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1. Úvod 

Nacházíme se ve věku síťové inteligence – věku, v němţ se rodí nová ekonomika, 

nová politika i nová společnost. Podniky se reorganizují, vlády se  přeskupují a jednotlivci 

hledají nový smysl ţivota. Globální situace převrací světovou ekonomiku vzhůru nohama. 

Ekonomikou nového věku síťové inteligence je digitální ekonomika. V klasické ekonomice 

probíhaly všechny informační toky fyzickým způsobem: posílaly se peníze v hotovosti, šeky, 

faktury, nákladní listy, různé zprávy, organizovala se osobní setkání obchodních partnerů, 

probíhaly klasické analogové telefonní hovory. Klasickým způsobem vysílala televize a 

rozhlas, klasické byly i veškeré mapy, fotografie, hudební skladby a poštovní reklamní 

nabídky. V nové ekonomice je základní formou informací digitální podoba – takovéto 

informace se redukuji na pouhé bity uloţené někde v počítači a pohybují se sítěmi rychlostí 

světla. Nová ekonomika sebou přináší neustálý a neúprosný střet zájmů, díky němuţ musí 

kaţdý podnik dnes a denně přemýšlet o svém poslání. Nejdůleţitějším faktorem úspěchu jsou 

inovace, nikoli přístup k výrobním prostředkům, strojním zařízením a kapitálu. Zákazníci se 

změnili a nyní od výrobců ţádají tu nejvyšší kvalitu, šetrnost vůči ţivotnímu prostředí, 

nejniţší moţné ceny, co nejlepší sluţby a jistotu sociální odpovědnosti a ještě mnohem více.  

 Hospodářská krize probíhající v minulých letech má velký dopad na hospodářské 

výsledky firmy a ta se proto snaţí hledat moţné způsoby úspor nákladů. Jednou z nich je 

sníţení nákladů na zasílání dokladů a směřování celkové komunikace se zákazníkem na 

moderní informační technologie především na internet. 

Diplomovou práci jsem zpracovala v energetickém podniku RWE, konkrétně ve 

společnosti RWE Zákaznické sluţby, s.r.o. Tato společnost vynaloţila mnoho úsilí a 

finančních prostředků na aplikaci elektronických agend, které přinášejí vyšší komfort 

zákazníkům a podniku by měly přinést finanční úspory. 

V diplomové práci jsem popsala všechny moţnosti komunikace se zákazníkem, 

zhodnotila zejména stávající průběh fakturace a způsoby předání jednotlivých dokumentů 

souvisejících s fakturací. 

 Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda elektronickou komunikaci zákazníci 

vyuţívají a ţádají v takové míře, v jaké si společnost původně plánovala. K naplnění tohoto 

cíle je v této práci provedena analýza současného stavu. Následně jsou navrţeny změny 

dosavadní situace a doporučení, která mohou vést ke zvýšení počtů zákazníků, kteří aktivně 

vyuţívají elektronickou komunikaci, tak aby moţná nejlépe vystihla potřeby dané firmy.  
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 Při řešení zadaného úkolu byly pouţity informace a numerická data, která jsou pro 

podnik citlivými údaji. Z tohoto důvodu společnost zaţádala o utajení těchto skutečností, 

které jsou obsaţeny v podkapitolách 3.6. a 3.8. Tyto podkapitoly jsou proto vyjmuty z veřejné 

části diplomové práce a nachází se v samostatné neveřejné příloze a mají přímou vazbu 

k veřejné části.  
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2. Teoreticko-metodologická část 

V této části diplomové práce bude představena analyzovaná společnost, nastíněna 

situace na energetickém trhu, uveden praktický problém a postup řešení diplomové práce. 

Součástí této kapitoly je také vysvětlení stěţejních pojmů a výčet pouţitých metod a technik. 

