naopak důležitá aktuálnost dané informace. Proto není možné využít datových 

skladu přímo jako integračního prvku EIA platformy.[9] 

 

Datové sklady v EIA 

 Přestože datové sklady nejsou přímo integračním nástrojem v EIA, mohou zabezpečit 

podporu EIA platforem nebo být přímo jejich součástí. Datové sklady se při integraci aplikací 

uplatní tam, kde jsou nástroje EIA využity pro přenos dat do datových úložišť v reálném čase. 

EIA tak doplňuje datový tok a umožňuje vznik nových generací datových skladů. EAI 

platforma umožňuje uskutečnit propojení na principu middlewaru. Slouží jako sdílené místo, 

kam jsou posílána data z různých aplikací a kde jsou zpracovávána do srozumitelného 

formátu. V tomto případě jsou data uspořádána ve frontě. Potom příslušná transakce může být 

provedena bez nároku na okamžité propojení.[9] 

 

2.2. Procesní řízení 

Historie a budoucnost procesního managementu 

Řízení podnikových procesů se uskutečňuje již od dob, kdy vzniknul první podnik. Už 

v prvotní společnosti postavené na základě vzájemné směny museli lidé vyrábět výrobky nebo 

pěstovat plodiny. Již tyto činnosti představovaly proces. Jeho realizace se uskutečňovala jen 

na základě vstupů, výstupů, určitých pracovních pomůcek a znalostí potřebných k realizaci 

těchto procesů. Po vzniku peněz vstoupil do procesu nový faktor, který dnes nazýváme 

náklady. Když člověk poznal délku svého procesu a množství vynaložených peněz, dokázal 
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svoji službu nebo výrobek ocenit. Postupem času přibývaly k základním procesům i další 

aspekty. 

Většina podniků byla vybudována na základě dělby práce, kterou již v roce 1776 

formuloval Adam Smith v díle „O původu bohatství národů“. Smyslem dělby práce bylo 

rozložení pracovních úkonů na ty nejjednodušší procesy. Jeho princip vycházel z toho, že 

určitý počet kvalifikovaných dělníků, který vykonává jen specifické pracovní úkony, může 

udělat za den více než stejný počet universálních dělníků vyrábějících celý výrobek 

samostatně. Tento princip využil i Henry Ford, který výrobní proces rozložil do mnoha 

samostatných jednoduchých úkolů při pásové výrobě automobilů. Tím, že zjednodušil 

výrobní proces, tak se složitější stala koordinace pracovníků a integrace výstupů jednotlivých 

montážních procesů. Tímto se položil základ k procesnímu řízení managementu, který je 

založen na zkoumání podniku jako celku, objektu řízení vyjádřeného pomocí činností, tak 

z hlediska činností vykonávanými vedoucími pracovníky. 

Významný rozvoj řízení výrobních procesů nastal se zaváděním informačních systémů 

do podniků, které umožňují řídit komplexní procesy. V sedmdesátých a osmdesátých letech se 

začala prosazovat koncepce CIM. Tato koncepce představuje nasazení moderní informační 

technologie do všech činností podniku. Integrují se veškeré vazby, přičemž podstatným 

znakem integrace je odstranění hranic mezi pevně definovanými organizačními složkami ve 

prospěch celkového informačního toku. Dnes se tento proces rozšířil na koncepci 

integrovaného podniku, který mimo integrace výrobního procesu zahrnuje všechny podpůrné 

procesy prostřednictvím moderních informačních technologií. Rovněž řízení kvality je již 

dnes nedílnou součástí moderního procesního řízení. Dnes se prostřednictvím moderních 

informačních technologií integruje celý proces řízení do jednoho celku. [12] 

 

Definice procesu a procesního řízení 

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které dávají 

přidanou hodnotu vstupů a přeměňují je na výstupy, které mají svého zákazníka. Proces je 

specifický svou opakovatelností a jednotlivé procesy musí mít mezi sebou stanovenou 

jednoznačnou návaznost. Každý by měl mít stanoven svůj cíl a měřitelné ukazatele. Definice 

cílů by měla začít na úrovni nejvyššího managementu tvořícího strategii podniku. Tato 

strategie by měla být dále rozpracována do cílů určených pro nižší úrovně řízení. Tímto 

organizace určuje výsledný proces.[3] 
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Vlastní procesní řízení můžeme definovat mnoha způsoby. Některé definice procesního 

řízení: 

1. Procesní řízení představuje identifikaci a řízení souvislých toků činností v organizaci 

a mezi organizacemi při dosahování zvolené strategii podniku. 

2. Procesní řízení je přístup, který představuje ucelenou metodiku zlepšování procesů a 

prevence vzniku chyb na všech úrovních řízení podniku. 

3. Procesní řízení je systém řízení zdrojů vázaných na podnikové činnosti, které spojují 

organizaci s jejími dodavateli a zákazníky. 

4. Procesní řízení je systematický a strukturovaný přístup zlepšování, kontroly, analýzy 

a řízení procesů s cílovou kvalitou produktů. 

5. Procesní řízení je skupinou nástrojů a metod na zlepšování výkonnosti podnikových 

procesů. 

