
Přílohy 

Příloha č. 1 Procesní organizační model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procesní pracovní místo 

Role v rámci procesu 

Jednotlivé činnosti 
v rámci procesu 

Pracovní místo 1 Pracovní místo 2 

Role 1 Role 2 

Proces



Příloha č. 2 Organizační struktura vyšších úrovní organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GAE services, 

s.r.o. 

Divize služeb Divize financí 

CEO CFO 

asistent asistent 
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podporu a 
koordinaci 

koordinátor 

Zákaznické 

kanceláře 

Call 

centrum 

Úsek 
reklamací a 

rozvoje 

Úsek 

fakturací 

Úsek 

pohledávek 

Finanční a 

účetní úsek 

Kancelář 

společnosti 



Příloha č. 3 Příklady pracovních činností 

 Statutární orgány: 

o stanovují systém řízení pracovní výkonnosti, 
o stanovují cíle společnosti včetně časového harmonogramu v daném kalendářním roce, 
o schvaluje dohody o pracovních cílech a následné výsledky hodnocení dosažených cílů 

v pozicích napříč celou organizací ve sledovaném období, 
o hodnotí splnění nastavených cílů za uplynulé období. 

 Ředitel společnosti (úseku) 

o je odpovědný za dodržování nastavených principů, jejich udržování, kontrolu a rozvoj, 
o připravuje a zpracovává podklady pro průběžnou aktualizaci systému řízení výkonnosti, 
o uplatňuje účinný hodnotící a motivační systém podřízených, 
o řídí činnosti podřízených organizačních útvarů a jejich hospodaření v souladu s 

podnikatelskými záměry a plány schválenými valnou hromadou. 

 Vedoucí zaměstnanci 

o odpovídají za řízení pracovního výkonu svých podřízených zaměstnanců,  
o informují zaměstnance o stanovených cílech, 
o informují zaměstnance o plnění stanovených cílů v průběhu sledovaného období a tím 

také jejich motivaci k jejich dosahování, 
o  sledují a vyřizují stížnosti – jejich následné vyhodnocení, návrh na opatření. 

 Vedoucí týmů  

o řeší požadavky zákazníků, které pracovníci CC nezvládnou vyřešit, 
o řeší stížnosti zákazníků na špatně poskytnutou službu a eskaluje záležitost na 

vedoucího, 
o provádí hodnocení hovorů a e-mailů, 
o poskytuje zpětnou vazbu operátorům, 
o podílí se na budování týmu (prostřednictvím teambuildingu, porad aj.), 
o eviduje a kontroluje docházku a absenci pracovníka, 
o dohlíží na používání aktualizovaných postupů, 
o podílí se na tvorbě a úpravě procesů a postupů v rámci chodu CC, 
o motivuje pracovníky k lepším výkonům, 

 Řadoví zaměstnanci – operátoři 

o informuje o postupech nutných pro zahájení distribuce a dodávky zemního plynu a 
elektřiny, 

o podává obecné informace týkající se cen zemního plynu, 
o informuje o fakturaci, způsobu jejích doručení a vystavení, 
o informuje zákazníky o stavu jejich smluvního účtu, týkajícího se plateb a pohledávek, 
o na přání zákazníka zasílá opisy faktur, ceníky a jiné tiskopisy, 
o přijímá reklamace a stížnosti zákazníků předává je k řešení svému vedoucímu, 
o zapojuje se do probíhajících marketingových kampaní aj. 

  



Příloha č. 4 Šablona profilu pracovního místa 

PROFIL PRACOVNÍHO MÍSTA Počet stránek:          

 

Název pracovní funkce  

Jméno zaměstnance  

Organizační jednotka   

Přímý nadřízený  

Přímo podřízení  

Podřízené úseky  

 

Mimo všeobecná práva, povinnosti a odpovědnosti zaměstnance, nebo vedoucího pracovníka, 

uvedených v organizační a pracovně právní směrnici, přísluší této funkci provádění zejména 

těchto činností.  

 

Kvalifikační požadavky:   

 

 

Požadované schopnosti / dovednosti: 

 

 

Hlavní pracovní činnosti: 

 

 

Odpovědnost: 

 

 

Zastupování: 

 

 

 

 



Příloha č. 5 Strukturace GAE Trainee program a GAE Potential program

 

 

 

Obr. č. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.

 

 

zam

managementu

urč

stáže v jednotlivých 
podnikových útvarech

GAE Trainee program a GAE Potential program

Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.

 

určen pro 
zaměstnance podpora talentů

oblasti 
managementu délka do 3 let

GAE Potential 
program

určen pro studenty podpora excelentních 
studijních výsledků

stáže v jednotlivých 
podnikových útvarech

délka cca 1 rok po 
absolvování

GAE Trainee 
program

GAE Trainee program a GAE Potential program 

Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-1 GAE 

podpora excelentních 



Příloha č. 6 Hodnotící formulář pro obslužné týmy 

 

  

Hodnocení hovoru 
Datum: 

  

Příjmení a jméno:   

Datum a čas hovoru:   

Délka hovoru:   

Hodnotitel:   

Kritéria hodnocení Váha kritéria % Body 

Standardy hovoru 15% 0 

Úvod hovoru 3%   

Kontakt dle standardu 9%   

Závěr 3%   

Komunikační dovednosti 40% 0 

Aktivní vedení hovoru 15%   

Přístup k zákazníkovi 15%   

Verbální komunikace 10%   

Odborné dovednosti 45% 0 

Efektivita pro zákazníka 15%   

Prevence 10%   

Správnost informací 20%   

Celkem 0% 0 

Standardy: 0 

Komunikace: 0 

Odbornost: 0 

Poznámky 

  

Návrhy na zlepšení 

  

Podpis hodnotitele:   

Podpis hodnoceného:   



Příloha č. 7 Struktura otázek standardizovaného rozhovoru 

1. Co je náplní Vaší práce v rámci týmu? 

2. Jakým způsobem seznamujete zaměstnance s cíly Vaší společnosti? 

3. Jakým způsobem se podílíte na stanovení cílů Vaší společnosti? 

4. Jakým způsobem se podílíte na stanovení cílů pro Váš tým? 

5. Jakým způsobem rozdělujete úkoly a činnosti v rámci týmu? 

6. Jakým způsobem sledujete a evidujete výkon vašich podřízených? 

7. Jak Vy osobně hodnotíte úroveň rozvoje lidských zdrojů ve Vaší společnosti?  

8. Jak k rozvoji dle Vašeho názoru přistupují Vaši podřízení? 

9. Jaké má z Vaší zkušenosti hodnocení vliv na výkon zaměstnanců? 

10. Jakým způsobem motivujete podřízené k vyššímu výkonu v rámci Vašeho týmu? 

11. Jak rozvíjíte zaměstnanecké vztahy na pracovišti? 

12. Jaké způsoby odměňování využíváte v rámci Vašeho pracovního týmu? 

13. Jak Vy osobně hodnotíte systém odměňování ve Vaší společnosti? 

14. Jakým způsobem řešíte situace, kdy zaměstnanec nedosáhne požadovaného výkonu? 

15. Jaký/é nástroj/e týkající se rozvoje, motivace, hodnocení nebo odměňování, který je vám 

znám, ale v organizaci není uplatňován, byste rád využil a proč? 

 