 

2.1. Představení společnosti 

 Tato podkapitola byla zpracována po prostudování dostupných informací, získaných 

především z internetových zdrojů společnosti a na jejich základě byl zpracován účelový 

výtah.
1
 

 

2.1.1. Historie 

Společnost RWE – Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengeselschaft 

vznikla ke dni 25. 4. 1898. Byla zaloţena podnikem veřejných sluţeb EAG - Elektrizitäts-

Actien-Gesellschaft a jinými spřátelenými společnostmi. Jedním z prvních důleţitých roků 

pro RWE je rok 1905, kdy se začíná firma podílet ve společnostech provozujících tramvaje a 

získává tak moţnost reklamní propagandy, která je umístěna přímo na samotných dopravních 

prostředcích. Uţ v roce 1920 dosáhl akciový kapitál RWE na částku 108 milionů marek a 

města, kde společnost působila, se stávají hlavními akcionáři. K roku 1928 se připisuje další 

významná událost, a to vybudování vysokonapěťové sítě. V roce 1938 vlivem zbrojního 

průmyslu, jehoţ poptávka po elektrické energii velmi narůstala, byla Společnost nucena 

rozšiřovat své nynější elektrárny a zahájit výstavbu nových, čímţ došlo k dalšímu rozmachu 

firmy. V období druhé světové války došlo k propojení sítě RWE s vysokonapěťovým 

vedením v Belgii, Nizozemsku a Francii. Díky tomuto kroku mohla být přebytečná energie 

vyrobena v Německu přivedena i do těchto zemí a poslouţit k dalším potřebám. Tímto 

krokem byl poloţen základ pro vzájemně propojení rozvodné soustavy v Evropě. Po skončení 

2. světové války bylo nutné přejít k obnově celého systému, coţ bylo dokončeno v roce 1948. 

V 50. letech velká část elektrické energie byla vyráběna právě RWE a firma byla jedním ze 

zakladatelů „Svazu pro koordinaci výroby a přenosu elektrické energie“, který sídlil v 

Paříţi. V roce 1989 se různé společnosti, které patřily do skupiny RWE rozhodly, ţe pomůţou 

s rekonstrukcí ekonomiky ve státech východního Německa. Rozrůstající se privatizace a 

deregulace evropského trhu působila příznivě na další expanzi společnosti na trhy států jako 

např. České republiky, Portugalska, Chorvatska a Maďarska. Během roku 2000 je dokončena 

                                                 
1
 http://www.rwe.cz/cs/ozemnimplynu/vznik-a-historie-zp/ 
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privatizace českého plynárenství a přináší moţnost prodeje podílů v distribučních 

společnostech firmy Transgas a.s. německé firmě RWE AG. 

 

2.1.2. Koncern RWE 

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských 

společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více 

neţ 70.000 zaměstnanců dodává více neţ 16 milionům zákazníků elektřinu a přibliţně 8 

milionům zákazníků plyn. V hospodářském roce 2009 dosáhla společnost RWE zisku ve výši 

přibliţně 48 miliard EUR. 

Hlavními trhy RWE jsou Německo a střední a východní Evropa. Značka RWE 

zastřešuje šest divizí pod vedením RWE AG - RWE Power, RWE Innogy, RWE Supply & 

Trading, RWE Dea, RWE Energy, RWE npower.  

Výše zmíněné společnosti se zabývají podle svého zaměření obchodem s elektrickou 

energií, zemním plynem, uhlím, ropnými produkty, obnovitelnými zdroji, větrnými, vodními, 

přílivovými elektrárnami, biomasou nebo i s elektrickými povolenkami. 

RWE AG je vedoucí společností celého koncernu, která řídí všechny jeho společnosti. 

Sídlí v Essenu a je zodpovědná za strategický rozvoj, plánování, controlling, finance a 

komunikaci na nejvyšší úrovni celého koncernu RWE.   

 RWE Power je jedním z největších výrobců elektrické energie v Evropě, která vyrábí 

elektrickou energii ze všech dostupných zdrojů, jádra, černého i hnědého uhlí, zemního plynu, 

biomasy, vody i větru. RWE Power zaměstnává více neţ 18.000 lidí. 