Všechny uvedené definice mají společný průsečík, a to orientaci na děj a průběh 

činností. Některé se orientují více na principy, některé na metody, ale většina na obsah 

procesního řízení.[3] 

 

Potřeba zlepšování procesů 

 Zlepšování podnikových procesů je dnes základní nutností pro úspěšné obstání podniku 

na trhu. Během posledních několika desítek let se již v úspěšnějších ekonomikách stalo 

zvykem, že firmy, nuceny svými zákazníky, kteří žádají stále lepší produkty a služby, 

soustavně uvažují o zlepšování svých procesů. Pokud zákazník nedostane to, co požaduje, má 

možnost se obrátit na mnoho konkurenčních firem. Proto mnoho podniků začíná pracovat se 

svými podnikovými procesy formou jejich neustálého zlepšování. Tento přístup je založen na 

chápání a měření stávajícího procesu a z toho logicky vyplývajících podnětů k jeho 

zlepšování. Proto již zde lze mluvit o „přirozeném procesním přístupu“.[8] 

 

Důležitost procesu a jeho dělení   

Procesy v zásadě lze členit podle mnoha hledisek. Nejčastěji se lze setkat s členěním 

podle důležitosti a podle jeho charakteristik. 
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 Hlavní, klíčové procesy – tvoří hodnotu v podobě výsledného produktu pro externího 

zákazníka a jsou tvořeny řetězcem přidané hodnoty, která představuje klíčovou část 

existence organizace. 

 Řídící procesy – určují řízení a rozvoj produktivity podniku a vytvářejí podmínky pro 

fungování ostatních procesů, tím, že zajišťují fungování organizace. 

 Podpůrné procesy – zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim 

dodávají produkty, přitom ale nejsou součástí hlavních procesů.[3] 

 

Příloha č. 1 - ve společnosti Dalkia jsou procesy tříděny také v souladu s těmito hlavními 

skupinami [11] 
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3 Představení společnosti 

3.1 Dalkia ČR, a.s. 

Dalkia Česká republika, a.s. je členem skupiny Dalkia v České republice, která patří mezi 

nejvýznamnější výrobce a dodavatele tepelné a elektrické energie v zemi. Dalkia je členem 

stejnojmenné francouzské nadnárodní skupiny, která v Evropě zaujímá vedoucí pozici v 

oblasti energetických služeb a jejím majoritním vlastníkem je skupina Veolia Environnement, 

světová jednička v poskytování služeb pro životní prostředí. 

Skupina Dalkia působí na českém trhu již 20 let a v současné době dodává teplo do 

zhruba 250 tisíců domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, 

Karlovarském kraji a v Praze. Mezi hlavní zákazníky Dalkie patří města a jejich obyvatelé, 

průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, školy, veřejné instituce, obchodní administrativní 

centra, hotely atd. 

 Rovněž patří k významným výrobcům a dodavatelům elektrické energie, kterou vyrábí 

převážně v kogeneraci, jež je šetrná k životnímu prostředí. V tomto oboru je Dalkia jedničkou 

na českém trhu. Mimo to je jedním z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro českou 

přenosovou soustavu. Dalkia se zabývá také výrobou a dodávkami chladu, stlačeného 

vzduchu a dalších komodit a poskytuje komplexní energetické služby. 

Základní filozofií Dalkia Česká republika je: 

 řízení základních činností v souladu s Politikou trvale udržitelného rozvoje a platnou 

legislativou, 

 prevence rizik BOZP vyplývajících z těchto činností,  

 ekonomická a ekologická výroba a distribuce energií při dodržování dosažitelné 

účinnosti, 

 řídit a realizovat procesy identifikované v rámci systému kvality v maximální kvalitě, 

 minimalizovat negativní dopady z našich činností do životního prostředí  

 vyhlašovat cíle v rámci integrovaného systému za účelem jeho postupného 

zlepšování. 

 

Do Skupiny Dalkia v České republice patří Dalkia Česká Republika, Region Východní 

Morava, Region Střední Morava, Region Severní Morava, Region Čechy, Olterm & TD 



18 
 

Olomouc, a.s., Ampluservis a.s. a Dalkia Industry CZ, a.s. včetně jejich dvou dceřiných 

společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o. a Dalkia Powerline sp. z o. o. působící v Polsku. 

Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika byla v roce 2012 výroba 

tepelné energie a její rozvod a prodej, nově výroba chladu a jeho rozvod a prodej. Dále pak 

výroba a prodej elektrické energie včetně poskytování podpůrných služeb. Výroba tepla a 

elektřiny je realizována převážně v kombinovaném cyklu – kogeneraci, která přináší vedle 

většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu 

prostředí.[11] 

 

Kvalita jako základní pilíř politiky DČR 

V rámci důrazu společnosti na neustále zlepšování kvality, byl ve společnosti již v roce 

2006 zaveden systém kvality dle norem ISO 9001. Podnik svými neustálými investicemi do 

modernizace technologických zařízení dosahuje významné úspory energie, což se ve výsledku 

projevuje zvýšenou kvalitu dodávek produktu a vyšší spokojeností zákazníků. Dále je kladen 

důraz na snižování negativních dopadů činnosti DČR na životní prostředí. 

Základní pravidla DČR, kterými se řídí v oblasti životního prostředí 

 Prevence -  hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj sítě 

dálkového vytápění apod. 

 Výroba tepla a elektřiny v ekologicky šetrné kogeneraci. 

 Nahrazování uhlí obnovitelnými a alternativními zdroji energie. 

 Neustálé zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízeni. 

Příloha č. 2 - Organizační struktura Dalkia Česká republika, a.s.[11] 

 

3.2 Region Severní Morava (RSEM) 

RSEM byl vytvořen 1. ledna 2009 sloučením Divize Ostrava a Divize Krnov. Jeho hlavní 

činností je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, výroba chladu, distribuce tepla od výrobce 

k zákazníkovi, provozování lokálních zdrojů tepla a poskytování energetických služeb.  

RSEM je největší organizační jednotkou Dalkia Česká republika a zároveň jedničkou 

společnosti ve spalování biomasy. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového 

tepla ve střední Evropě (342 km) dodává tepelnou energii zhruba 105 tisícům domácností, 
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průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v 

Ostravě, Krnově a okolních městech. Novinkou je centrální výroba a dodávka chladu pro 

oblast „Karolina“ ve středu Ostravy. Rovněž tato síť je první a zatím největší ve střední 

Evropě. 

