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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat a nově definovat servisní procesy, zejména procesy 

pro řešení reklamací, po přechodu firmy na nový obchodní model a metodu transferových 

cen. K tomu je nutné definovat požadavky na změny současného ERP systému v oblasti 

servisu.  

Úvodní teoretická část popisuje v širších souvislostech podstatu obchodního modelu 

transferových cen, důležitost ERP systému pro řízení průmyslových firem a problematiku 

řešení reklamací. Praktická část se zaměřuje na popis aktuálních servisních procesů a analýzu 

možných řešení s cílem zajistit správný hodnotový tok financí mezi výrobním závodem a 

mateřskou firmou, zlepšit ekonomický a technický reporting k reklamacím a to vše 

s minimálním dopadem na zvýšení nákladů na servisní procesy. Tato práce je zpracovávána 

ve společnostech Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice a mateřském koncernu Siemens AG, obchodní jednotka Large 

Drives – LD, se sídlem v Norimberku. 

Klíčová slova:  

Transferové ceny, Řízení reklamací, ERP systém, Servisní hlášení, Reporting 

Abstract 

Target of this bachelor thesis is to analyse and new define service processes, especially 

processes for claim management after implementation of transfer price model. Additionally is 

necessary to define requirements for change of actual ERP system in service.   

Introductory theoretical part describes in wide context the principles of business model of 

transfer prices, importance of ERP systems for management of industrial companies and also 

questions relevant to claim management. Practical part focuses on description of actual 

service processes and analysis of possible solutions with the aim to ensure right value flow 

between production factory and headquarter company, to improve economical and technical 

reporting and all processes should be proposed with the aim not to increase actual cost for 

service processing. This thesis was done in companies Siemens, s.r.o., branch works 

Elektromotory Frenštát, branch works Elektromotory Mohelnice and  parent concern Siemens 

AG, Business Unit Large Drives – LD, with headquarter in Nuremberg Germany. 

Key words: 

Transfer Price, Claim management, ERP System, Service Notification, Reporting 
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1. Úvod 

Siemens AG (Aktiengesellschaft = akciová společnost), obchodní jednotka Large Drives (LD) 

se sídlem v Norimberku jako mateřská firma podniků Siemens, s.r.o. odštěpných závodů 

Elektromotory Frenštát p.R. a Elektromotory Mohelnice rozhodl ze strategických důvodů 

změnit princip prodeje a distribuce produktů vyráběných v těchto českých závodech. Změna 

spočívá v implementaci prodejních procesů na bázi modelu zakázkové výroby a odpovídající 

metodě transferových cen, kdy jediným zákazníkem českých závodů bude Siemens AG 

Norimberk a ten jako duševní vlastník produktů vyráběných v českých závodech bude tyto 

produkty prodávat celosvětově zákazníkům přes regionální zastoupení Siemens (RG – 

Regionalgeselltschaft) v jednotlivých zemích. Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní 

práva k nakládání s produkty, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské 

tvořivosti, zkoumání a myšlení. Tímto rozhodnutím jsou v obou závodech měněny hlavní 

odběratelsko-dodavatelské procesy mezi závody a zákazníky, což má velký vliv i na procesy 

servisního oddělení a zejména na tok financí při řešení reklamací.  

Je tedy nezbytně nutné analyzovat současné procesy servisu s ohledem na finanční toky, na 

nastavení ERP systému používaného v oblasti servisu a navrhnout taková procesní a 

technická řešení, která povedou k zabezpečení správného toku financí mezi zákazníky, 

mateřskou firmou Siemens AG a českými výrobními závody Siemens, s.r.o. a zároveň zlepší 

současný stav v oblasti ekonomického a technického reportingu vícenákladů za reklamace. To 

vše by mělo být navrhnuto s minimálním dopadem na zvýšení nákladů na tyto procesy ve 

všech třech organizačních jednotkách. 

Tato práce je zpracovávána ve společnostech Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory 

Frenštát, odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a mateřském koncernu Siemens AG se 

sídlem v Norimberku, protože všechny tyto organizační jednotky nadnárodní společnosti 

Siemens hrají v tomto procesu zásadní roli. 

Práce je zpracována ve čtyřech hlavních oblastech a to: 

- Představení společnosti Siemens, zejména odštěpného závodu Frenštát p.R. 

- Teoretická část, kde jsou vysvětleny hlavní pojmy a provedena rešerše aktuální 

literatury k tématům věnovaným transferovým cenám, důležitosti ERP systémů pro řízení 

průmyslových firem a důležitosti procesního zpracovávání reklamací zákazníků. 

- Praktická část je věnována analýze současného stavu prodejních a servisních procesů, 

analýze a návrhu možných řešení, včetně SWOT analýzy pro jednotlivé varianty.   

- Závěrečná část je věnována shrnutí výsledků práce a dalším doporučením. 
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2. Představení společnosti SIEMENS 

2.1. Siemens AG 

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu 

Siemens AG (Aktiengesellschaft = akciová společnost), který je přes 165 let synonymem pro 

špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti 

průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. V 

obchodním roce 2012
1
 dosáhl Siemens AG obratu 78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 

miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Hlavním sídlem 

Siemens AG je Mnichov a Berlín ve Spolkové republice Německo. 

Protože působnost firmy Siemens AG je celosvětová, odpovídá tomu i složitá organizační 

struktura. Popsat veškeré činnosti a produkty firmy Siemens by bylo velmi rozsáhlé, a proto 

se bude tato bakalářská práce zabývat pouze dvěmi základními organizačními jednotkami. 

První organizační jednotkou a je Siemens, s.r.o. včetně odštěpného závodu Frenštát p.R. a 

Mohelnice a druhou jednotkou je SIEMENS AG divize Customer Services (zákaznický 

servis) se sídlem v Norimberku, která je zodpovědná za provádění servisu pro několik 

Siemens společností vyrábějící elektromotory. 

2.2. Skupina Siemens Česká republika 

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Přes 120 let je Siemens nedílnou 

součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 

tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, 

produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, 

zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina 

podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliard Kč. S 

objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi 

největší exportéry. [13] 

Společnost Siemens, s.r.o. vznikla dne 14. 12. 1990 jako Siemens-medicínská technika s.r.o., 

následně dne 16. 5. 1994 změnila název na Siemens s.r.o. a 1. 3. 2010 na Siemens, s.r.o. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu C, 

vložka 625.  Stoprocentním vlastníkem Siemens, s.r.o. je k 1.10.2013 Siemens 

Aktiengesellschaft Österreich, A-1210 Vídeň, Siemensstrasse 90, Rakousko  s vkladem 571 

080 000,- Kč. [13]  

V příloze 1 této BP najdete všechny společnosti skupiny Siemens Česká republika.  

                                                           
1
 Obchodní rok 2012 je od října 2011 do září 2012 
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2.2.1. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 

Předmět podnikání 

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát patří mezi přední světové dodavatele 

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů s výkonem od 22 kW do 315 kW. Tyto 

produkty nejen vyrábí, ale podílí se i na jejich vývoji a servisu. Hlavními zákazníky jsou 

výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. Do výrobního spektra závodu 

Frenštát patří také speciální provedení elektromotorů např. v nevýbušném provedení do dolů a 

na ropné plošiny, motory pro válcovací stolice při výrobě železa, motory s brzdou pro pohon 

jeřábů v přístavech, motory pro provoz s frekvenčním měničem a v neposlední řadě nově 

vyvinuté elektromotory s vysokou třídou účinnosti pro menší spotřebu elektrické energie. 

Typické příklady výrobků odštěpného závodu Frenštát jsou znázorněny na obr. 1. 

 

   

Obr. 1 Motory pro válcovací stolice a motory s vysokou účinností 

 

Historie  

Historie závodu se datuje již od roku 1946, kdy byl založen závod MEZ Frenštát jako závod 

05 národního podniku MEZ – Moravské elektrotechnické závody. Jednotlivé milníky až do 

současnosti naleznete v příloze 2 této bakalářské práce. 

Organizační struktura 

Odštěpný závod Frenštát patří do divize I DT LD P (Industry - Drives Technology - Large 

Drives Products) řízené z německého Norimberka a organizačně je začleněna do skupiny 

Siemens ČR. Z této struktury vyplývá i dvojí maticové řízení závodu. Každý z odborných 

útvarů je řízen jak odborně tak i disciplinárně. Odborné řízení vychází z rozdělení kompetencí 

v rámci Siemens AG, disciplinární poté ze zařazení závodu do společnosti Siemens, s.r.o.. 

Řízení závodu je rozděleno do 2 větví (viz. Příloha 3): technické a obchodní, kdy každá 

větev má svého vedoucího. Vedoucím technické větve je technický ředitel a patří zde útvary 

Výroba, Technologie výroby, Údržba, Business Excellence, Řízení jakosti a pouze 

disciplinárně útvar Customer Services, který je řízen divizí I CS (Industry Customer 

Services). Vedoucím obchodní větve je ekonomický ředitel (zároveň podřízen technickému 
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řediteli) a do této větve paří útvary Controlling (Finanční účtárna + Controlling), Informační 

technologie, Strategický nákup, Operativní nákup a oddělení Zakázky a nabídky (logistika).  

K 1.10.2013 má závod 1023 zaměstnanců a vyrábí cca. 65 000 motorů ročně s obratem 

převyšujícím 3 miliardy korun. 88% veškeré produkce směřuje na evropský trh. Rozložení 

exportu je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Rozdělení exportu produkce 

odštěpného závodu Frenštát dle regionů 

 

Zdroj: firemní analýza za obchodní rok 

2013 

 

2.2.2. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 

Organizační zařazení a struktura závodu je prakticky totožná s odštěpným závodem Frenštát, 

proto v tomto bodě budou popsány jen základní data. V Mohelnici se vyrábějí elektromotory 

malých výkonů od 750W do 30kW (viz Obr. 3). Mezi největší zákazníky patří také výrobci 

čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení.  Výroba v závodě v Mohelnici se datuje již 

od roku 1904 a motory se zde vyrábějí od roku 1939. Závod v Mohelnici je největším 

závodem na výrobu elektromotorů v Evropě s roční produkcí přes milion motorů, obratem 

okolo 5 miliad CZK a zaměstnává 2500 pracovníků. 

