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Příloha č. 1 – Webové stránky společnosti UNTRACO, v.o.s. 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Webové stránky společnosti ABENA A/S 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 - Rozdělení obchodních reprezentantů podle území 

 

Pro ambulantní sféru je území České republiky rozděleno do 8 regionů. 

 

 

 

 

 

Pro instituční sféru je území České republiky rozděleno do 3 regionů. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 – Otázky k rozhovoru s vedením společnosti 

 

1. Jaké je Vaše jméno a Vaše pozice ve společnosti UNTRACO, v.o.s.? 

2. Jak dlouho pracujete ve firmě UNTRACO, v.o.s.? 

3. Jste na této pozici od počátku svého působení ve společnosti? 

4. Jak dlouho se věnujete procesu získávání a výběru zaměstnanců? 

5. Mění se s postupem vývoje společnosti metody získávání zaměstnanců? 

6. Spolupracovali jste někdy s personálními agenturami nebo jinými institucemi? 

7. Podle čeho stanovujete kritéria a požadavky na uchazeče? 

8. Dáváte všeobecně přednost vnitřnímu nebo vnějšímu trhu při získávání a výběru 

zaměstnanců? 

9. Proč právě tomuto trhu? 

10. Jaké metody získávání zaměstnanců Vaše společnost využívá? 

11. Proč právě tyto metody? 

12. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto metod podle Vás?  

13. Domníváte se, že tyto metody Vám umožňují najít vhodné zaměstnance pro Vaši 

společnost? 

14. Kde se lidé hledající práci mohou konkrétně dozvědět o volném pracovním místě? 

15. Jak často v průběhu roku získáváte nové zaměstnance? 

16. Jaké priority jsou pro Vás důležité při získávání zaměstnanců? 

17. Změnil (a) byste v současné době proces získávání zaměstnanců, pokud ano, v čem? 

18. Jak probíhá ve Vaší společnosti proces výběru zaměstnanců? 

19. Rozdělujete proces výběru do několika fází, pokud ano, do jakých? 

20. Jaké používáte metody výběru zaměstnanců? 

21. Jaké výhody a nevýhody mají tyto metody podle Vás? 

22. Proč právě tyto metody se osvědčily jako nejlepší pro společnost? 

23. Kolik času věnujete procesu výběru zaměstnanců? 

24. Zjišťujete důvody odchodu zaměstnanců? Pokud ano, jak? 

25. Jaké jsou průměrné náklady na jedno výběrové řízení? 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 - Inzerce na webovém portálu Jobsystem.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 - Vzor průvodního dopisu 

 

Žádost o místo obchodního reprezentanta 

 

 

Dobrý den, 

dovoluji si touto cestou žádat o místo obchodního reprezentanta inzerované 10. 4. 

2011 na internetovém serveru Jobsystem.cz Vaší společností. 

Má profesní orientace je zaměřená na zdravotnictví. Již při studiu na vysoké škole 

jsem se začal orientovat na tento obor a má diplomová práce na téma Inkontinence byla 

oceněna jako nejlepší v ročníku. Doposud jsem vždy pracoval jako obchodní zástupce pro 

obdobné společnosti, viz přiložený životopis.  

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou 

pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na osobní pohovor. 

     

 

S pozdravem Jan Novák 

 

Mgr. Jan Novák 

Tel: 777 000 000 

E-mail: jan.N@email.cz 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 - Vzor strukturovaného životopisu 

                                                                                                            Dolní 88 

700 30 Ostrava-Zábřeh 

telefon: +420 608 000 000 

e-mail: muckovamarketa@seznam.cz 

Bc. Markéta Mückov{ 

Osobní údaje 

 narozena 15. července 1987 

 svobodn{ 

 st{tní příslušnost ČR 

 

Vzděl{ní 

 2009 – doposud Magisterské navazující studium na VŠB-TU Ostrava,  

             ekonomick{ fakulta, obor management                     

 2006 – 2009  Bakal{řské studium na VŠB-TU Ostrava, ekonomick{  

                                       fakulta, obor management,                         

            ukončené st{tnicemi a získ{n titul Bc.  