Region Severní Morava tvoří čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice, Závod Ostrava Střed, 

Závod Krnov distribuce, Závod distribuce a služby.[11] 

Příloha č. 3 – Organizační struktura RSEM.[11] 

 

3.2.1 Závod distribuce a služby 

Závod je vnitřní provozní jednotkou RSEM. Nákup a ekonomické, personální, obchodní 

a správní činnosti jsou zajišťovány společnými útvary RSEM nebo ředitelstvím společnosti ve 

spolupráci se závody. 

Poslání závodu: 

 výroba a dodávka tepla zákazníkům, provoz tepelných sítí a PS (DPS a BPS) 

poskytování služeb souvisejících s dodávkou tepla, 

 rozvod tepla, 

 poskytování jiných služeb, 

 bezpečný, hospodárný a ekologický provoz technologického zařízení, 

 opravy a údržba majetku svěřeného závodu do správy, 

 péče o pracovní prostředí, 

 zajišťování technických podkladů investičních akcí. 

V oblasti Integrovaného systému řízení (ISŘ) se na RSEM uplatňují postupy při řízení 

závodu tak, aby byla zajištěna shoda s legislativou a smluvními závazky, prevence 

znečišťování životního prostředí, bezpečnost práce, kontinuální zlepšování dle 

požadavků Integrované příručky. 

Závod je rozdělen na několik lokalit a útvarů. Příloha č. 4 – Organizační struktura 

ZDS.[11] Tyto lokality mají vlastní dispečerská pracoviště, pracovníky údržby a odpovídající 

technické zázemí pro operativní zajištění procesů údržby a zajištění spolehlivé dodávky tepla 

a chladu od vlastního zdroje po zákazníka.[11]  
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4 Proces řešení technických požadavků zákazníků 

4.1. Identifikace, evidence a zpětná vazba požadavků zákazníků 

Samotný proces řešení technických požadavků zákazníků DČR se skládá z několika 

úkonů potřebných k vyřešení jejich požadavků.  Je to vlastně soubor několika procesů, který 

společně ve výsledku tvoří jeden celek – jeden proces.  

Identifikace požadavku - Požadavek identifikují z pravidla operátoři Zákaznického centra 

DČR nebo jiní zaměstnanci podniku a to na základě dopisu, e-mailu, volání od zákazníka, 

přímého kontaktu  jiného zaměstnance se zákazníkem apod.  

Evidence požadavku - Pokud požadavek přijali pracovníci zákaznické linky, provedou tito 

pracovníci registraci tohoto požadavku do IS Mona. Zároveň provedou všechny kroky 

nezbytné k vyřešení reklamace či daného problému. Pokud požadavek přijme jiná osoba 

(pracovníci ZDS nebo jiných divizí a lokalit), je nutné v předem stanovené lhůtě předat 

informace o požadavcích na zákaznickou linku z důvodu jejich registrace. Tyto požadavky 

dále řeší majitelé daných procesů. 

Charakteristika požadavků - Požadavky zákazníků lze z hlediska jejich důvodu (předmětu) 

rozdělit na dvě základní skupiny: na požadavky technické, které se týkají dodávek produktů 

či služeb, žádosti o technickou asistenci, podporu nebo poradenství a na požadavky 

administrativní, které se týkají úprav ve smlouvě, nastavení údajů o zákazníkovi, fakturace, 

cen nebo informací o kontaktech. Z hlediska formálního pak lze požadavky členit na 

reklamace (oprávněné či neoprávněné) – ty se týkají produktů a služeb stanovených ve 

smlouvě, anebo na žádosti (informace, technické asistence, poradenství) 

Popis zaevidovaného požadavku v IS Mona – tzv. „Hlášenka“ - Každý požadavek zákazníka 

se eviduje v jednotném informačním systému Mona, který pracuje na platformě Navision, 

Součástí tohoto systému jsou registry zařízení, odběrných míst, zákazníků, volajících a 

techniků. Klíčovým údajem pro vytvoření hlášenky je adresa odběrného místa nebo 

obsluhované budovy (místo, kam DČR dodává energii). Na základě adresy se automaticky 

vygeneruje příslušné odběrné místo, typ zařízení, odkud se energie dodává a zákazník (firma, 

družstvo, SVJ, fyzická osoba, subjekt veřejné správy apod.) Dále se v této hlášence zadává 

důvod (předmět) požadavku – dodávky produktů či služeb, administrativní požadavky apod. 

Dle typu požadavku se zadají informace o řešení, pokud požadavek vyžaduje výjezd technika, 

vytvoří se k hlášence tzv. „žádanka na práci“ příslušnému technikovi. Nakonec se v hlášence 

ukládají data o provedení zpětné vazby zákazníkovi o řešení jeho požadavku. 
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Analýza a kvalifikace požadavku - Vedle zaregistrování požadavku dochází rovněž k jeho 

analýze a kvalifikaci, což provádí osoba odpovědná za řešení požadavku. Dojde-li 

k identifikaci nedodržení závazku vůči zákazníkovi, je požadavek kvalifikován jako 

oprávněný a přistoupí se k jeho nápravě. V opačném případě je požadavek zamítnut. 

Zamítnutí neoprávněného požadavku - V případě, že zákazník nesprávně stanovil nebo 

nezná příčinu stížnosti nebo se jeho požadavek nevztahuje na činnosti Dalkia ČR definované 

ve smlouvě, může být tento požadavek označen jako neoprávněný.  

Odpověď straně podávající požadavek, zpětná vazba - Ať už je požadavek oprávněný či 

nikoliv, je vždy po jeho analýze a případné nápravě podána odpověď straně podávající 

požadavek v co nejkratší lhůtě. Tuto odpověď obvykle sdělují pracovníci zákaznické linky. 