 

Obr. 3 Ukázka výrobního 

spektra odštěpného závodu 

Mohelnice 

 

2.3. Siemens AG divize Customer Services 

Poslední organizační jednotkou společnosti Siemens, která by měla být v této práci popsána, 

je divize Customer Services (CS), se sídlem v německém Norimberku. CS zajišťuje 

kompletní servis pro všechny produkty ze všech výrobních závodů Siemens. V oblasti 
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nízkonapěťových motorů je celosvětový servis zajišťován oddělením I CS LS LD TCC MOF, 

který je odborně řízen divizí I CS z Německa, ale organizačně začleněn do odštěpných závodů 

Elektromotory Frenštát a Mohelnice. Oddělení I CS LS LD TCC MOF poskytuje servis pro 

všechny produkty všech níže uvedených výrobních závodů (viz. Obr. 4) a to u zákazníků po 

celém světě.  

 

Obr. 4 Výrobní závody I DT LD P 

 

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Frenštát; 

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Mohelnice; 

Siemens AG Bad Neustadt; Německo 

Siemens S.A. De C.V. Guadalajara; Mexiko 

Siemens Standard Motors Ltd. Yizheng; Čína 

 

Hlavní pracovní náplň oddělení I CS LS LD TCC MOF: 

- Předprodejní technická podpora (Hot-line) 

 Technické poradenství k produktům 

 Poskytování technické a projekční dokumentace 

 Revize technické dokumentace jako katalogy nebo návody na obsluhu 

- Řešení zákaznických reklamací, zajištění nápravných opatření 

 Příjem, evidence a řešení reklamací 

 Zajištění nápravných opatření k zamezení opakovaných vad 

 Zajištění oprav v závodě nebo přes servisní partnery, field servis 

 Controlling vícenákladů a dat kvality 

- Certifikace smluvních opraven a jejich podpora 

 Vytváření servisní dokumentace 

 Údržba webových extranetových stránek 

 Školení servisního personálu 

- Dodávky a nabídky náhradních dílů 

 Zpracování nabídek a zakázek náhradních dílů, včetně cenotvorby 

 Definice a údržba optimálních skladových zásob 

- Definice servisní strategie pro nové nebo ukončené produkty 

 Předávání informací o produktech do vývoje nových řad 

 Zajištění výroby náhradních výrobků při ukončení sériové výroby 

 Definice servisních strategií pro nově vyvinuté výrobky 
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3. Transferové ceny 

Tato teoretická část práce se věnuje popisu problematiky transferových cen v širších 

souvislostech. 

3.1. Nadnárodní společnosti 

Definice nadnárodních společností dle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj) [8] je následující: 

„Tyto podniky obvykle zahrnují společnosti nebo jiné subjekty registrované ve více než jedné 

zemi a propojené takovým způsobem, že mohou koordinovat svoji činnost různými způsoby. 

Zatímco jeden nebo více těchto subjektů může mít značný vliv na činnost jiných, stupeň jejich 

autonomie v rámci celého podniku se může u jednotlivých nadnárodních podniků značně lišit. 

Vlastnictví může být soukromé, státní nebo smíšené.“ 

Podle Pichaniče [10] jsou nadnárodní společnosti takové podniky, které provozují výzkum, 

výrobu, prodej či jiné aktivity v různých zemích světa a nikoliv pouze tam, kde sídlí jejich 

centrály.  

Pobočky nadnárodních společností v zahraničí jsou zakládány prostřednictvím přímých 

zahraničních investic mateřského podniku, formou akvizice existující firmy nebo výstavbou 

nových provozních kapacit. Nadnárodní společnosti mohou vzniknout i na základě fúze dvou 

firem z odlišných zemí původu. V roce 1998 činil obchodní obrat nadnárodních společností 

5,5 bilionů USD. Tedy více než HDP Japonska a víc než polovina HDP Spojených států. [7] 

3.2. Definice transferových cen 

Pojem transferové, někdy také převodní ceny, se používá pro označení cen, za které podnik 

převádí zboží nebo za které poskytuje služby sdruženému podniku.  

Podle Rylové [12] se pro daňové účely dva podniky považují za sdružené tehdy, jestliže se 

jeden z nich účastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhého podniku, 

nebo jestliže se tytéž osoby účastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění obou 

podniků, tzn., že oba podniky jsou pod společnou kontrolou. 

Jde tedy o cenu, která může být stanovená jinak, než na základě tržní poptávky a 

nabídky. S problematikou transferových cen se obvykle setkáváme v nadnárodních 

společnostech v souvislosti se suverénními daňovými zájmy zemí, ve kterých podnikají 

jednotlivé společnosti nadnárodního koncernu. Lze tedy říci, že transferové ceny jsou i 

jakýmsi ekonomickým nástrojem, který slouží k daňové optimalizaci. Tzn. lze ho využít v 

prostředí sdružených podniků, pokud se jejich jednotlivé složky nacházejí v různých státech, s 
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různým způsobem stanovení daňové povinnosti, která dopadá na zdanění příjmů právnických 

osob, tedy zdanění zisku. Tento jev tedy vzniká jako důsledek daňové soutěže v 

mezinárodním měřítku, je spojen nejen s odlišnou sazbou daně, ale i s různými způsoby 

stanovení základu daně. Jak uvádí Kranecová největších rozměrů může rozdíl mezi 

transferovými cenami a cenami mezi nezávislými podniky dosáhnout, pokud se část koncernu 

nachází v daňovém ráji. [4] 

Transferových cen lze využít i ke sledování jiných cílů, než je snaha o minimální zdanění 

zisků v daňových rájích, a sice například k převzetí zodpovědnosti mateřské firmy za zisky 

nebo ztráty dceřiných společností způsobené různými strategickými rozhodnutími, které 

výrobní závody nejsou schopny ovlivnit. Pro představu je zde uveden tento modelový příklad:  

Mateřská firma A (duševní vlastník produktů) v zemi XX rozhodne, že se jedna část 

výrobního spektra bude vyrábět ve sdruženém podniku B a druhá část ve sdruženém podniku 

C. Oba sdružené podniky B a C jsou v zemi YY. Podnik B však vyrábí pouze produkty, které 

vykazují ztrátu a produkty podniku C zisk. To je dáno i tím, že prodejní ceny na zákazníky 

definuje mateřská firma A. Strategickým rozhodnutím firmy A je fakt, že chce svým 

zákazníkům dodávat celé spektrum výrobků i těch ztrátových z podniku B, protože celkový 

hosporářský výsledek za oba výrobní podniky A+B je kladný a bez produktů podniku B by 

byl prodej produktů podniku C ohrožen. Pomocí transferových cen (metoda Cost plus), kdy 

oba sdružené podniky B a C budou fakturovat převodní ceny na firmu A, bude zajištěno, že 

oba podniky B a C budou vykazovat/ danit poměrný zisk v zemi YY a firma A ponese 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a případnou celkovou ztrátu nebo celkový zisk bude 

vykazovat popř. danit v zemi XX.  

3.3. Pravidla pro transferové ceny 

Nejvýznamnější pravidla týkající se režimu převodních cen jsou obsažena v zákoně               

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Návody a doporučení obsahují pokyny Ministerstva 

financí ČR, které rozpracovávají Směrnici OECD o převodních cenách. 

OECD vydala několik zpráv a směrnic týkajících se převodních cen. K nejdůležitějším patří 

směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy - Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprices and Tax Administrations. 

Tato směrnice OECD je dokument, který není právně závazný, zato všestranně využitelný. 

Není určen jen pro státní orgány na úrovni daňové správy, ale i pro konkrétní nadnárodní 

společnosti, protože jim dává návod jak se chovat v souladu s právem a zároveň využívat 



10 

 

ekonomické nástroje, kterým transferové ceny nepochybně jsou, při své podnikatelské 

činnosti. Tato směrnice obsahuje i hlavní princip transférových cen: The Arm´s Length 

Principle - Princip tržního odstupu 

Tento princip zní: „Jsou-li mezi dvěma (sdruženými) podniky v jejich obchodních nebo 

finančních vztazích stanoveny podmínky, které se liší od těch, které by existovaly mezi 

nezávislými podniky, pak jakékoliv zisky, kterých by dosáhl jeden z podniků, kdyby nebylo 

těchto podmínek, avšak z důvodu těchto podmínek jich nedosáhl, mohou být zahrnuty do zisků 

tohoto podniku a následně zdaněny.” [9] 

The Arm´s Length Principle je mezinárodně uznávaná norma ke stanovení transferovych cen 

pro daňové účely, na které se shodly v červenci 1995 členské státy OECD. OECD preferuje 

princip tržního odstupu před jinými metodami. Základ principu tržního přístupu je zakotven v 

článku 9 Modelové smlouvy OECD. Tento princip přijala OECD a smyslem je: 

- zamezit dvojímu zdanění, což snižuje rozpory mezi daňovými správami. Děje se tím 

způsobem, že druhý smluvní stát vykoná přiměřenou úpravu základu daně svého 

daňového subjektu. 

- garantovat každé jurisdikci přiměřený daňový základ. [12] 

3.4. Metody stanovení transferových cen 

Směrnice OECD preferuje tři základní tradiční transakční metody, které by se měly používat 

při aplikaci principu tržního odstupu. Existují dále ještě tzv. transakční ziskové metody. 

 

Tradiční transakční metody [6], [10], [12] 
 

- Metoda nezávislé srovnatelné ceny (CUP - Comparable Uncontrolled Price Method ) 

Tato metoda srovnává ceny za účtovaný hmotný majetek, služby a licence mezi spřízněnými 

osobami s cenami ve srovnatelné nezávislé transakci při srovnatelných okolnostech. Zde je 

požadována vysoká míra porovnatelnosti, k níž napomáhá srovnávací analýza. 