RWE Supply & Trading je společnost zaměřená na celoevropský obchod se všemi 

produkty v portfoliu koncernu. RWE Trading obchoduje s elektřinou, zemním plynem, uhlím 

a ropnými produkty s energetickými deriváty, které slouţí k zajištění proti změnám cen 

energií. Od roku 2002 obchoduje RWE Supply Trading také s energetickými povolenkami. 

500 zaměstnanců společnosti sídlí vedle Essenu také v Londýně a ostatních místech po celé 

Evropě. 

RWE npower působí ve Velké Británii a obsluhuje zdejší zákazníky koncernu RWE. 

Pro výrobu elektřiny vyuţívá zemní plyn, ropu, uhlí a obnovitelné zdroje energie. 

Essent je největším dodavatelem energie v Nizozemsku. Eletrickou energií, zemním 

plynem, teplem  a souvisejícími sluţbami zásobuje 2,6 milionu zákazníků. Essent je aktivní 

také na energetickém trhu v Belgii.  

RWE Dea sídlí v Hamburgu a je zaměřena na objevování a těţbu ropy a zemního 

plynu. Společnost vyuţívá nejmodernější techniky pro těţbu a produkci surovin a vyuţívá 
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know-how, které společnost získala za více neţ 110 let svého působení v oboru. RWE Dea se 

také snaţí o ochranu ţivotního prostředí a bezpečnost. RWE Dea ovládá produkční kapacity 

v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Norsku, Egyptě a zároveň je drţitelem licence pro 

těţební průzkum v Alţíru, Libyi a Polsku. V Německu ovládá RWE Dea podzemní zásobníky 

zemního plynu. 

RWE Innogy je odpovědná za vše, co souvisí s obnovitelnými zdroji energie. RWE 

jejím prostřednictvím od roku 2008 kaţdoročně investuje jednu miliardu Eur do rozšiřování 

svých činností v oblasti větrných elektráren na souši i na moři, vodních elektráren, biomasy, 

výroby elektřiny ze solárních a geotermálních zdrojů, přílivových elektráren a výroby 

elektřiny z mořských vln.
2
 

 

2.1.3. RWE v ČR 

Společnosti skupiny RWE v ČR organizačně patří pod RWE AG, která je matkou 

celého koncernu. Řídící společností v České republice je společnost RWE Transgas, jejíţ 

hlavními obchodními aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním plynem a 

elektřinou. 

Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti RWE Energie 

(vznikla 1. 6. 2009 fúzí společností Severočeská, Středočeská a Západočeská plynárenská), 

Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská 

zaměřené na prodej zemního plynu a elektřiny koncovým zákazníkům. 

Od 1. 1. 2007 se z kaţdé z těchto regionálních společností oddělila činnost přepravy 

zemního plynu. Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto komoditou 

a provozovateli distribuční soustavy jsou společnosti mající v názvu slovo „Net“: RWE 

GasNet (dříve STP Net, SČP Net, ZČP Net), SMP Net, JMP Net a VČP Net. 

Od RWE Transgas se v roce 2006 oddělila společnost RWE Transgas Net. Ta 

zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a 

vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. 

Podzemní zásobníky zemního plynu skupiny RWE v České republice spravuje od 

května 2007 společnost RWE Gas Storage. 

Součástí skupiny RWE v ČR je také RWE Plynoprojekt, který nabízí kompletní 

projektovou, konzultační, poradenskou a investorsko-inţenýrskou činnost. 

                                                 
2
 http://www.rwe.cz/cs/koncern-rwe/ 
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Od 1. ledna 2008 zahájily svou činnost společnosti RWE Distribuční služby, která 

zajišťuje správu a údrţbu distribučních zařízení zemního plynu a RWE Zákaznické služby, 

která obstarává všechny formy komunikace s koncovým zákazníkem. 