Tato zpětná vazba je nutná k dokonalému uspokojení potřeb zákazníka. 

Obr. 1: Organizační schéma procesu [vlastní zpracování] 

 

Informační systém Mona 

Jak již bylo uvedeno, IS Mona se využívá v oblasti řízení distribuce energií a služeb a 

funguje na platformě Navision. Kromě číselníku zařízení (Modul GINA), tj. zejména 

předávacích stanic, kotelen, šachtic a dalších zařízení, obsahuje seznam „Lidských zdrojů“, 

zejména techniků operujících na sítích dálkového tepla, ale i v oblasti kotelen, dodávek 

chladu či dalších služeb. Mona má dva základní moduly: Modul Preventivní údržby, kde se 

plánuje preventivní údržba na zařízení zejména v rámci definovaného plánu preventivní 

údržby (PPZ) dle typu zařízení. Jedním z výstupů jsou žádanky na práci pro techniky 

distribuce a služeb = tento nástroj pomáhá plánovat, sledovat a optimalizovat práci techniků. 

Druhým modulem je tzv. Incident Management, který slouží pro registraci požadavků 
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zákazníků (využívá jej především Zákaznické centrum) a pro vytváření žádanek na práci 

v rámci korektivní (nahodilé) údržby v případě havárií či poruch. 

 

4.2. Zákaznické centrum  

Tým Zákaznické centra, jakožto i útvaru sledování kvality služeb Dalkia ČR, tvoří pět 

operátorů a jeden supervisor. Tým vede specialista sledování kvality služeb, který tvoří a dále, 

v rámci politiky neustálého zlepšování, vyvíjí celkovou koncepci Zákaznického centra. 

Zákaznické centrum je podřízeno přímo Ředitelství Dalkia ČR. 

V průběhu historie Zákaznického centra, kdy se z počátku vyřizovaly jen technické a 

výhradně telefonické požadavky zákazníků, se vyvinul komplexní soubor procesů, který stále 

ve větší míře a rozsahu dokáže řešit širší spektrum požadavků. Kromě řízení požadavků 

klientů operátoři Zákaznického centra realizují také průzkumy spokojenosti zákazníků na 

jednotlivých regionech (1x za 2 roky, dle metodiky mateřské společnosti ve Francii). 

Prostřednictvím operátorů zákaznické linky funguje Krizová linka pro zaměstnance Dalkia 

ČR. Dále pracovníci Zákaznického centra provádějí tzv. „Back office support“ (sběr dat, 

zadávání dat do IS) zadávají informace o poruchách či odstávkách na webové stránky Dalkia 

Česká republika, a.s. a spravují internetovou službu D-line.  Aplikace D-line je internetová 

služba pro smluvní klienty Dalkie v ČR, kde zákazníci mohou on-line zadat požadavek na 

zásah, sledovat průběh jeho řešení a seznam zásahů na jejich zařízení za dané období. Mohou 

si zde stahovat faktury v pdf formátu a v neposlední řadě sledovat své spotřeby a platby za 

jednotlivé měsíce, včetně srovnání, exportu nebo grafického zobrazení. 

  Ve svých počátcích fungovalo Zákaznické centrum pouze pro oblast Ostravy, později 

jeho služeb začali využívat zákazníci z Prahy a postupem času se přidaly další lokality. Nyní 

Zákaznické centrum plnohodnotně funguje pro klienty všech měst v ČR, kde má Dalkia své 

zastoupení, a to nejen v oblasti dodávek tepla, ale i elektřiny či chladu.  

 

Popis pracovní náplně operátora Zákaznického centra 

 Operátor Zákaznického centra je odpovědný za zpracování hovorů a požadavků na call-

centru Dalkia ČR.  Dále zpracovává a řeší požadavky zákazníků podané prostřednictvím 

Zákaznického centra a zajišťuje zpětný kontakt. Dbá na dodržování interní metodiky včetně 

nástrojů a komunikace. Účastní se pravidelných externích a interních školení týkajících se 
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kvality komunikace, interní metodiky a nástrojů a dbá na uplatnění výstupů ze školení v praxi. 

Účastní se měsíčních reportingů operátorů Zákaznického centra a dbá na uplatnění výstupů z 

reportingu v praxi. Spolupracuje se supervizorem a se specialistou sledování kvality služeb. 

Spolupracuje s pracovníky dispečinků, techniky a pracovníky příslušných útvarů na divizích a 

ŘS, včetně útvarů obchodních a technických a pracovníků fakturace v rámci stanovených 

pravidel pro komunikaci. Spolupracuje s dodavatelskými firmami při řešení technických 

problémů ve fungování nástrojů pro zákaznickou linku. Provádí dotazníky očekávání a 

spokojenosti zákazníků. Dbá na realizaci nápravných opatření stanovených na základě 

neshody spojené se zákaznickým centrem. Odpovědně přistupuje k realizaci nápravných 

opatření spojených s fungováním zákaznického centra. Naslouchá problémům zákazníků, 

předává tyto informace specialistovi sledování kvality služeb a supervizorovi. 

 Operátoři Zákaznického centra, pokud se jedná o technický požadavek či stížnost, 

postupují a konzultují tyto informace s dispečinky umístěnými na lokalitách a divizích 

společnosti DČR. Pokud lokalita či divize nedisponuje dispečerským pracovištěm, operátor 

zákaznické linky kontaktuje přímo odpovědné pracovníky. Tento zkrácený proces se 

uplatňuje pouze na menších lokalitách a divizích. U větších to nelze vzhledem k velikosti 

soustav, množství PS a DPS, a velkého počtu pracovníků. 

 

Supervisor Zákaznického centra 

 Supervizor Zákaznického centra pracuje částečně i jako operátor, navíc je ale 

zodpovědný za kontrolu kvality a činností realizovaných operátory, připravuje podklady pro 

reporting Zákaznického centra a pro hodnocení operátorů a je odpovědný za metodický 

dohled a vedení operátorů Zákaznického centra. 