- Metoda ceny při opětovném prodeji (RPM - Resale price method) 

Metoda vychází z ceny, za kterou je produkt nakoupený od sdruženého podniku prodán 

odběrateli. Tato cena je následně redukována o hrubou marži, která zahrnuje prodejní náklady 

a ostatní provozní náklady, včetně přiměřené výše zisku. Cena, která odpovídá tržnímu 

odstupu a za kterou se produkt prodává jinému nezávislému odběrateli, se nazývá předací 

cena. Předací cena vznikne snížením prodejní ceny o přiměřenou hrubou marži. Tato marže je 

vyvozena z marže, kterou podnik vykoná u stejných produktů, jež prodává nespřízněným 

osobám nebo z marže, kterou vykoná nezávislý podnik u srovnatelných transakcí.  
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- Metoda nákladů a přirážky (CPM / Cost + - Cost plus method) 

Cena vychází z interních informací podniku, tedy z celkových nákladů a přiměřené ziskové 

přirážky. Náklady souvisejí s tvorbou a prodejem výkonů. Jsou to náklady vznikající při 

dodání produktu nebo služby jinému spřízněnému podniku. Zisková přirážka vychází z 

přirážky, kterou vykonává daný podnik u srovnatelných nezávislých transakcí. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že metoda Cost + vychází z informací z podniku na rozdíl od metody 

RPM. 

 

Transakční ziskové metody [6], [10], [12] 

Použití transakčních ziskových metod přichází v  případě, že z důvodu složitosti 

podnikatelských procesů nelze využít tradiční transakční metody. Transakční ziskové metody 

zkoumají zisky, které vznikají v rámci určitých transakcí mezi sdruženými podniky. 

Mezi transakční ziskové metody řadíme: 

 

- Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM - Transactional Net Margin Metod) 

Metoda je založena na porovnání zisků, které plynou z daných transakcí mezi spřízněnými 

podniky, se zisky, jež docílily nezávislé srovnatelné společnosti. Požadavky na výběr 

srovnatelných nezávislých společností jsou poměrně rozsáhlé. Vybírají se nezávislé 

společnosti srovnatelné v oblasti předmětu podnikání, počtu zaměstnanců, velikosti obratu, 

doby podnikání, majetkové skladby apod. Jestliže se čisté ziskové rozpětí (marže) 

porovnávaného podniku neodlišuje od čistého ziskového rozpětí jiných nezávislých 

společností, odpovídají ceny ve spřízněné transakci u zkoumané společnosti principu tržního 

odstupu. 

 

- Transakční metoda rozdělení zisku (PSM - Profit Split Method) 

Po zjištění celkového zisku jsou stanoveny váhy pro rozdělení celkového zisku z obchodní 

transakce. Používá se v případě složitých transakcí s úzkou provázaností. Touto metodou se 

posuzuje, zda zisk rozdělený mezi spřízněnými podniky byl rozdělen shodným způsobem 

jako mezi podniky nespřízněnými. Hlavní silnou stránkou transakční metody rozdělení zisku 

je skutečnost, že nabízí řešení pro vysoce integrované činnosti, pro něž by jednostranné 

metody nebyly vhodné. 
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4.  Podnikové informační systémy 

Tato kapitola popisuje důležitost informačních systémů (IS) pro řízení procesů firmy. 

4.1. Stručná historie 

Nasazování podnikových IS v podobě, kterou nejčastěji symbolizují aplikace označované jako 

ERP (Enterprises Resource Planning), začalo u nás na počátku devadesátých let. Počátky 

ERP můžeme hledat ale již v sedmdesátých letech, kdy byly vyvinuty systémy na plánování 

výroby Material Requirements Planning (MRP). Od počátku osmdesátých let se pak v 

podnicích nasazovaly systémy sloužící pro řízení a optimalizaci dodávek materiálů a výroby 

Manufacturing Resources Planning – MRP II.   

Na počátku byla důležitá zejména podpora plánování, která byla následně vystřídána důrazem 

na všechny podnikové zdroje, tj. hlavně na materiál, kapacity a finance. Současnost do centra 

pozornosti přesouvá podnik a podnikání, zejména pak efektivitu, udržení a rozvoj 

konkurenceschopnosti podniku.  

V dnešní tvrdé konkurenci musí být podniky schopny reagovat flexibilně na požadavky trhu, 

tedy požadavky zákazníků nebo kroky konkurence, a tím pádem je čím dál více kladen důraz 

na zavádění komplexních informačních systémů tzv. rozšířený ERP nebo ERP II. generace, 

který integruje klasický ERP systém s ostatními typy aplikací jako SCM – Supply Chain 

Management (řízení dodavatelského řetězce), CRM – Customer Relationship 

Management (řízení vztahu se zákazníkem) a BI – Business Intelligence (manažerský 

informační systém).  Symbolické schéma rozšířeného ERP systému je znázorněno na obr. 5. 

 

Obr. 5 Symbolické schéma rozšířeného ERP systému 

4.2. Definice ERP 

ERP neboli Enterprise Resource Planning je podnikový informační systém, který integruje a 

automatizuje velké množství firemních procesů souvisejících s produkčními činnostmi. 

Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví, 

kvalitu a údržbu. 
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Systém ERP může být také chápán jako hotový software, který podniku umožňuje 

automatizovat a integrovat hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data a 

umožnit jejich dostupnost v reálném čase.  

Podle Basla informační systémy dnes podporují nejen všechny důležité podnikové funkce, ale 

musí umět držet krok s podnikáním a jeho potřebami – tj. například s různými podnikovými 

fůzemi a trvalými požadavky na podporu efektivnosti, flexibility a inovace důležitých 

podnikových procesů, produktů a služeb. [2]  

4.3. Definice SCM 

SCM (Supply Chain Management) je označení jak pro činnost řízení dodavatelského 

řetězce, tak pro software tuto činnost podporující. Obvykle se jedná o celý balík 

programových prostředků, který umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského 

řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho 

schopnost reagovat na požadavky zákazníka, např. zkrácením dodacích časů.  

4.4. Definice CRM 

CRM - Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) je zákaznicky 

orientovaným managementem, podnikatelským přístupem, který se vyznačuje aktivní tvorbou 

a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. 

Podle Váchala [15] řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové 

procesy a technologii s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost 

podniku. CRM je součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podnikové 

kultury. 

Podle Wesslinga [16] CRM znamená aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných 

vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom zajištěna vhodnými technologiemi, 

které představují pro zaměstnance firmy samostatné procesy a přidanou hodnotu. 

Velmi zjednodušeně můžeme CRM také označit za databázovou technologií podporovaný 

proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak 

pochopit, poznat a předvídat potřeby a přání zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci 

mezi firmou a jejími zákazníky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
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4.5. Definice BI 

BI - Business Intelligence (manažerský informační systém) – nebo také technologie 

datových skladů (viz obr. 6) představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších trendů v 

rozvoji podnikových informačních systémů a to zejména vzhledem k velkému množství 

různorodých dat, které firmy skladují. Toto množství se neustále zvětšuje a data je potřeba 

nějakým způsobem uspořádat, aby se z nich daly získat informace.  

Dá se tedy říci, že se jedná o ucelenou databázi optimalizovanou pro dotazování, analýzu a 

predikci dat. V datovém skladu jsou integrována a ukládána data jak z interních, tak z 

externích zdrojů, jak data historická, která jsou nejprve upravena, tak data nová. Datový sklad 

je tedy pravidelně aktualizován, čištěn a zkvalitňován moderními metodami. Cílem je umožnit 

vedoucím pracovníkům, manažerům a analytikům dělat kvalitnější a rychlejší rozhodnutí. 

Přínosem datového skladu je umožnění přístupu ke komplexním a předzpracovaným datům, 

získání relevantní informace včas a v požadované struktuře. Dále umožňuje rychle a 

jednoduše analyzovat data, vytvářet potřebné výkazy a přehledy, hledat odchylky od 

normálního průběhu, sledovat a porovnávat údaje za jednotlivé oblasti, sledovat časové řady 

vývoje a podobně. 

 

Obr. 6 Schématické znázor. datového skladu a jeho napojení na zdrojová a reportovaná data 

Jak uvádí Basl [2], BI představuje sadu konceptů a metod určených pro zkvalitnění 

rozhodovacích procesů firmy. 

BI je výraz pro procesy, znalosti, aplikace, platformy, nástroje, technologie, které podporují 

porozumění datům, jejich vztahům a trendům. 

BI poskytuje podnikům prostředky pro sběr a analýzu dat, které usnadňují reporting, 

dotazování a ostatní analytické činnosti. 
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4.6. SAP R/3 

Společnost Siemens využívá informační systém SAP R/3 a proto je zde dále podrobněji 

zmíněn. Největším a nejznámějším výrobcem informačních systémů je německá firma SAP 

(System, Applications and Products in Data Processing). Za úspěchy společnosti SAP stojí 

zejména ERP řešení SAP R/3. To v devadesátých letech přepsalo dějiny podnikových 

informačních systémů a bylo postupně rozšířeno o další aplikační a technologické 

komponenty jako SCM, PLM (Product Lifecycle Management), CRM, BI podporující většinu 

známých podnikových procesů. [5] Výhodou SAP R/3 je jeho modulová skladba a každý 

zákazník si může vybrat jen ty moduly, které ke svému podnikání potřebuje. Například 

prodejní firma nebude potřebovat modul určený pro výrobu. Na obr. 7 jsou schématicky 

znázorněny základní moduly SAP ERP systému. [3] 

       

Obr. 7 Moduly SAP R/3  

Zdroj [3] 

- AM (Asset Management) – evidence majetku 

- CO (Controlling) – podnikový controlling 

- FI (Financial Accounting) – finanční účetnictví 

- HR (Human Resources) – řízení lidských zdrojů 

- PM (Plant Maintenance) – řízení údržby 

- QM (Quality Management) – management kvality 

- IS (Industry Solutions) – specifická řešení růz. odvětví 

-MM (Materials Management) – řízení toku materiálu 

- PP (Product Planning) – plánování a řízení výroby 

- PS (Project Systems) – plánování projektů 

- SD (Sales and Distribution) – prodej a distribuce 

  

K těmto základním modulům ERP systému SAP R/3 v posledních 20 letech vznikaly nové 

moduly a komponenty, které integrovaly stále více podnikových procesů. Mezi tyto moduly 

patří například: 

- EHS (Enviroment, Health and Safety) – pomáhá podnikům při zajištění shody se 

všemi předpisy, které se týkají bezpečnosti výrobků, nebezpečných látek, správy 

odpadů atd… [1] 

- CS (Customer Service) – řízení servisních činnost. 