Provozní a podpůrné činnosti pro všechny společnosti skupiny RWE v ČR zajišťuje 

společnost RWE Interní služby.
3
 

 

2.1.4. RWE Zákaznické služby, s.r.o 

Společnost RWE Zákaznické sluţby, s.r.o., zahájila svoji činnost 1. ledna 2008 jako 

dceřiná společnost RWE Transgas, a.s. Hlavním úkolem společnosti je poskytovat servis pro 

více neţ 2,3 miliony zákazníků skupiny RWE v České republice. Sluţby Společnosti zahrnují 

jak komunikaci se zákazníky RWE, tak i finanční vyrovnání, a proto je pro mou diplomovou 

práci tato část firmy stěţejní.
4
 

 

Profil společnosti: 

 obchodní firma společnosti: RWE Zákaznické sluţby, s.r.o., 

 obchodní zkratka společnosti: RWE ZS, 

 sídlo společnosti: Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, 

 identifikační číslo organizace (IČ): 27935221, 

 daňové identifikační číslo (DIČ): CZ27935221, 

 právní řád, podle kterého byla spol. zaloţena: právní řád České republiky, 

 právní forma: společnost s ručením omezeným, 

 den zápisu do obchodního rejstříku: 27. července 2007, 

 společnost je zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vloţka 30 666, 

 základní kapitál: 10 000 000,- Kč. 

Předmět podnikání: 

 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, neţ 

základních sluţeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostorů, 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 

                                                 
3
 http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr/ 

4
 http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr--rwe-zakaznicke-sluzby/ 
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Komunikace se zákazníky je zabezpečována prostřednictvím sítě zákaznických 

kanceláří působících v šesti krajích České republiky a moderního centralizovaného Call 

centra. Společnost je také zodpovědná za fakturaci, vyřízení reklamací a poţadavků a inkaso 

pohledávek. V roce 2009 byla dokončena centralizace fakturace a vymáhání pohledávek do 

Ostravy.  

 

Zákaznické kanceláře 

 Na začátku roku 2009 skupina RWE obsluhovala své zákazníky na 65 kontaktních 

místech, z toho bylo 42 vlastních zákaznických kanceláří a 23 smluvních partnerů. V průběhu 

roku došlo k optimalizaci počtu kontaktních míst, a proto na konci roku 2009 bylo v provozu 

33 vlastních zákaznických kanceláří a 22 smluvních partnerů. V Praze a v Ostravě byly 

otevřeny dvě nové, moderní zákaznické kanceláře, vybavené špičkovou výpočetní technikou, 

které neslouţí jen k obsluze zákazníků, ale také k aktivnímu prodeji.  

  

Call centrum 

 Centralizace Call centra po celý rok 2009 vedla ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb. 

Nejvýznamnějším krokem bylo zavedení nepřetrţitého provozu a poskytování sluţeb jak 

v českém jazyce tak i v anglickém, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Dalším důleţitým 

krokem bylo rozšíření kanálů obsluhy o Skype a samoobsluţný webový portál RWE On-line 

Servis. Call centrum zpracovalo v roce 2009 celkem 882 713 poţadavků, z toho 771 808 

telefonicky a 110 905 ostatními kanály (e-mail, fax, záznamník). 

  

Reklamace a požadavky 

 Úkolem Odboru reklamací a poţadavků je zajištění jednotného a profesionálního 

vyřešení reklamace nebo poţadavku odběratele zemního plynu pro celou skupinu RWE v ČR. 

Reklamace a stíţnosti jsou zpracovány pro segmenty zákazníků maloodběratelé a domácnosti. 

V řešení reklamací a stíţností se v průběhu roku povedlo dosáhnout po optimalizaci 

veškerých procesů nad 98% vyřešených všech reklamací a stíţností ve stanoveném termínu a 

také sníţení průměrných časů na vyřešení. 