 
4.3. Dispečerská pracoviště  
 

 Funkce a monitorovací systémy na dispečerských pracovištích 

 Ve výše uvedených lokalitách a regionech, podle velikosti, jsou umístěna dispečerská 

pracoviště, která zajišťují technický servis a neustálý monitoring technologie pro dodávky 

tepla a chladu pro koncové zákazníky. Tato pracoviště jsou důležitou součástí procesu péče o 

zákazníka a prostřednictvím zavádění nových technologií monitoringu se podílí na zvyšování 

kvality, přesnosti a rychlosti případné nápravy nedostatku v dodávce produktu pro zákazníka. 
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Modernizace a nové neustále se vyvíjející technologie pomáhají eliminovat úzká místa a 

snižování počtu technických nedostatků. 

 Tato dispečerská pracoviště jsou umístěna na všech třech ostravských lokalitách. 

Pracoviště fungují v nepřetržitém provozu a zajišťují tak neustálý monitoring všech zařízení 

v jejich lokaci. V současnosti je monitorováno téměř 100% zařízení. 

 Velké zdroje, zejména PS, jsou již všechny dálkově monitorovány. U menších zdrojů, 

zejména DPS, se u zbývajících několika jednotek plynule a rychle zavádí monitoring. 

Nejmenší OPS a BPS monitorovány nejsou s ohledem na vysokou ekonomickou náročnost 

tohoto procesu a z důvodu nízkého výkonu, kdy jedna tato jednotka dodává teplenou energii 

pouze jedné bytové jednotce nebo jednomu rodinnému domku. Zde lze vyčíst, že dodávku 

produktu opravdu zajišťujeme komplexně, od velkého zdroje (elektrárny a teplárny) až po 

koncového zákazníka. Tyto posledně jmenované malé zdroje začala DČR zavádět až 

s výstavbou nových bytových a řadových rodinných domů. 

 Dispečerská pracoviště v současnosti disponují několika rozdílnými systémy 

monitoringu. Rozdíly jsou patrné v grafickém provedení a přístupem k uživatelskému 

komfortu v závislosti na době svého zavedení. Je však patrná tendence k sjednocení těchto 

monitorovacích systémů v jeden. Tyto systémy umožňují sledování stanic prostřednictvím 

grafického zobrazení každé stanice, kdy je vždy zobrazeno schéma, umístění a činnost všech 

akčních prvků potřebných k chodu automatické regulace stanice. Funkce těchto systémů 

umožňují libovolné nastavení dle potřeby zákazníka vždy s omezením a s ohledem na 

bezpečnost provozu daného zařízení. Proto některé činnosti či změny nastavení systému řízení 

stanic pro výrobu a předávku tepla a chladu vyžadují fyzickou přítomnost pracovníka přímo 

na místě zařízení, kdy je nutná kontrola průběhu procesu v případě chyby či nedostatku pro 

zajištění okamžité reakce přítomného odpovědného pracovníka. Jedná se na příklad o činnosti 

najíždění zařízení po odstávce či poruše. 

 Každé zařízení, které je v současnosti napojeno na dálkový monitoring v případě chyby, 

nebo neshody s žádanými parametry, generuje několik typů „alarmů“, které se v režimu „on-

line“ prostřednictvím monitorovacích systémů zobrazují dispečerovi. Samotné „Alarmy“ se 

generují podle priority. Jsou v textovém tvaru, odlišeny barvou a názvem zařízení. Alarmy 

jsou v režimu „on-line“, samotná aktualizace stavu zařízení se podle priority automaticky 

provede buď jednou za hodinu (PS), nebo jednou za dvě hodiny (DPS, OPS a BPS). 

Komunikace probíhá prostřednictvím rozhraní GSM. V případě, kdy je třeba sledovat průběh 
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procesu s teoretickým předpokladem chyby, je možno vizualizaci nastavit manuálně na 

„trvalé spojení“. Tímto se zajistí prevence možných chyb v procesu dodávky a zároveň sníží 

četnost výjezdů techniků na zařízení. Systémy zároveň umožňují předem dané úkony a 

nastavení řídit a zadávat dálkově přímo z dispečerského pracoviště.  

V případě stížnosti na dlouhodobější nedostatek dodávky produktu lze v systému 

vyhledat a doložit data za delší časové období a tím umožnit sledování průběhu skutečných 

hodnot (teplota, tlak, průtok, spotřebu apod.) v grafickém nebo matematickém vyjádření 

trendů. Pracovník tak může vyřešit nedostatek, který nastal v minulosti. Tyto údaje může 

dostat k dispozici i zákazník k doložení plnění smluvních závazků ze strany DČR.  Dále takto 

získaná data pomáhají zákazníkovi požadovat po dodavateli optimální nastavení dodávky 

produktu, optimalizovat energetickou spotřebu a přispívají k lepšímu vztahu dodavatele se 

zákazníkem. 

Obr. č. 2: Schéma průběhu procesu [vlastní zpracování] 

 

 

 Operátor dispečerského pracoviště 

 Dispečer samostatně řídí a dozoruje provoz PS a DPS celé lokality pomocí technického 

vybavení dispečerského pracoviště. Ovládá dálkové nastavení provozního režimu PS a DPS. 