- BW (Business Warehouse) - nástroj podpory rozhodovacích procesů BI, který v sobě 

kombinuje znalost podnikových procesů a technologie datových skladů. 

- A mnoho dalších modulů, které jsou součástí novějších produktů firmy SAP s názvem 

mySAP
®
 Business Suite/Solutions. [5] 

Moduly CS a BW se budeme blíže zabývat i v praktické části této bakalářské práce. 
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4.7. Důležitost informačních systémů pro podniky 

Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána v první řadě 

charakterem současného hospodářského prostředí a významem informací v tomto prostředí. 

Informace resp. znalosti se staly v současném hospodářském prostředí jedněmi z 

nejcennějších podnikových zdrojů. 

Podle Basla [2] lze efekty podnikových IS uspořádat různým způsobem. Jeden pohled může 

být podle toho, do jaké míry mají, resp. umožňují vytvořit: 

- strategický přínos, např. v kvalitě poznání potřeb zákazníků a zvyšování jejich loajality, 

- dílčí konkureční výhodu, např. ve zkrácení průběžné doby výroby, 

- zvýšení konkurenceschopnosti, např. tím, jak zajišťují požadovanou úroveň 

komunikace s obchodními partnery, 

- zvýšení výkonnosti a kvality podnikového řízení, např. ve zkracování doby interních 

procesů nebo zlepšení kvality produktů důsledným reportingem a hodnocením, 

- zajištění základní provozuschopnosti podniku, např. realizace základních účetních či 

obchodních operací v souladu s platnými zákony.  

 

Lze tedy říci, že komplexní informační systémy plní v podnicích dva základní úkoly: 

- v prvním případě IS podporují naplňování podnikových cílů, tzn. „dělání správných 

věcí“. V obecné rovině tak IS napomáhají k dosahování například nižších nákladů 

nebo vyšších příjmů správným využitím informací a zefektivněním procesů. 

- v druhém případě pomáhají IS „dělat věci správně“.  Tzn. automatizací jakýchkoliv 

procesů elimininovat chybovost nebo výstupy z jednotlivých procesů správně nastavit 

vstupy pro procesy jiné.   
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5.  Reklamace, Servis 

Řízení vztahů se zákazníky se stává v dnešní tvrdé konkurenci stále více nutností. Firmy si 

uvědomují, že pouze spokojený a loajální zákazník je klíčem k úspěchu na trhu. Tento stav 

vyplývá z jeho vztahu ke společnosti a jejím produktům, ať už se jedná o výrobky nebo o 

služby. Zákazník předpokládá, že každý jím zakoupený produkt bude bezchybně splňovat 

svou funkci po určitou dobu. Tímto jsou organizace nuceny čím dál častěji prokazovat přístup 

k zabezpečování kvality výroby. Ale i při sebedokonalejším nastavení systému řízení kvality 

se může stát, že zákazník obdrží produkt, který buď nesplňuje jeho očekávání anebo 

z jakýchkoliv důvodů přestal plnit svou funkci dřív než je běžná doba životnosti. 

V okamžiku, kdy zákazník vyjádří svou nespokojenost, by firmy měly v rámci svých služeb 

tuto nespokojenost co nejrychleji a nejodborněji analyzovat a eliminovat, aby nedošlo k úplné 

ztrátě zákazníkovy loajality.  Zde většinou přichází na řadu servisní popř. reklamační oddělení 

dodavatele. 

5.1. Spokojenost zákazníka a důležitost zpětné vazby 

Reakci podniku na stížnost nebo reklamaci lze hodnotit ze šesti hledisek: 

- Rychlost – rychlost reakcí a dodržování slíbených termínů. 

- Facilitace – jedná se o nástroje a procesy, které podnik používá pro komunikaci se 

zákazníky, aby se dozvěděl o jejich výhradách a stížnostech. Jejich účelem je také 

podpořit zákazníky, aby svou nespokojenost vyjádřili. 

- Kompenzace – forma (finanční či nefinanční) a výše náhrady. 

- Omluva popř. poděkování – měla by být vždy součástí reklamace, protože není 

přiznáním viny, ale spíš dokladem toho, že podnik bere výtky zákazníků vážně. Lze ji 

také chápat jako nějakou formu psychologické kompenzace za újmu a způsob, jak 

opětovně docílit rovnováhy v obchodním vztahu. 

- Důvěryhodnost – poukazuje na ochotu podniku zabývat se problémem. K dosažení 

důvěryhodnosti přispívá, když jsou zákazníkovi vysvětleny příčiny problému a 

korektivní popř. preventivní opatření do budoucna. 

- Ochota – netýká se nastavení procesů a podmínek reklamací, ale způsobu komunikace 

mezi zaměstnancem a zákazníkem. Zahrnuje empatii, slušnost nebo ochotu 

naslouchat. 

Toto jsou podle Škapy [14] hlediska, která určují spokojenost zákazníků v případě řešení 

reklamaci.  
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Obecně platí, že spokojení zákazníci pomáhají podniku snižovat náklady na získávání nových 

zákazníků ústním šířením tzv. „šeptandou“. Zákazník dokáže pochopit, když dojde 

k jakémukoliv problému, očekává ale, že v případě vzniku tohoto problému dostane 

odpovídající kompenzaci a budou provedena okamžitá nápravná a preventivní opatření, která 

povedou k odstranění vad a zabránění vad v budoucnu. Zákazníkova loajalita a spokojenost 

prudce klesá buď liknavým přístupem dodavatele při řešení problému anebo při opakování 

stejných vad. Reklamační politika zde pak hraje zásadní roli a reklamace by neměly být brány 

jako něco negativního, ale jako důležitá zpětná vazba pro další zlepšování podniku. 

5.2. ERP systémy pro řešení reklamací 

Aby byla zachována maximální spokojenost zákazníků v procesu řešení reklamací, je 

nezbytné, aby podniky používaly vhodné informační systémy, které umožňují jak 

jednoduchou a rychlou komunikaci se zákazníkem, tak i detailní evidenci stížností, jasnou 

identifikaci příčin a opatření a také umožňovaly systematické vyhodnocování reklamací 

z různých hledisek např.:  

- podle produktů, 

- podle příčiny, 

- podle druhu vady, 

- podle nákladů spojených s odstraněním vad, 

- podle zákazníků, zemí nebo regionů, 

- a mnoha dalších kritérií. 

Pravidelným systematickým vyhodnocováním těchto dat a přijímáním preventivních opatření 

mohou podniky nejen zvyšovat spokojenost svých zákazníků, ale i eliminovat své interní 

náklady vynaložené na reklamace nebo i interní vady tzv. zmetky. 

 

Nutnost implementace takovýchto ERP systémů pro řešení reklamací závisí samozřejmě na 

více faktorech např. na velikosti firmy, na druhu podnikání, na počtu stížností zákazníků, na 

komplexitě prodávaných produktů atd. Ne vždy je ale takováto investice do implementace 

ERP systému pro firmy ekonomicky výhodná a ne vždy dává smysl. U velkých průmyslových 

podniků a bezpochyb u korporátních podniků je dle mého názoru takováto implementace 

nezbytná. 
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6. Řešení tématu z praxe 

Jak je již uvedeno v úvodu této práce, Siemens AG obchodní jednotka Large Drives (LD) se 

sídlem v Norimberku jako mateřská firma podniků Siemens, s.r.o. odštěpných závodů 

Elektromotory Frenštát p.R. a Mohelnice rozhodl ze strategických důvodů změnit princip 

prodeje a distribuce produktů vyráběných v těchto českých závodech. Změna spočívá 

v implementaci nových prodejních procesů na bázi zakázkové výroby a metodě transferových 

cen Cost plus. Tímto rozhodnutím jsou v obou závodech měněny hlavní odběratelsko-

dodavatelské procesy mezi závody a zákazníky, což má vliv i na procesy servisního oddělení 

a zejména na tok financí při řešení reklamací. 

Cílem práce je tedy analyzovat současné procesy servisu s ohledem na finanční toky, na 

nastavení ERP systému používaného v oblasti servisu a navrhnout taková procesní a 

technická řešení, která povedou k zabezpečení správného toku financí a zároveň navrhnout 

změny na zlepšení současného stavu v oblasti ekonomického a technického reportingu 

vícenákladů na reklamace obchodní jednotky LD. To vše by mělo být navrhnuto 

s minimálním dopadem na zvýšování nákladů na tyto procesy ve všech zainteresovaných 

organizačních jednotkách, které jsou blíže představeny v první kapitole této BP. 

6.1. Popis aktuálních prodejních procesů 

Dosavadní prodejní procesy byly nastaveny na bázi licenční výroby, kdy RG 

(Regionalgeselltschaften – regionální společnosti) Siemens AG objednávaly pro své 

zákazníky elektromotory přímo ve výrobních závodech. Výrobní závody fakturovaly zboží 

přímo na jednotlivé regiony dle G-cen (Gesellschaftspreis = cena v rámci společnosti 

Siemens), definovaných Siemens AG. Regionální zastoupení fakturuje zboží přímo 

konečnému zákaznikovi v K-cenách (Kundenpreis = zákaznická cena) dle platných smluv se 

zákazníky v daném regionu. Zboží je dodáváno přímo z výrobních závodů na adresu 

zákazníka. Výrobní závody odváděly na základě licenční smlouvy z tržeb licenční poplatek 

matce Siemens AG v Německu. G-Ceny jsou definovány mateřskou firmou Siemens AG 

Německo a výrobní závody tuto cenu nemohou nijak ovlivnit. Tzn., že pokud mají větší 

náklady na výrobu než je definovaná prodejní cena, tak případnou ztrátu nesl výrobní závod.  

Obr. 8 znázorňuje graficky zjednodušený prodejní model, který byl platný do zavedení 

nového obchodního modelu na bázi transferových cen. 
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Obr. 8 Prodejní model před zavedením modelu transferových cen 

 

Rozhodnutím mateřské firmy Siemens AG dochází ke změně výše uvedeného licenčního 

modelu na model zakázkové výroby a transferovych cen, který je zobrazen na obr. 9.  