 

 2002 - 2006          Jazykové gymn{zium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,  

                                            ukončené maturitní zkouškou 

 



 

 

Praxe 

 1/2008-dosud  Blue Globe. CZ, s.r.o., Ostrava, provozovatel   

   informačního port{lu o ubytov{ní na hor{ch-Našehory.cz 

   Obchodní zástupce, vedoucí obchodních zástupců a   

                                     administrativní činnost 

   administrativní a ekonomické pr{ce, vešker{ podnikov{ 

                                   korespondence  

   aktualizace informačního internetového port{lu 

tvorba internetových prezentací klientů včetně fotogalerie 

péče o nové i st{vající z{kazníky, uzavír{ní smluv,  

cestovaní po celé ČR, SK i Chorvatsku 

vedení person{lní agendy včetně zpracov{ní mezd pro 

obchodní z{stupce 

poř{d{ní výběrových řízení na nové obchodní z{stupce 

školení nových obchodních z{stupců 

zajišťov{ní a organizace firemních společenských akcí       

 2007 – 2008     Administrativní výpomoc v realitní kancel{ři Jade Horse           

 2007 – 2008      Hosteska „ Kisspatrolka“ r{dia Kiss Morava, hosteska u 

                                               ochutn{vek různých firem  

 2005 – 2008               Au-pair, výpomoc s malými dětmi  

 

Jiné znalosti a dovednosti 

 pr{ce na PC (Word, Excel, Acces, Power Point, Outlook, Internet,) - mezin{rodní 

zkoušky a získ{n certifik{t ECDL 

 řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič  

 znalost francouzského jazyka na komunikativní úrovni 

 znalost anglického a německého jazyka na střední úrovni 

 samostatnost, spolehlivost s odpovědným přístupem, pracovitost, flexibilita, velmi 

dobré organizační schopnosti  

 

Z{liby 

 cestov{ní, sport, hudba, tanec, kultura, společenské vědy, automobilismus, fitness 

 

V Ostravě 5. května 2010      Markéta Mückov{ 



 

 

Příloha č. 8 - Informativní e-maily o zařazení či nezařazení do 1. výběrového kola 

 

 

Vzorový průvodní dopis pro pozvané k pohovoru: 

 

 

Vážený pane, paní, slečno, 

chtěla bych Vám sdělit, že jste byl/a vybrán/a k osobnímu pohovoru výběrového řízení na 

pracovní pozici " Obchodní reprezentant" ve společnosti UNTRACO, v.o.s. Pokud máte stále 

zájem o tuto pracovní pozici, prosím o potvrzení na tento e-mail. Budeme Vás kontaktovat o 

datu pohovoru. 

S přáním krásného dne, Anna Nováková 

 

 

 

Vzorový průvodní dopis pro nepozvané k pohovoru: 

 

 

Vážený pane, paní, slečno, 

děkuji Vám za Váš zájem ucházet se o pracovní uplatnění ve společnosti UNTRACO, v.o.s. 

Sděluji Vám, že jste nebyl/a vybrán k pohovorům výběrového řízení na pracovní pozici 

„Obchodní reprezentant“. Byli vybráni jiní uchazeči, kteří lépe vyhovovali našim 

požadavkům a představám. Přeji Vám hodně úspěchů v osobním i profesním životě. 

S přáním krásného dne, Anna Nováková 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 - Test osobnosti – typologie TDF 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10 - Stanovení výše nákladů na výběrové řízení 

Při stanovení výše nákladů bylo postupováno následovně: 

Celková suma tištěné inzerce vychází na jedno výběrové řízení 22 000,- Kč. Tato 

částka se může zdát příliš vysoká, ale jelikož společnost s uvedenými inzertními společnosti 

pracuje již dlouhá léta, mají stanovené speciální slevové balíčky. Společnost preferuje vždy 

jeden typ inzertních novin, kterými jsou Deník nebo MF Dnes. Úspěšnost této inzerce si 

vedení zaznamenává, a proto vždy využívá jednu nebo druhou možnost. Cena Deníku i MF 

Dnes je již dlouhodobě stanovena na jedno pracovní místo do několika regionů na částku 

8 500,- Kč bez DPH, čili 10 200,- Kč s DPH. Společnost UNTRACO, v.o.s. sice nevyžaduje 

po uchazečích praxi ve zdravotnictví, ale pokud uchazeč o pracovní místo je z oboru 

zdravotnictví nebo mezi jeho záliby patří právě zdravotnictví, je to pro něj velkou výhodou. 

Z tohoto důvodu společnost využívá i inzerci ve Zdravotnických novinách nebo měsíčníku 

SESTRA. Cena za inzerci ve Zdravotnických novinách činí 5 300,-Kč s DPH. Inzerce 

volného pracovního místa v časopise SESTRA stojí 6 000,-Kč s DPH, jelikož se jedná o 

časopis, který vychází pouze jednou za měsíc, ne vždy v něm společnost inzeruje. Posledním 

tištěným médiem bývá Sociální péče, ve které společnost UNTRACO, v.o.s. taktéž nabízí 

volná pracovní místa pro obchodní reprezentanty. Inzerce zde společnost stojí 7 000,- Kč 

s DPH. Nejčastěji je zvolena kombinace Deník nebo MF Dnes a k tomu SESTRA nebo 

Sociální péče, proto je v tabulce č. 4.2 uvedena průměrná cena těchto dvou inzercí. 