Identifikuje poruchová hlášení a zajišťuje organizaci nápravy. Dále přijímá všechny telefonní 
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stížnosti a žádosti - vyhodnocuje, zapisuje do dispečerského hlášení, případně do IS Mona, 

zprávu o vyřešení. Koordinuje činnosti operátorů případně i pracovníků cizích firem 

podílejících se na opravách našeho zařízení či domovních rozvodů za účelem obnovení 

dodávek tepla a chladu. Pro řešení nedostatků zajišťuje požadované hodnoty z uložených dat 

(trendy). Informuje vedoucího sektoru, Zákaznické centrum a vedoucího lokality o přerušení 

dodávek a provedených opatřeních. Sestavuje a odesílá dispečerské hlášení. Vytváří žádanky 

na práci - nahodilá údržba, včetně zápisu skutečných časů i PPZ - MONA. Zapůjčuje klíče od 

PS firemním i cizím pracovníkům (ČEZ, OVak apod.). Zajišťuje stahování dat z měřičů tepla 

a chladu. 

 Dále operátor dispečerského pracoviště zavádí do IS Mona pracovníky, kteří jsou 

v režimu pohotovosti, ať doma, nebo na odpoledních směnách na pracovišti. Aktualizace 

probíhá jednou týdně. Zadávání těchto pracovníků do IS Mona je nutné proto, aby operátoři 

Zákaznického centra při zadávání a vytváření hlášenky o poruše či požadavku věděli, kteří 

pracovníci budou tuto činnost provádět, dále z důvodu snadnějšího vyhledávání v databázi 

pracovníků přidělených na danou lokalitu. Tuto činnost provádí dispečer přítomný na dané 

lokalitě a tudíž má přehled o všech pracovnících na směnách a v režimu pohotovosti doma. 

  



27 
 

5 Návrhy na zlepšení 

5.1. Optimalizace organizace 

5.1.1 Sjednocení dispečerských pracovišť 

V kapitole 4 je uvedeno, že v Ostravě působí tři dispečerská pracoviště. Tato pracoviště 

jsou přiřazena ke třem ostravským lokalitám. Jedná se o lokality Ostrava - Jih, Ostrava - Střed 

a Ostrava – Poruba. Všechna dispečerská pracoviště mají dva stěžejní úkoly a to sledování 

„alarmů“ a řízení zásahů techniků, úpravy a sledování provozních hodnot. Výhodou je, že se 

tato pracoviště nacházejí v blízkosti provozů a tímto je komunikace mezi techniky a dispečery 

rychlá a operativní. Nicméně vzhledem k neustálému důrazu na snižování nákladů se tato 

koncepce jeví jako zbytečně náročná na servis, energii a na nákladnou techniku potřebnou ke 

spolehlivému monitoringu zařízení. Proto sjednocení dispečerských pracovišť v jedno je 

logický krok k úsporám a ke zkrácení informačních toků a zjednodušení celého procesu řízení 

technických požadavků zákazníků. 

 Nabízí se tři koncepce řešení tohoto dispečerského pracoviště, s tím, že je nutno nadále 

zajistit přístup ke sledování provozních hodnot, a tím i k řešení některých druhů nedostatků.  

1. Koncepce všechna tři pracoviště sjednotí v jedno a zároveň jej přesune do blízkosti či 

přímo k Zákaznickému centru. Zde však nastává problém  v organizačním schématu 

(Příloha č. 4) DČR. Zákaznické centrum spadá koncepčně pod ŘS a stávající dispečerská 

pracoviště pod ZDS RSEM.  Vyřešení této organizační komplikace by muselo být 

základem pro tuto koncepci. Výhodou tohoto řešení je přiblížení provozních informací 

zákaznickému centru a tím zlepšení pružnosti odpovědí na požadavky klientů. 

Nevýhodou je naopak odloučení provozu od přístupu k řešení provozních hodnot a úprav 

nastavení zařízení. 

2. Uvedená dispečerská pracoviště by se sjednotila a podřídila či přiřadila ke stávajícímu 

dispečerskému pracovišti, které je umístěno přímo v Závodě Elektrárna Třebovice a které 

kompletně řídí a monitoruje oba ostravské zdroje (Elektrárnu Třebovice a Teplárnu 

Přívoz) a zároveň řeší celou primární síť. Tato koncepce má řadu výhod v řešení 

provozních záležitostí, je jednodušší, ale nepřináší tolik potřebné zkrácení informačních 

toků a dostatečné zjednodušení procesu řízení technického požadavku zákazníka. 

3. Navrhovaná koncepce oddělí dvě stěžejní činnosti dispečerských pracovišť a to sledování 

„alarmů“ od zásahů, úprav a sledování provozních hodnot. Sledování „alarmů“ či 

poruchových stavů by bylo přímo podřízeno a včleněno do systému Zákaznického centra 
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DČR  a ostatní výše uvedené činnosti včleněny do dispečerského pracoviště Závodu 

Elektrárna Třebovice. Pro tuto koncepci je potřeba větších organizačních změn 

spočívajících v přesunu částí dispečerů pod Zákaznické centrum (tím i přesunu pod ŘS) a 

části druhé k dispečerskému pracovišti Závodu Elektrárna Třebovice. Tuto relativně 

složitou reorganizační změnu by však převážily nesporné výhody spočívající 

v podstatném zjednodušení procesu řízení technického požadavku zákazníka a zároveň 

provozní monitoring a změny v parametrech zařízení by nadále zůstaly v kompetenci 

ZDS. Z hlediska péče o zákazníka by byly zásadní informace k dispozici ihned a délka 

informačních toků a tím i nákladovost komunikace by se snížila na minimum. 

Všechny tři koncepce spojuje několik změn vedoucích ke snížení nákladovosti provozu a 

zjednodušení procesních záležitostí dispečerských pracovišť: 

 zkrácení informačních toků, 

 snížení nákladů na údržbu software, 

 snížení nákladů na údržbu hardware, 

 finanční úspora na pořizování technického zařízení (v současnosti každé dispečerské 

pracoviště provozuje až šest počítačů), 

 úspora v telefonické komunikaci, 

 úspora energií potřebných pro chod stávajících pracovišť, 

 větší přehled o stavu sítí, zdrojů a zařízení, 

 lepší a jednotná spolupráce mezi dispečinkem, techniky a zákaznickou linkou. 