Hlavní změnou je, že výrobní závody neobchodují napřímo s regionálními zastoupeními RG 

v jednotlivých zemích, ale hlavním zákazníkem výrobních závodů je pouze mateřská firma 

Siemens AG v Německu. Tímto zaniká jakýkoliv obchodní vztah mezi jednotlivými 

regionalními společnostmi RG a výrobními závody Siemens, s.r.o., což má mimo jiné vliv i 

na případné řešení reklamací s výrobními závody. 

Jako metoda definice transferové ceny byla vedením Siemens AG vybrána metoda nákladů a 

přirážky (Cost plus method – CPM / Cost +). Tzn., že výrobní závody fakturují své výrobky 

na Siemens AG Německo v C+ hodnotě, tedy za náklady plus přiměřenou přirážku. Touto 

změnou přebírá Siemens AG jako vlastník práv k produktům plnou zodpovědnost jak za 

případné zisky tak i ztráty spojené s prodejem zboží. 

 

Přeprava z českých výrobních závodů je 

realizována tak, že zboží je ze Siemens, s.r.o. 

předáno na ložní plochu přepravního vozidla 

a v tento moment přechází riziko na Siemens 

AG, který zajišťuje a objednává transport u 

přepravní společnosti s dodáním na 

koncového zákazníka v různých zemích.  

 

Obr. 9 Nový prodejní model po zavedení modelu transferových cen 
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6.2. Popis aktuálních servisních procesů 

Jak již bylo popsáno výše, je servis elektromotorů zajišťován divizí Customer Services (CS). 

V každém z výrobních závodů existuje servisní oddělení, které je odborně řízeno divizí CS, 

disciplinárně pak výrobním závodem, tedy Siemens, s.r.o.. 

Jak vyplývá z prodejních procesů uvedených na obr. 8, jsou veškeré odběratelsko-

dodavatelské vztahy řešeny mezi výrobním závodem a regionalním prodejním zastoupením 

(RG) Siemens AG v jednotlivých zemích. Protože finanční toky za prodané zboží běží mezi 

těmito stranami, jsou i servisní a reklamační procesy nastaveny na tyto prodejní procesy.  

Oddělení servisu řeší reklamace se zákazníky jak po technické nebo organizační stránce, tak i 

po stránce ekonomické.  

Servisní procesy jsou popsány v německé směrnici RO CS015 platné pro všechny výrobní 

závody na výrobu nízkonapěťových elektromotorů a v českém jazyce je zpracován metodický 

pokyn MP424 – „Poprodejní servis elektromotorů včetně zpracování reklamací zákazníků a 

vráceného zboží“. 

V dalších podkapitolách je představen postup průběhu řešení reklamace nebo placené servisní 

služby mezi výrobním závodem, regionálním zastoupením a koncovým zákazníkem. Součástí 

popisu je i kritické zhodnocení poznatků, které jsou zapracovány do návrhů ke zlepšení 

procesů. 

6.2.1. Příjem servisního požadavku a komunikace se zákazníky 

Koncoví zákazníci se vždy obracejí ve své rodné řeči na regionální zastoupení Siemens RG 

v dané zemi, to pak požadavky filtruje a případně směřuje dále na oddělení CS. Pro všechny 

výrobní závody existuje pro poprodejní servis jedna e-mailová adresa 

adrepair.motors@siemens.com. Z tohoto mailboxu si pracovníci CS berou jednotlivé případy, 

které začínají zpracovávat. Další komunikace se zákazníky pak probíhá z jednotlivých 

mailových adres pracovníků CS. Komunikace je tištěna a v papírové formě ukládáná poté 

k jednotlivým servisním případům.  

Výhodou pro zákazníka (v tomto případě pro RG) je jedna společná vstupní e-mailová adresa, 

kdy RG nemusí zjišťovat, kde se který motor vyrobil a podle toho kontaktovat příslušný 

výrobní závod, jak tomu bývalo v minulosti. Na druhou stranu toto řešení není úplně 

optimální a to z následujících důvodů:  

- Zákazník nedostává okamžitou zpětnou vazbu, pod jakým číslem se případ zpracovává a 

kdo z pracovníků CS si případ převzal. Mezi příjmem e-mailu a založením reklamace 

mailto:adrepair.motors@siemens.com
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v systému je někdy velká časová prodleva a poté dochází k tomu, že zákazník na výše 

uvedenou adresu posílá další např. dodatečné dotazy a případ může být založen vícekrát. 

- Nejsou sledovány reakční časy a doba řešení případu. 

- V případě jakékoliv nepřítomnosti pracovníka zpracovávajícího daný servisní požadavek, 

není vždy dostupná kompletní dosavadní komunikace s RG a případ nemůže být 

adekvátně zpracováván. 

- Komunikace není uložena elektronicky na jednom uložišti a je rozprostřena na počítačích 

všech pracovníků CS nebo jen v papírové formě u archivovaného servisního případu. 

Tisk takovéhoto počtu dokumentů je neekonomický. 

Výše uvedené výhrady mohou mít negativní vliv na spokojenost zákazníka, protože zákazník 

očekává při poruše nebo dodání nevyhovujícího výrobku rychlou a kompetentní reakci, která 

přinejmenším zmírní jeho aktuální nespokojenost. 

 

Návrh a realize zlepšení k tématu komunikace: 

Při analýze daného problému, jak je tato otázka řešena i v ostatních divizích firmy Siemens, 

bylo zjištěno, že pro předprodejní poradenství je pro komunikaci se zákazníky využívána 

aplikace ASSIST – Advanced Service & Support Information System. ASSIST je intranetový 

IT nástroj na bázi Oracle's Siebel CRM a slouží pro evidenci a archivaci komunikace. Mimo 

to má další spoustu výhod: 

- Lze ho propojit s již existující e-mailovou adresou a při příjmu zákazníkova e-mailu se 

automaticky založí nový případ (Service Request, dále jen SR), kterému je přiřazeno 

unikátní pořadové číslo. 

- Automaticky je zákazníkovi odesláno potvrzení o zaevidování případu s informací, že ho 

do 4 hodin bude kontaktovat pracovník servisu a v předmětu tohoto mailu je i SR číslo. 

V případě jakýchkoliv nových dotazů zákazníka k danému případu, kdy v předmětu 

zůstane SR číslo, se nový e-mail přiřadí automaticky k danému případu. 

- V SR je vidět kompletní historie komunikace, chronologicky seřazená, a v případě, že 

pracovník servisu odchází na dovolenou nebo je nemocen, stačí přepnout zpracovatele a 

veškerá komunikace je viditelná novému zpracovateli. 

- Systém hlídá reakční dobu pracovníka CS a případy, které nemají reakční dobu do 4 h, 

vyhodnotí červeně jako nesplněné. Dále je možné ke každé aktivitě zaznamenat dobu, 

kterou se pracovník CS případem zabýval a následně vyhodnotit celkový čas zpracování. 

- Případy se dají sdílet i mezi jednotlivými výrobními závody dle potřeby řešení. 
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- Každý pracovník CS má k dispozici svůj seznam aktuálně zpracovávaných případů a 

jakákoliv aktivita ze strany zákazníka je zaznamenána „háčkem“ v seznamu a tudiž ihned 

viditelná zpracovateli viz obr. 10.  

 

 Obr. 10 Seznam aktuálně otevřených případů pracovníka CS v ASSISTu 

- V masce daného případu, jak je uvedeno na obr. 11, je možné evidovat další spoustu 

informací od kontaktních dat zákazníka, přes typy aktivit jako například příchozí nebo 

odchozí mail, volání nebo schůzky k danému tématu, až po statusy případu, propojení 

s případem v SAP atd… 

 

Obr. 11 Základní maska ASSISTu s ukázkou jednotlivých aktivit 

Protože náklady na tento nástroj spočívají jen v ročním poplatku za licenci, která se pohybuje 

v řádech stovek korun ročně na pracovníka, byl tento návrh na implementaci vedením CS 

okamžitě přijat a ještě v průběhu zpracovávání této bakalářské práce implementován. Po 

patřičném zaškolení personálu je tento nástroj plně využíván. Díky implementaci ASSISTu 

byl zrušen tisk komunikace, čímž došlo k  úspoře interních nákladů. Archivace je nyní 

zabezpečena elektronicky. ASSIST slouží také vedení útvaru CS k řízení personálu a 

sledování klíčových ukazatelů výkonnosti KPI (Key Performance Indicator), zejména 

v oblasti reakčních dob a doby zpracování jednotlivých případů. 
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6.2.2. Evidence a zpracování servisních případů v SAP 

ASSIST slouží pouze ke komunikaci se zákazníky. Pro technické, logistické a ekonomické 

řešení servisních případů je využíván ve výrobních závodech SAP modul CS – Customer 

Service. Modul CS není mezi uživateli řešení SAP příliš rozšířen a tedy i dokumentace 

k tomuto modulu není v literatuře popsána. Siemens Frenštát a Mohelnice implementoval CS 

modul pro řízení servisu před několika málo lety a jeho implementace byla docela časově a 

finančně náročná. Modul CS je propojením všech známých modulů SAP a to od modulu MM 

(skladování), přes PP (výroba), SD (zpracování zakázky a expedice) až po CO (controlling) a 

FI modul (fakturace). Vazby zde jsou napříč celým systémem a implementace trvala 18 

měsíců. Tato BP nebude zasahovat do všech detailů nastavení CS modulu, ale bude se 

zabývat pouze procesním tokem a možnými změnami po zavedení modelu transferových cen 

Cost plus. 

Na následujícím obrázku (obr. 12) je schématicky znázorněn typický příklad zpracování 

servisního případu s finančním tokem a k němu jsou vysvětleny základní pojmy. 

 

Obr. 12 Základní princip CS modulu a technické a ekonomické zpracování servisního případu 
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Vysvětlení pojmů: 

Servisní hlášení – je hlavním nástrojem CS modulu, sloužící k evidenci servisního případu. 

Jsou zde zaznamenány veškeré informace o zákazníkovi, reklamovaném produktu (včetně 

původní zakázky, pod kterou byl produkt dodáván), popisu vady, množství odeslaného a 

reklamovaného zboží. Dále slouží servisní hlášení k evidenci a řízení nápravných a 

preventivních opatření k odstarnění vad a zamezení jejich opakovaného výskytu. Servisní 

hlášení je propojeno i se Service Requestem (SR) v ASSISTu, kde je uložena komunikace se 

zákazníkem. Do hlášení se dají ukládat dokumenty jako fotografie vad, zkušební protokoly 

atd. Poslední funkcí servisního hlášení je možnost tisku servisních průvodek, servisních zpráv 

pro zákazníky, 8D reportů či nabídkových formulářů a to díky údržovaným katalogům vad, 

příčin a opatření s příslušným naváděním dodatečných textů. 