  

Fakturace 

 Úsek fakturace zajišťuje veškeré činnosti související s fakturací zemního plynu a 

elektřiny. Zpracování faktur a souvisejících agend je poskytováno pro všechny segmenty 
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zákazníků. V roce 2009 bylo vystaveno 2 646 513 faktur a zpracováno 22 088 694 přijatých 

plateb. Také byla v tomto roce postupně dokončena centralizace Úseku fakturace do Ostravy. 

Kromě tiskového centra, které je umístěno v Brně, jsou veškeré činnosti poskytovány 

v Ostravě. Střediska jsou rozdělena dle činností na středisko fakturace, středisko opravné 

fakturace, středisko zpracování plateb a středisko zpracování uzávěrek. V roce 2009 se 

podařilo dosáhnout řady zlepšení. Došlo ke zkrácení doby mezi provedením odečtu a 

vystavením faktury z 10 dnů v roce 2008 na 5 dnů v roce 2009. 

  

Vymáhání pohledávek 

 Odbor vymáhání pohledávek zajišťuje proces inkasa pohledávek spojených 

s obchodem a distribucí zemního plynu. V průběhu roku 2009 pokračovala restrukturalizace 

útvaru, jeţ spočívala v přesunu činností prováděných v šesti lokalitách (Plzeň, Praha, Ústí nad 

Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava) do Ostravy. Díky tomuto kroku došlo k optimalizaci 

a sjednocení procesů a reportingu.
5
 

 

2.1.5. Ekonomické charakteristiky 

 V tabulce 2.1.5 má většina ekonomických ukazatelů rostoucí tendenci. Jen v případě 

počtu zaměstnanců došlo ke sníţení, zřejmě z důvodu vysoké produktivity práce a také u 

provozního cash flow došlo k výraznému poklesu. Peněţní tok je důleţitou veličinou, která 

vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněţní 

prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investic. Zřejmě 

z tohoto důvodu došlo i k poklesu investic. 

 
Tabulka 2.1.5. Ekonomické charakteristiky 

  Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka 2008 2009

  Fyzický počet zaměstnanců k 31.12. počet 532 514

  Trţby z prodaných sluţeb v rámci skupiny RWE mil. Kč 780 808

  Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč 53 82

  Čistý zisk mil. Kč 40 63

  Celková aktiva mil. Kč 198 189

  Základní kapitál mil. Kč 10 10

  Investice tis. Kč 109 106

  Provozní cah flow mil. Kč 104 27  
Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009, RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

 

 

                                                 
5
 Informace k jednotlivým oddělením jsem čerpala z Výroční zprávy 2009, RWE Zákaznické sluţby s.r.o. 
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2.2. Situace na energetickém trhu 

 Tato kapitola je významná pro celkovou orientaci a byla zpracována tak, aby 

charakterizovala vnější prostředí pro daný podnik. Podklady k této části byly čerpány 

z internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního ústavu. 

 

Poslání a vize energetiky 

Posláním energetiky je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k ţivotnímu prostředí šetrnou 

dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za konkurence schopné a 

přijatelné ceny za normálních podmínek a současně zabezpečit nepřerušenou dodávku energie 

v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůleţitější sloţek infrastruktury 

státu a zajištění šance obyvatelstva na přeţití v krizových situacích a následnou obnovu jejich 

standardních funkcí za aktivní účasti měst a obcí na uvedených opatřeních, procesech a 

úkolech. Energetika je spolehlivou, bezpečnou, prosperující a konkurenceschopnou součásti 

ekonomiky ČR, podporuje udrţitelný rozvoj společnosti a je významným prvkem stability a 

integrace energetiky v regionu střední Evropy. Rozvoj energetiky je základním zájmem ČR a 

také celé EU. 

 

Energetická politika v ČR 

Dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek pro 

samu existenci demokratické společnosti. Fungující energetický sektor je proto základní 

podmínkou bezpečnosti státu. 