 

5.1.2. Zlepšení spolupráce back office a provozu 

Úzkým místem celého procesu řízení technických požadavků zákazníků se jeví způsob 

přenosu a evidence informací.  Operátoři na zákaznické lince evidují požadavky v Moně, 

dispečeři mají své dispečerská hlášení ve formě sdílené excelovské tabulky. Je třeba stanovit a 

využívat jeden prostor pro sdílení těchto informací.  

Dalším způsobem, jak zlepšit spolupráci provozu a Zákaznického centra, je zavedení 

pravidelných, například týdenních schůzek mezi zástupci obou stran, kde si snadno vymění 

potřebné informace k uplynulým či chystaným událostem.  

Je možné využít i teambuildingové programy nebo jiné společné aktivity, které podpoří 

relační síť a přispějí ke zlepšení a upevnění vztahů mezi pracovníky. 
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5.1.3. Optimalizace výjezdů techniků 

 V současnosti technici vyjíždějí k řešení požadavku či stížnosti zákazníka prakticky 

vždy, kdy zákazník kontaktuje Zákaznické centrum DČR a to navzdory moderní technice 

způsobu monitorování zařízení, kterou DČR disponuje. Za zbytečné výjezdy se dají 

považovat zejména stížnosti sporné anebo nejasnosti ve vlastnictví zařízení. Dalším důvodem 

těchto výjezdů je složitost komunikace mezi Zákaznickým centrem, několika dispečinky a 

následně techniky. Tato záležitost je řešena v bodě 5.1.1. 

 Pro snížení zbytečných výjezdů a tím i snížení vysoké nákladovosti je možné zavézt 

několik opatření, které by tomu zabránily. Je potřeba zvýšit důraz na detekci poruch již dříve, 

než si případný nedostatek v dodávce uvědomí zákazník, který následně kontaktuje 

Zákaznické centrum. Operátoři Zákaznického centra musí přesněji identifikovat požadavek 

zákazníka, a tím i snížit výjezdy techniků. K tomuto požadavku na operátory Zákaznického 

centra je potřeba zavézt pravidelná školení či vysílání do provozu s následnými simulacemi 

poruch či nedostatků v dodávce, tak aby se těmto operátorům zvýšila technická gramotnost. 

Operátor pak bude mít jisté minimální technické zkušenosti a tím dokáže určité množství 

požadavků či stížností vyřešit již v prvotním kontaktu se zákazníkem. 

 Rovněž již při samotném výjezdu by technik měl mít co možná nejpřesnější informace 

o zákazníkovi, o jeho smluvním vztahu k DČR a přesném vymezení hranice zařízení DČR 

a následně zákazníka. Dále je potřeba se zaměřit na zvýšenou informovanost o nových či nově 

nasmlouvaných zařízeních ve všech částech procesu. 

 Tato jednoduchá rámcová vylepšení přispějí k větší efektivnosti zásahů techniků a ke 

snížení počtu nákladných zbytečných výjezdů. 

 

5.1.4 Zpětná vazba 

V kapitole 4 je popsáno, jak probíhá zpětná vazba při řešení technických požadavků 

zákazníků. V praxi to znamená, že je zákazník vždy po vyřešení jeho požadavku či stížnosti 

kontaktován pracovníky Zákaznického centra DČR. Pokud je však zákazník přítomen přímo u 

zásahu technika (např. v případě DPS či BPS), je informace podaná přímo zasahujícím 

technikem pro zákazníka rovnocenná zpětné telefonické či e-mailové informaci 

prostřednictvím Zákaznického centra. Bezprostřední kontakt technika s klientem je tedy 

dostatečný, není třeba jej duplikovat a může také přispět k lepšímu vztahu se zákazníkem. 
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 K tomuto zjednodušení celého procesu řízení technického požadavku zákazníka je pak 

potřeba upravit interní metodiku pro realizaci zpětné vazby klientům. Bylo by vhodné 

zajistit všem technikům, kteří při vykonávaní své pracovní činnosti mohou být v kontaktu se 

zákazníkem, školení se zaměřením na asertivitu a přiměřené chování k zákazníkovi. Rovněž 

je důležité, aby tito technici byli vybavení takovým pracovním oděvem, který by splňoval 

požadavky na BOZP a který by odpovídal zaměření technika pro styk se zákazníkem. Oděv 

nesmí vzbuzovat nedůvěru a naopak musí vyjadřovat odbornost zasahujícího technika. 

 

5.2. Technická opatření 

5.2.1. Sjednocení monitorovacích systémů 

V současnosti, jak je uvedeno v kapitole 4, disponují dispečerská pracoviště čtyřmi 

různými systémy monitoringu stanic a zařízení. Je to způsobeno tím, že v různé době a 

různých podmínkách se zaváděly takové monitorovací systémy, které odpovídaly úrovni 

technologie z doby vzniku. Nebylo uvažováno dále do budoucnosti a nebyl stanoven jednotný 

monitorovací systém.  

Sjednocení všech systémů a přechod na jednotný monitorovací nástroj by přinesl následující 

zlepšení: 

 zkrácení a zjednodušení školení pro nové pracovníky, 

 jednodušší zastupitelnost techniků a dispečerů v období zvýšené pracovní zátěže 

(najíždění a odstavování vytápění), 

 snížení nákladů na provoz hardware, 

 snížení nákladů na provoz software, 

 jednotná archivace dat, 

 zvýšení přehledu v tocích „alarmů“, 

 v případě sjednocení dispečerských pracovišť levná možnost jak ponechat pasivní 

monitoring na jednotlivých provozech. 