CS SD zakázka – je hlavním nástrojem CS modulu, sloužící k logistickému a účetnímu 

zpracování servisního případu. Dle zvoleného typu pozice této zakázky se rozhoduje o tom, 

zda bude případ zpracováván za úplatu jako poskytnutá služba pro zákazníka nebo zdarma 

jako náhrada škody za způsobenou reklamaci. Typ pozice také definuje, jak bude reklamace 

zpracovávána a jaké následné dokumenty se budou generovat. Při zpracování reklamace 

existují tyto možnosti:  

- oprava ve výrobním závodě, 

- oprava u zákazníka personálem výrobního závodu, (tzv. field service) 

- oprava u zákazníka nebo v servisní opravně personálem smluvní opravny, 

- odeslání náhradního výrobku/dílu, 

- oprava zákazníkem, 

- odstoupení od smlouvy, vystavení opravného daňového dokladu za vadné zboží. 

Po opravě motoru se z CS SD zakázky generují potřebné doklady pro odeslání zboží nebo pro 

fakturaci. CS SD zakázka je hlavním sběratelem veškerých nákladů k danému servisnímu 

případu. Na tuto zakázku jsou zúčtovány veškeré náklady CS PP zakázek a všechny externí 

faktury související s daným servisním případem. 

 CS PP zakázka – jedná se o zakázku, na kterou jsou zúčtovány veškeré výkony výrobního 

závodu při opravě produktu. Je zde vykazována jednicová mzda dělníků, spotřebovaný 

materiál, veškeré výrobní a materiálové režie a také náklady na služební cesty. Zakázka se 

nezakládá u všech servisních případů, zejména u řešení opravy zákazníkem, servisní opravnou 

nebo odstoupením od smlouvy není potřeba zakázku vystavovat. Otevírání zakázky je řešeno 

automaticky dle typu pozice na CS SD zakázce. 
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Speciální PP zakázka na výrobu náhradního produktu zdarma – tato zakázka není 

součástí CS modulu, je zde využito standardní výrobní zakázky modulu PP se zúčtovacím 

předpisem na CS PP zakázku. Přes tyto zakázky se vyrábí pouze náhradní motory zdarma. 

6.2.3. Zúčtování vícenákladů NCC za reklamace 

Výše popsaný proces řešení a zúčtování reklamací funguje pouze ve výrobních závodech a to 

pro každý závod separátně. Servisní proces je nastaven na odběratelsko-dodavatelské vztahy 

mezi výrobním závodem a regionálním zastoupením RG v jednotlivých zemích.  

Vícenáklady po dodání NCC (Non-conformance cost) jsou veškeré náklady související s 

vypořádáním a odstraněním nedostatků neshodného produktu v případě zjištění neshody po 

odeslání produktu ze závodu viz Tab. 1 Struktura vícenákladů NCC. Do vícenákladů se 

počítají pouze uznané reklamace a „kulanc“
2
 případy. 

Tab. 1 Struktura vícenákladů NCC 

Způsob řešení reklamace Mate-

riál 

Externí 

faktury 

(opravna, 

zákazník) 

Oprav-

ný 

daňový 

doklad 

Mat.. 

režie 

Přípra-

va 

(mzda) 

Operace 

(mzda) 

Výrob-

ní režie 

Transp. 

náklady 

Slu- 

žební  

cesty 

Oprava v závodě X X** X* X X X X X  

Oprava výrobku smluvní 

opravnou (externí náklad) 
(X) X  (X) (X) (X) (X) (X)  

Oprava výrobku 

zákazníkem (externí 

náklad) 

(X) X  (X) (X) (X) (X) (X)  

Oprava výrobku  

u zákazníka pracovníky 

závodu 

X X**  X X X X (X) X 

Náhradní dodávka motoru X X**  X X X X X  

Odstoupení od smlouvy  X** X       

(X) - pouze v případě, že výrobní závod zasílá díly potřebné k opravě 
X* - pouze v případě, že je motor sešrotován (oprava není provedena) 
X** - případné náklady zákazníka za odstávku, demontáž zařízení 

 

Na obrázku 12 jsou červenými šipkami zvýrazněny toky financí mezi jednotlivými objekty 

CS modulu. Vícenáklady za reklamace jsou nakonec zúčtovány na controllingové 

vnitropodnikové zakázky intervalu 72….. pro závod Frenštát a 71….. pro závod Mohelnice. 

Poslední pětičíslí zakázky je rovno produktovému profitcentru, na kterém jsou sledovány 

veškeré výnosy a náklady. Např. profitcentrum pro nevýbušné motory řady 1MJ7 je 51652 a 

k tomu vícenákladová zakázka závodu Frenštát má číslo 7251652. 

                                                           
2
 Kulanc – uznání vady na základě dobrých obchodních vztahů bez dalšího zkoumání záručních kritérií 
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Zúčtování z CS PP zakázek na CS SD zakázky běží automaticky nočními joby na pozadí SAP 

na denní bázi. Zúčtování CS SD zakázek dle zúčtovacího předpisu do NCC běží jednou 

měsíčně a je prováděno také automaticky jobem.  

Placené pozice jsou zúčtovány vždy do obratu na výsledkový objekt, nikoliv do vícenákladů. 

U placených pozic je nutné vždy vystavit fakturu tak, aby byla zakázka kompletní. Faktury se 

nevystavují automaticky, protože ceny za provedené služby jsou smluvní na zakladě nabídky 

a tyto musí být po ukončení opravy navedeny do zakázky ručně. Pro hlídání 

nevyfakturovaných pozic existuje report SDBILLDL, který je měsíčně kontrolován. 

Dalším z účtovacích kroků při reklamačním procesu je přefakturace vícenákladů na 

dodavatele. K tomuto kroku dochází pouze tehdy, pokud viníkem reklamace není výrobní 

závod, ale jeho dodavatelé a to jak dodavatelé služeb (přepravci) tak i dodavatelé materiálu. 

Fakturace probíhá přes speciální CS SD zakázku určenou pouze pro přefakturaci, čímž dojde 

k ponížení NCC na controllingových zakázkách. 

6.2.4. Reporting 

Velmi důležitým nástrojem pro hodnocení chyb, jejich analýzu a následnou eliminaci je i 

pravidelný reporting. Ve výrobních závodech bohužel neexistuje jednotný způsob 

vyhodnocování reklamací a každé oddělení servisu nebo kvality zpracovává statistiky 

různými způsoby, zejména dle požadavku vedení výrobních závodů. Statistiky se dělí do 4 

základních oblastí: 

- Statistika vícenákladů NCC: procentuální vyjádření k obratu za určité období, dle 

druhu vady, dle příčiny, dle zákazníků, dle typu výrobku, dle střediska viníka. 

- Statistika počtu chyb – dle druhu vady, dle příčiny, dle zákazníků, dle typu výrobku 

nebo dle střediska viníka. 

- Hodnoty PPM (parts per million) – uznaný počet reklamovaných motorů podělený 

počtem vyrobených motorů krát milion za období 18 měsíců. 

- Statistiky transportních škod – tzv. kontrolní karty speditérů. 

Základním nástrojem pro zpracování statistik ze SAP modulu CS je speciálně připravený 

program ZQEX v programovacím jazyku ABAP (Advanced Business Application 

Programming), který dle předvolených dat umí pouze extrahovat data a ty pak exportovat do 

programu Excel, kde musí být následně ručně upraveny. Toto je pro manažerské rozhodování 

a rychlé vyhodnocování reklamací z různých pohledů naprosto nepraktické.  
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Při analýze reportingu vícenákladů NCC bylo zjištěno, že tyto se vyhodnocují pouze na 

úrovni výrobních závodů a to po dobu 18 měsíců, tedy po dobu záruční doby. Siemens AG 

má ale uzavřeny i globální smlouvy s velkými zákazníky, ve kterých jsou definovány i 

prodloužené intervaly záručních lhůt. Náklady na odstranění vad v rozmezí mezi záruční 

dobou závodu a prodlouženou záruční dobou Siemens AG nejsou obsahem těchto dat ani 

statistik. Náklady jsou sice účtovány jako NCC na úrovni Siemens AG, protože však nejsou 

evidovány přes CS modul, není je možno přiřadit do statistik. 

Součástí této práce je i analýza možného vylepšení reportingu, jeho automatizace a návrhy na 

implementaci. 

6.3. Návrhy nových servisních procesů, zohledňující nový obchodní model 

transferových cen 

Jak již bylo uvedeno, mění se hlavní odběratelsko-dodavatelské vztahy mezi výrobními 

závody Siemens s.r.o. a regionálními společnostmi v jednotlivých zemích. Po zavedení 

prodejního modelu transferových cen neexistuje u nových objednávek mezi těmito 

společnostmi žádný smluvní ani obchodní vztah. Nově vzniká obchodní vztah mezi 

regionálními společnostmi a mateřskou firmou Siemens AG v Německu a mezi výrobními 

závody a Siemens AG. Z tohoto důvodu výrobní závody již nemohou řešit reklamační případy 

napřímo s regionálními společnostmi a také finanční toky spojené s odstraněním vady popř. 

náhradou škody musí být revidovány. V rámci projektu bylo analyzováno až deset možných 

variant řešení. V této práci budou popsány pouze 3 základní návrhy řešení, jejich výhody a 

nevýhody. 

Hlavní aspekty a požadavky, které byly zohledněny při návrhu variant: 

- Siemens AG Norimberk nemá ve svých štábních útvarech pracovníky s odpovídajicí 

technickou kvalifikací pro řešení reklamací a znající procesy výrobních závodů. 

- Siemens AG Norimberk nemá technické vybavení pro provádění oprav motorů 

vyráběných v českých závodech. 

- Počet pracovníků servisu nesmí být navýšen, jak na úrovni závodu, tak v Siemens AG. 