Jedním ze základních rámců pro energetickou politiku státu jsou strategické cíle a 

vývoj energetické politiky Evropské unie. Energetická politika ČR proto musí být 

formulována s ohledem na jiţ schválené a deklarované dlouhodobé strategie a cíle EU. 

 

Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce České republiky je výrazem odpovědnosti státu za 

vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energií a pro jejich 

efektivní vyuţívání za ekonomicky oprávněné a přitom přijatelné ceny způsobem, který je 

v souladu se zásadami udrţitelného rozvoje.  

Státní energetická koncepce České republiky, dále jen SEK, je dokumentem, který 

stanovuje – v souladu se zněním §3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií – 

strategické cíle státu v energetickém hospodářství s výhledem na 30 let. Aktualizace SEK tuto 
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podmínku splňuje a obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR. Její klíčovou součástí 

je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky s horizontem do roku 2050. 

Výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie mezi roky 2030 a 2050 má charakter 

strategické vize. Předchozí SEK byla schválena v roce 2004. Avšak v období od roku 2004 do 

roku 2009 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství ČR, ale i 

v jeho vnějším okolí, na které je potřeba reagovat. Začaly se především s větší intenzitou 

projevovat důsledky nerovnoměrného rozdělení prvotních energetických zdrojů.
6
 

 

Energetický zákon 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a 

regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a 

teplárenství, jakoţ i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Změny 

energetického zákona vycházejí z několika evropských směrnic, reagují na zkušenosti účastníků s 

elektřinou a plynem a současně na zkušenosti orgánů státní správy s jeho praktickým 

uplatňováním. V souladu s politikou sniţování administrativní zátěţe, kterou ministerstvo 

průmyslu dlouhodobě prosazuje, mají úpravy za cíl především zjednodušit povolovací procedury 

a procesy při vstupu do podnikání v elektrotechnických odvětvích. Současné znění odráţí 

předpisy platné v Evropské unii do doby jeho přijetí. Je tedy postaven na stejných předpisech jako 

energetická legislativa Evropské unie. 

Novela energetického zákona rozšiřující činnost operátora trhu s elektřinou, vstoupila 

v platnost 1.1.2006 a od 1.1.2007 platí také pro oblast plynárenství. Důvodem je plné otevření 

trhů s elektřinou a plynem a jejich vzájemná podobnost.
7
 

 

2.3. Popis podnikového problému 

Pro společnosti zabývající se obsluhou zákazníků je stěţejní komunikace a tu lze 

se zákazníky zabezpečit mnoha způsoby:  

 osobně, 

 telefonicky, 

 písemně, 

 krátkou textovou zprávou,  

 elektronickou poštou. 

                                                 
Podkapitola 2.2. zpracována z následujících zdrojů: 
6
 http://www.mpo.cz/dokument5903.html,   

7
 http://www.eru.cz/user_data/files/legislativa/legislativa_CR/Zakony/EZ_cerven_2010.pdf 
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Ve své práci se zaměřuji na oblast elektronické komunikace se zákazníkem, konkrétně 

se bude jednat o nově zavedený online servis a zasílání elektronických dokladů v dané 

společnosti.  

Kaţdá firma zabývající se obchodní činnosti přijímá nebo vystavuje faktury za 

poskytované sluţby či odebrané zboţí. Faktura můţe být předána třemi způsoby: 

1. písemnou formou (dopis zaslaný poštou), 

2. faxem, 

3. elektronickou formou. 

 

Kaţdý způsob má své klady i zápory, ale úspora nákladů je pro kaţdou společnost alfa 

omegou a proto se za kaţdou cenu snaţí najít hospodárnější řešení. Pro velké firmy, které 

mají milióny zákazníků, znamená zasílání obyčejného dopisu nemalé finanční náklady. A pro 

malé firmy se taky jedná o zbytečné výdaje a tak stále vzrůstá obliba odesílání tohoto 

dokumentu v elektronické podobě. 