 

5.2.2. Využití mobilních aplikací 

 Všichni technici, kteří jsou ve styku s provozem, mají k dispozici mobilní zařízení PDA 

s aplikací Hold pro IS Mona. V kapitole 4.1.2. je popsáno, jak IS Mona funguje. Technici 

využívají jen modul pro plánování preventivní údržby „PPZ“ na zařízeních v rámci měsíčních 
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plánů na PPZ dle typu zařízení. Druhý modul tzv. Incident Management, který slouží pro 

registraci požadavků zákazníků (využívá jej především Zákaznické centrum) a pro vytváření 

žádanek na práci v rámci korektivní (nahodilé) údržby v případě havárií či poruch, není na 

zařízeních PDA v současnosti nevyužíván. 

 Potenciál aplikace Hold je velký a v ideálním případě by dokázal poskytnout zasahujícím 

technikům informace, které doposud nemají k dispozici. Jedná se zejména o informace o 

zákaznicích, hranicích zařízení, minulých nebo opakujících se zásazích. Tyto informace již 

v Moně jsou, jen je potřeba přenést je do mobilní aplikace. 

 Rovněž informace a žádanky na práci vytvořené Zákaznickým centrem by již nemusely 

jít složitou cestou přes dispečinky k zasahujícím technikům, ale přímo do aplikace Hold 

v PDA. Technik by tak ihned věděl o budoucím zásahu či stížnosti zákazníka a mohl by si tak 

vytvořit plán a priority v případě většího množství poruch či zásahů. Zákaznické centrum by 

mělo daleko větší přehled o časech zásahu a stavu řešení požadavku či stížnosti zákazníka. 

V neposlední řadě by se dále zrychlil tok informací, protože informace a časy o zásahu by si 

v žádance na práci vyplňoval sám technika a nemusel by je hlásit dispečerovi nebo 

operátorovi Zákaznického centra. Pokud by se aplikovaly do systému procesu body uvedené 

v kapitole 5, nebyl by problém zavézt do PDA techniků i pasivní systém monitorování 

zařízení. Tato nesporná výhoda by dokázala dát zasahujícím technikům přehled o stavu 

zařízení již před výjezdem, a zároveň by se zjednodušila příprava na řešení požadavku či 

poruchy – v některých případech by technik vyjížděl na zařízení již vybaven potřebnými 

náhradními díly a nemusel by tak na dané místo vyjíždět opakovaně. 

 K tomu, aby se dala tato vylepšení aplikovat v praxi, je však nutné udělat softwarové 

úpravy v aplikaci Hold a zavézt nová, výkonnější, uživatelsky přívětivější zařízení PDA či 

Tablety, které by svojí odolností odpovídaly pracovním podmínkám zasahujících techniků. 

 

5.2.3 Sjednocení informačních systémů v podniku 

 Největší nevýhodou v oblasti IT je nejednotnost řízení informací díky roztříštěnosti 

informačních systémů v podniku. Chybí jednotná aktualizace dat v nástroji typu data 

warehouse (datový sklad) a proto se jakákoli změna či nová informace musí zadávat ručně do 

několika různých informačních systémů. Systémy navíc většinou nejsou propojeny, což 

zvyšuje zátěž na administrativu a dochází k chybám.  
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Mezi informační systémy v podniku patří: 

 Ember sleduje zařízení, odečty, energetické bilance, 

 Mona řídí preventivní a nahodilé údržby, řízení požadavků zákazníků, 

 eFatep řídí fakturace, 

 eBS řídí účetnictví, 

 RoD sleduje obchodní db, nové obchodní případy, ale i zákazníky a smlouvy, 

 klientské aplikace typu Dline, SAVS.  

V podniku chybí systém na bázi CRM, který by mohl tyto nedostatky odstranit. Zavedení 

takového systému je však finančně velmi náročné. Proto by bylo vhodné alespoň posílit roli 

IS Mona, který je určen pro řízení činností na ZDS a aktualizovat v něm všechna potřebná 

data.  
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Závěr 

Z analýzy současného stavu řízení požadavků zákazníků vyplynulo, že tyto požadavky 

jsou identifikovány na různých úrovních a zatím se nepodařilo zcela sjednotit způsob jejich 

evidence. Všechny části procesu se musí potýkat s roztříštěností informačních systémů, které 

nejsou kompatibilní mezi sebou, a proto se neúměrně prodlužují informační toky. Všechny 

zúčastněné strany (stakeholders) spolu ne vždy komunikují a tím se znesnadňuje přenos 

informací. Přestože jsou v podniku k dispozici moderní systémy, ne vždy jsou efektivně 

využity. Za předpokladu správného využití systémů, příslušného vyškolení pracovníků, 

optimalizaci procesů a přijetí těchto procesů všemi zúčastněnými stranami by bylo možné 

řízení požadavků klientů zlepšit. 

 Bakalářská práce odhalila slabá místa, a navrhla vylepšení pro zkrácení délky 

informačních toků a zjednodušení procesu řízení technických požadavků zákazníků a to 

prostřednictvím dokonalejšího využití současně v podniku dostupné techniky, softwarového 

potenciálu a lidských zdrojů. Navrhovaná opatření se týkají jak oblasti organizační 

(centralizace dispečerských pracovišť, zlepšení komunikace jednotlivých zúčastněných stran, 

efektivnější výjezdy techniků), tak oblasti technické (monitorovací systémy, mobilní aplikace 

pro techniky, informační systémy ve firmě).  

Uvedená navrhovaná opatření nevyžadují velké vstupní náklady, ale v případě jejich 

zavedení existuje reálný potenciál pro snížení stávajících nákladů, zejména těch fixních. 

Přesto není primárním cílem snížit finanční náročnost, důraz je v této práci kladen na zvýšení 

kvality služeb, ze které bude těžit spokojený zákazník.  
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