- Musí být zajištěn správný tok financí s ohledem na daňové a účetní zákony. 

- Musí být zajištěn controlling vícenákladů NCC a servisních obratů za všechny 

zainteresované organizační jednotky (centrála Siemens AG + výrobní závody). 

- Minimalizovat náklady na nové IT řešení využitím stávajících nástrojů. 

- Nezhoršit kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům a to jak časově tak i kvalitativně. 
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Před popisem jednotlivých variant u servisních procesů je třeba vysvětlit ještě jednu 

skutečnost, která byla realizována u prodejních procesů (viz obr. 9). Aby nedocházelo na 

úrovni mateřské firmy i výrobních závodů k dvojímu zpracování objednávek a zakázek 

v SAP, byl navrhnut systém interní objednávky mezi těmito dvěmi subjekty. Tzn., že příchozí 

objednávka z regionu je založena v účetním okruhu 5100 (mateřská firma Siemens AG), kde 

je vytvořena i zakázka a tato zakázka automaticky generuje interní potřebu v účetním okruhu 

5110 (výrobní závod). Výrobní závod již nezakládá žádnou odbytovou zakázku, generuje se 

pouze zakázka výrobní.  Při odeslání a fakturaci zboží se paralelně generují 2 faktury k jedné 

zakázce a sice C+ faktura na Siemens AG a G-faktura na region. Toto nastavení je možné 

pouze tehdy, pokud dva odlišné subjekty jsou ve stejném SAP systému, ikdyž s rozlišnými 

účetními okruhy. Mezi těmito subjekty byla sepsána smlouva o službách, která definuje to, že 

pracovníci Siemens s.r.o. budou zpracovávat odbytové zakázky a fakturaci v SAP systému 

Siemens AG, a to jako službu pro Siemens AG. Náklady na tyto činnosti hradí Siemens AG. 

Tímto krokem byly uspořeny nemalé náklady na dvojí zpracování objednávek a odbytových 

zakázek v obou účetních okruzích. 

6.3.1. Varianta 1 – Jednostupňová interní objednávka jako u prodejních procesů 

Při analýze varianty 1 (viz. obr. 13) se vycházelo ze stejného principu, jaký je realizován u 

prodejních procesů, a sice že na úrovni mateřské firmy Siemens AG bude založeno servisní 

hlášení včetně SD CS zakázky, která by generovala v závodě pouze potřebu na vystavení CS 

PP servisní zakázky. Celý systém nastavení CS modulu by zůstal zachován, až na změnu 

účetního okruhu z 5110 na 5100 v případě zakládání servisního hlašení a CS SD zakázky. 

Současné řešení 

 

Varianta 1 

 
Obr. 13 Varianta 1- Jednostupňová interní objednávka jako u prodejních procesů 
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Návrh byl za účasti všech odborných útvarů podroben SWOT analýze (viz. Tab. 2) a 

diskutován také s daňovým poradcem.  Varianta byla zamítnuta z důvodu neschopnosti CS 

PP zakázky generovat dodací list a fakturovat automaticky náklady na CS SD zakázku.  

Tab. 2 SWOT analýza varianty 1   

Silné stránky Slabé stránky 

- Zachování nastavení CS modulu 

- Nenavýšení personálu 

- Zachování stávajícího reportingu pokud 

nebudou odtíženy náklady na výrobní 

závody 

- Při odtížení NCC na výrobní závody 

nebude možné dělat reporting na úrovni 

Siemens AG 

Příležitosti Ohrožení 

- Rozšíření reportingu o NCC na úrovni 

Siemens AG a pro všechny jednotky 

z jednoho zdroje 

- Automatické zúčtování CS PP zakázky na 

CS SD zakázku není možné mezi dvěmi 

rozdílnými účetními okruhy – nutná 

fakturace mezi dvěmi právními subjekty. 

- CS PP zakázky nemají funkci jako prodejní 

odbytové zakázky, proto nelze tvořit 

fakturaci, odesílat zboží – KO kritérium 
 

6.3.2. Varianta 2 – Dvoustupňové zpracování CS SD zakázek s rozdělením vícenákladů 

Varianta 2 – Dvoustupňové zpracování CS SD zakázak (obr. 14) pramení ze dvou kritérií. 

První je neschopnost využít CS PP zakázku na fakturaci a vystavování dodacích listů a druhé 

kritérium je fakt, že většina (asi 95%) reklamací vzniká ve výrobních závodech. Proto byl 

navržen postup, kdy by došlo k vystavení servisního hlášení na úrovni Siemens AG, 

generování CS SD zakázky a odtud by musela být generována objednávka na výrobní závod, 

kde bude vytvořena nová CS SD zakázka s dalším postupem zpracování stejným jako 

v součastnosti. Na Siemens AG by byly formou C+ faktury fakturovány pouze reklamace 

způsobené Siemens AG (zbylých 5%) nebo placený servis. Siemens AG by poté fakturoval 

v G-ceně službu zákazníkovi, popřípadě by náklady spojené s jeho reklamacemi účtoval do 

NCC Siemens AG. Tímto řešením by se uspořilo 95% fakturace vícenákladů mezi výrobními 

závody a mateřskou firmou. 
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Současné řešení 

 
 

Varianta 2 

 
 Obr. 14 Varianta 2 – Dvoustupňové zpracování CS SD zakázek s rozdělením vícenákladů 

 

I pro tuto druhou variantu byla vypracována SWOT analýza (viz Tab. 3) a definovány slabé a 

silné stránky.  

Tab. 3 SWOT analýza varianty 2 

Silné stránky Slabé stránky 

- Zachování logistického nastavení CS 

modulu na úrovni závodu 
 

- Nutnost navýšení personálu z důvodu 

dvojího zpracování zakázek 

- Rozdělené účtování NCC na úrovni 

Siemens AG a Siemens, s.r.o. 

- Dvojí manuální kontrola fakturace (C+ a G) 

- Externí vícenáklady od zákazníků by 

nebyly přeúčtovány na závod 

Příležitosti Ohrožení 

- Zavedení reportingu NCC na úrovni 

Siemens AG 

- Neprovázanost servisního hlášení se všemi 

daty s NCC na závodě – nemožný 

technický reporting NCC na závodě. 

- Prodloužení doby zpracování servisního 

případu 

 

Jak již  vyplývá ze SWOT analýzy, má tato varianta více nevýhod a hrozeb než výhod a 

příležitostí. Mezi zásadní nevýhody této varianty patří fakt, že takovéto zpracování vyžaduje 

mnohem více času a představuje větší pracnost než stávající řešení, což by znamenalo nárůst 3 

pracovníků na úrovni Siemens AG a navíc by došlo ke ztrátě propojení vícenákladů na úrovni 

závodu se servisním hlášením, které je na úrovni Siemens AG. Tímto krokem by došlo 

prakticky ke zrušení reportingu NCC na úrovni závodu, což je neakceptovatelné. Z tohoto 

důvodu byla vypracována konečná varianta 3. 
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6.3.3. Varianta 3 – Dvoustupňové automatické zpracování zakázek  

Tato varianta 3 (obr. 15) počítá s faktem, že výrobní závod bude vždy provádět opravy 

motorů jako placenou službu pro Siemens AG za transferové ceny. Varianta byla vypracována 

po analýze možných nastavení ERP systému a to zejména v oblasti automatizace všech 

možných transakcí. Tato automatizace znemožňuje sice použít některé dříve využívané 

funkcionality systému, jako je například využití speciálních PP zakázek na výrobu náhradních 

motorů a jejich zúčtování na CS PP zakázky, na druhou stranu ale umožňuje úsporu 

v manuálních činnostech pracovníků CS a zejména umožňuje reporting vícenákladů NCC za 

všechny organizační jednotky najednou. Podmínkou tohoto reportingu je, že nesmí být 

odtíženy přímo CS SD zakázky na úrovní Siemens AG, ale pouze controllingová NCC 

zakázka a to jednou měsíčně. Pro každý závod bude nastavena jedna NCC zakázka. 

Vícenáklady, které nebudou odtíženy na závody, zůstanou na speciálních NCC zakázkách 

Siemens AG. Statistiky NCC za výrobní závody budou dělány na úrovni Siemens AG. 

Protože je možné reporting dělat z jednoho zdroje navrhuji, aby po implementaci procesů byla 

věnována pozornost na zdokonalení reportingu přes datové sklady BW (Business Warehouse), 

který již dnes využívá controlling a logistika pro reporting prodejních činností. Je nutné 

donastavit datové kostky tak, aby bylo možné propojit data CS modulu s prodejními daty. 

Tato navržená procesní varianta splňuje všechny zákonné účetní i daňové požadavky, což 

bylo potvrzeno i daňovým poradcem, který se podílel na implementaci metody prodeje 

pomocí transferových cen.  Tato varianta byla podrobena detailnímu rozboru všech možných 

servisních případů a byla provedena analýza o účtování DPH k jednotlivým případům (není 

součástí této BP).  

Hlavním přínosem této varianty je splnění požadavku zákázkové výroby i v oblasti servisu, 

plně automatické účtování C+ faktur z výrobního závodu na Siemens AG a jednotný reporting 

vícenákladů NCC za všechny účetní jednotky z jednoho zdroje. 
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Současné řešení 

 
 

Varianta 3 

 
          Obr. 15 Varianta 3 – Dvoustupňové automatické zpracování zakázek 

Byla vypracována detailní SWOT analýza viz Tab. 4.  

Tab. 4 SWOT analýza varianty 3 

Silné stránky Slabé stránky 

- Splnění požadavků zakázkové výroby i 

v oblasti servisu 

- Plně automatizované vystavovaní zakázek 

na úrovni závodu a fakturace mezi závodem 

a Siemens AG 

- Nenavýšení personálu 

- Pouze měsíční přefakturace NCC na závody 

- Vystupování vůči zákazníkům jako jedna 

organizační jednotka  

- Reporting NCC z jednoho zdroje pro 

všechny účetní jednotky 

- Nové nastavení CS modulu včetně všech 

požadavků na automatizaci 

- Nutnost přeškolit pracovníky CS na nový 

systém 

 

 

 

Příležitosti Ohrožení 

- Využití nástroje BW (Business Warehouse) 

pro reporting NCC na úrovni divize LD 

- Nutnost dořešit dodávání náhradních 

motorů zdarma  

- Možné prodloužení doby zpracování 

servisního případu 

- Chybovost při zavedení do praxe 

 

Časové nároky na implementaci této varianty jsou přibližně 6 měsíců a to hlavně z důvodu 

nastavení CS modulu na úrovni Siemens AG, naprogramování automatizovaných transakcí, 

otestování veškerých funkcionalit a účetních transakcí. Po spuštění systému je nutné doladit 

reporting vícenákladů. 
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7. Závěr a doporučení pro další kroky 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současné servisní procesy ve společnosti 

Siemens a navrhnout možné změny těchto procesů tak, aby odpovídaly novému obchodnímu 

modelu prodeje a zakázkové výroby produktů popř. služeb na bázi transferových cen Cost 

plus.  