Celková suma internetové inzerce je podstatně levnější než suma zmíněné tištěné 

inzerce. Společnost UNTRACO, v.o.s. během svého působení na trhu vždy preferovala 

tištěnou inzerci při vyhledávání nových zaměstnanců. V únoru tohoto roku poprvé firma 

vyzkoušela spolupráci s internetovými portály Jobsystem.cz a JobDnes.cz. Jelikož spolupráci 

navázali teprve nedávno, byly jim stanoveny ceny podle základního ceníku těchto webových 

portálů. Cena inzerce jedné nabídky pracovního místa stojí na Jobsystem.cz 2 990,- Kč bez 

DPH, čili 3 588,- Kč s DPH na jeden měsíc. JobDnes.cz nabízí službu levněji a to, 1 200,- Kč 

s DPH. 

Inzerce na vlastních webových stránkách pro společnost nepředstavuje žádné finanční 

výdaje, taktéž inzerce na webových stránkách Úřadu práce.  

Sečtením tištěné a internetové inzerce dosáhne společnost UNTRACO, v.o.s. na 

částku 26 788,-Kč. Tato částka je vynaložena pouze na proces získávání zaměstnanců. 



 

 

 

Samotná výběrová kola společnost příliš finančně nezatěžují, neboť zde se jedná 

pouze o nutné provozní náklady. Jelikož společnost nezaměstnává žádného personalistu či 

jinou osobu, které by musela za provádění výběrových řízení platit, nejsou zde žádné 

markantní náklady. Náklady vynaložené na předvýběr jsou pouze za telefonní hovory. Jestliže 

vedení rozhodlo o pozvání uchazeče k prvnímu výběrovému kolu, zatelefonuje mu osobně a 

domluví se s ním na přesném datu, místě a hodině. Průměrná cena se pohybuje kolem 300,- 

Kč včetně DPH (30 telefonátu x 2 minuty x 5,- Kč za minutu). Náklady na pitný režim činí 

zhruba 200,- Kč (20ks 0,5l láhví neperlivé vody x 10,- Kč). Telefonní výdaje na pozvání 

uchazečů do druhého výběrového kola činí v průměru 350,- Kč (7 telefonátu x 10 minut x 5,- 

Kč za minutu). Telefonní hovory jsou v tomto případě podstatně delší, neboť se uchazečům 

sdělují další kroky konání druhého výběrového pohovoru. Těm, kteří postoupili do třetího 

výběrového kola, zasílá společnost k nastudování zdravotnické a propagační materiály. Tisk 

těchto materiálů se pohybuje kolem 500,- Kč (100 stran x 1,- Kč/strana x 5 uchazečů). 

Materiály jsou vždy zaslány Českou poštou a dle ceníku pošty to zhruba činí 300,- Kč. Po 

sečtení všech těchto položek se firma dostane na částku 1 650,- Kč. 

Celkové náklady společnosti na výběrové řízení činí tedy 28 438,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 11 – Otázky zjišťující obchodního ducha 

Mluvený projev 

V případě, že se rozhodneme pro spolupráci s Vámi, v čem byste viděl přínos pro naši 

společnost / co nám můžete nabídnout? 

1A Prosperita – Jakým způsobem? 

1B Zkvalitnění služeb – Jak? 

1C Rozšíření sítě - * 

 

Obchodní dovednosti 

Co preferujete ve službách 

- úroveň poskytovaných služeb? (bere pohled nikoliv zákazníka, ale konečného spotřebitele) 

- spokojenost zákazníka? *  (opak bodu a) 

- obojí – co preferujete více? 

 

Co je pro Vás důležité při osobním jednání 

- vystupování (staví své potřeby nad potřeby zákazníka)    

- osobní přístup *  (srdce obchodníka) 

 

Jak by pracoval 

Při poskytnutí služby preferujete 

- rychlost, jednoduchost (není připravený)  

- bohatost (nedobré, musí mít vše dokonalé, až pak obchoduje) 

- servis *   

  

Hlas   1-5 

Pohled (výraz) 1-5 

Gestikulace  1-5 

 

*s obchodním duchem//do 10 ti dnů se Vám ozveme telefonicky, jak jste uspěl ve výběrovém 

řízení. 

 