V teoretické části bakalářské práce byla provedena rešerše dostupné literatury na téma 

transferových cen, na oblast věnující se reklamacím - zejména vliv reklamací na spokojenost 

a loajalitu zákazníků, a jako poslední téma pak rešerše důležitosti různých ERP systémů pro 

řízení firemních procesů. 

Praktická část byla věnována hlavně návrhu možných variant řízení servisních činností v ERP 

systému (SAP CS modulu) po zavedení obchodního modelu transferových cen. Pro jednotlivé 

varianty byla provedena SWOT analýza slabých a silných stránek. Varianty byly analyzovány 

i po stránce správnosti dodržení všech zákonných požadavků a to hlavně daňových a účetních. 

U vybrané varianty k realizaci byly navrhnuty kroky k automatizaci transakcí k zamezení 

chybovosti pracovníků CS a hlavně k úspoře času na zpracování servisního případu při 

zavedení komplikovanějšího obchodního modelu.  

Při analýze současných procesů byla odhalena slabá místa a navržena opatření ke zlepšení. 

Některá z opatření byla v průběhu zpracovávání této práce již v závodech realizována jako 

např. implementace CRM nástroje ASSIST pro komunikaci se zákazníky. 

Bylo doporučeno vylepšit reporting využitím datových skladů, zejména jedním z dostupných 

modulů SAP a to Business Warehouse (BW). Tento nástroj se již využívá k reportingu 

v oblasti logistiky a finančnímu controllingu tržeb. Implementace BW i pro servisní data a 

jejich propojení pomocí datových kostek s logistickými a prodejními daty povede 

k rychlejšímu a kvalitnějšímu reportingu vícenákladů, nutného pro manažerské rozhodování 

v oblasti kvality a spokojenosti zákazníků. Časová náročnost přípravy statistik na útvaru CS 

se zavedením reportingu přes BW rapidně sníží.  

Tato bakalářská práce z důvodu limitovaného rozsahu popisuje jen základní fakta k procesům 

a systémovým nastavením. Doporučuje se, při realizaci a nastavení ERP systému věnovat se i 

nejmenším detailům v servisních případech, zejména z důvodu vlivu na daňová a účetní 

rizika. Pro CS procesy je vhodné vypracovat detailní příručku o účtování DPH, jak bylo 

provedeno u prodejních případů.  

 

 

 



35 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] ANDERSON, George W. Naučte se SAP za 24 hodin. Brno : Computer Press, 2012.  

978-80-251-3685-0. 
 

[2] BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační 

společnosti. Praha : Grada, 2012. 978-80-247-4307-3. 
 

[3] HERTH, Bernd, NAVRATIL, Manfred, OTTERBEIN, Kail, RHEIN, Michael. SAP 

R/3 Basissystem. München : Addison-Wesley, 2001. 3-8273-1727-4. 
 

[4] KRANECOVÁ, Jana.  Transferpricing v podmínkách České republiky [online]. 

Právnícká fakulta Masarykovy univerzity Brno, © 2010  [Citace: 27. 10. 2013].  Dostupné z  

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/. 
 

[5] MAGAL, Simha, WORD, Jeffrey. Essentials of business processes and information 

systems. Hoboken : Wiley/SAP, 2009. 978-0-470-23059-6. 
 

[6] MACHOŇ, Ladislav. Nadnárodní společnosti a jejich transferové ceny. PRAHA : 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 80-707-9730-4. 
 

[7] MEZŘICKÝ, Václav. Globalizace. Praha : Portál s.r.o., 2003. 80-717-8748-5. 
 

[8] OECD, Organisation de coopération et de développement. Směrnice OECD pro 

nadnárodní podniky [online]. Internetové stránky OECD. © 2000. [Citace: 01. 03. 2014] 

www.oecd.org/corporate/mne/38111122.pdf. 
 

[9] OECD, Organisation de coopération et de développement. Směrnice o převodních 

cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy [online]. Internetové stránky Ministerstva 

financí © 2010. [Citace: 01. 03. 2014]  

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-

dane/prevodni-ceny-zdanovani-nadnarodnich-spolecnosti/smernice-oecd-2408. 
 

[10] OECD, Organisation de coopération et de développement. OECD transfer pricing 

guidelines for multinational enterprises and tax administrations 22 July 2010. Paris, France : 

OECD, 2010. 978-926-4090-187. 
 

[11] PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. Praha : C. H. Beck, 

2004. 80-717-9886-X. 
 

[12] RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění: smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

určení rezidence, způsoby vybírání daně, příjmy zahraničních osob, smlouva se Slovenskem 

včetně komentáře, převodní ceny. Olomouc : ANAG, 2006. 80-726-3354-6. 
 

[13] SIEMENS, s.r.o.. Výroční zpráva 2012. Obchodní rejstřík a Sbírka listi. [Online].       

2012. [Citace: 30. 11 2013.] www.justice.cz. C 625/SL 146 vedená u Městského soudu v 

Praze. 
 

[14] ŠKAPA, Radoslav. Reklamační politika a její ekonomické souvislosti. Blansko : 

Masarykova Univerzita, 2012. 978-80-2106-123-1. 
 

[15] VÁCHAL, Jan, VOCHOZKA, Marek a kolektiv. Podnikové řízení. Praha : GRADA 

Publishing, a.s., 2013. 978-80-247-4642-5. 
 

[16] WESSLING, Harry. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM: strategie, praktické 

příklady a scénáře. Praha : GRADA, 2003. 80-247-0569-9. 



36 

 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Motory pro válcovací stolice a motory s vysokou účinností 

Obr. 2 Rozdělení exportu produkce odštěpného závodu Frenštát dle regionů 

Obr. 3 Ukázka výrobního spektra odštěpného závodu Mohelnice 

Obr. 4 Výrobní závody I DT LD P 

Obr. 5 Symbolické schéma rozšířeného ERP systému 

Obr. 6 Schématické znázor. datového skladu a jeho napojení na zdrojová a reportovaná data 

Obr. 7 Moduly SAP R/3 

Obr. 8 Prodejní model před zavedením modelu transferových cen 

Obr. 9 Nový prodejní model po zavedení modelu transferových cen 

Obr. 10 Seznam aktuálně otevřených případů pracovníka CS v ASSISTu 

Obr. 11 Základní maska ASSISTu s ukázkou jednotlivých aktivit 

Obr. 12 Základní princip CS modulu a technické a ekonomické zpracování servisního případu 

Obr. 13 Varianta 1 – Jednostupňová interní objednávka jako u prodejních procesů 

Obr. 14 Varianta 2 – Dvoustupňové zpracování CS SD zakázek s rozdělením vícenákladů 

Obr. 15 Varianta 3 – Dvoustupňové automatické zpracování zakázek 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABAP 

Advanced Business Application 

Programming - programovací jazyk 

 

HDP Hrubý domácí produkt 

ASSIST 

Advanced Service & Support 

Information System 
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Příloha 1 

Společnosti skupiny Siemens Česká republika 

Obchodní firma IČ Sídlo 

Siemens, s.r.o. 268577 
Siemensova 1, 

Praha 13, 155 00 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Busbar Trunking Systems 
268577 Nádražní 1351/30,  Mohelnice, 789 85 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Frenštát 
268577 Markova 952,  Frenštát pod Radhoštěm,744 01 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice 
268577 Nádražní 395/25, Mohelnice, 789 85 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Nízkonapěťová spínací technika 
268577 Volanovská 516, Trutnov, 541 01 

Siemens Audiologická Technika 

s.r.o. 
25680854 

Bieblova 1227/19, 

Praha 5 - Smíchov, 150 00 

Siemens Electric Machines s.r.o. 26230755 Drásov 126,664 24 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Industrial Turbomachinery 
26311534 Olomoucká 7/9, Brno, 618 00 

OEZ s.r.o. 49810146 Šedivská 339, Letohrad, 561 51 

Siemens Industry Software s.r.o. 25651897 Na Maninách 876/7, Praha 7, 170 00 
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Příloha 2 

Historie - důležité milníky v historii výrobního závodu Frenštát p.R. 

1946 
Dne 15.12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku 

MEZ(Moravské elektrotechnické závody). 

1947 Dne 15.2. expedován první elektromotor s kotvou nakrátko. 

1958 
Začlenění MEZu Frenštát do sdružení podniku ZSE (Závody silnoproudé 

elektrotechniky) Praha. 

1993 
Ke dni 13.8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN 

ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1994 

Dne 1.6. schválena vládou ČR privatizace s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ 

Frenštát, formou přímého prodeje majetku firmě Siemens. 

Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha a začlenění 

do obchodní oblasti ASI 1N (Nízkonapěťové motory). 

1996-1997 
Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice. Převody 

výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov a Norimberk. 

1998-2002 

Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6. Ke dni 13.8.2002 udělení 

certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 

obchodní oblasti A&D SD firmou DQS GmbH. 

2006 
Ke dni 11.8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle 

normy EN ISO 14001:2005 firmou DQS GmbH. 

2008 Převod výroby motorů osové výšky 180 z Frenštátu do závodu Mohelnice. 

2009 Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1 s vysokou účinností. 

2010 

Ke dni 1.1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát začleněn do 

obchodní oblasti I DT LD (Large Drives). Ke dni 1.10. zánik společnosti 

Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu Frenštát jako odštěpného 

závodu do společnosti Siemens, s.r.o.. 
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Příloha 3 

Organizační struktura odštěpného závodu Elektromotory Frenštát k 1.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 