Výhody můţeme spatřovat především ve sníţení nákladů a časové náročnosti na 

doručení. U malých a středních firem je výhodou sníţení časové náročnosti agend, jelikoţ 

někdo musel fakturu vytisknout, dát do obálky, nalepit známku a poslat. K dalším výhodám 

lze začlenit i ochranu ţivotního prostředí, coţ je další důvod přiklánět se k elektronickému 

způsobu předávání dokladů. 

Nevýhodou elektronické formy je, ţe příjemce faktury musí mít přístup k internetu a 

také mít nainstalovaný příslušný software. Ovšem v současnosti je jen minimální procento 

firem bez připojení k internetu a existuje nepřeberné mnoţství bezplatných programů. 

Daná společnost nabízí základní elektronickou komunikaci zákazníkovi 

prostřednictvím sluţby RWE Online servis. Jedná se o internetovou aplikaci – webový portál, 

který umoţňuje pohodlně vyřizovat záleţitosti týkající se zemního plynu a elektřiny 

prostřednictvím počítače. V RWE Online servis můţe zákazník nahlíţet na svůj účet a 

spravovat své zákaznické a smluvní údaje. Formou aktivní správy svého účtu můţe provádět 

např.: 

 změny smluvních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, u fyzických 

osob název a sídlo firmy, korespondenční adresa apod.), 

 změny platebních podmínek, 

 upravit výši zálohy (kategorie Domácnost a Maloodběratel/Podnikatel),   

 podat online reklamaci, 
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 vyuţít moţnost elektronické fakturace. 

 

Nejrychlejším způsobem úhrady faktury za zemní plyn a elektřinu je sluţba e-faktura. 

Tuto sluţbu, která umoţňuje realizovat přímou úhradu plateb za odebraný zemní plyn a 

elektřinu z prostředí internetového bankovnictví, připravila společnost RWE ve spolupráci 

s Českou spořitelnou, a.s. 

E-faktura je určena pro domácnosti i drobné podnikatele a mohou ji vyuţít všichni 

zákazníci RWE, kteří jsou současně klienty České spořitelny, a.s. a pro obsluhu svého účtu 

vyuţívají sluţbu internetového bankovnictví Servis 24. 

Sluţba e-faktura je pro zákazníky RWE poskytována bezplatně a její vyuţití není 

závislé na dosavadním způsobu realizace plateb. Umoţňuje jednoduchou úhradu moţných 

nedoplatků a poskytuje ucelený přehled doručených dokumentů. 

Společnost RWE v rámci finančních úspor a zlepšení sluţeb zákazníkům vynaloţila 

nemalé finanční prostředky na aplikaci elektronických agend.  

Mým úkolem je zmapovat situaci po 2 letech provozu a různých reklamních kampaní 

a zjistit zda se poskytovaná sluţba těší zájmu zákazníků. V opačném případě najít příčinu a 

navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace. 

 

2.4. Postup řešení diplomového úkolu 

Řešení diplomové práce bylo rozvrţeno do 9 fází: 

1. získání vstupních informací od kompetentních osob a seznámení se s problémem, 

který budu v dané společnosti řešen, 

2. průzkum a sběr literárních pramenů pro řešení úkolu, 

3. ujasnění si vhodných metod, technik a nástrojů, jak daný problém řešit, 

4. samotná analýza – konkrétní aplikace podmínek do jednotlivých fází, 

a. hrubá analýza, 

b. zpodrobnění, 

c. zpracování analytických poznatků, 

5. konzultace v podniku, zda jsou získané informace a poznatky akceptovatelné firmou, 

6. shrnutí analýzy, 

7. na základě shrnutí navrhnout náměty na zlepšení, 

8. práce na doporučení, 

9. celkové úpravy a sepisování. 
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2.5. Stěžejní pojmy 

 Následná podkapitola se zabývá pojmy, které jsou stěţejní pro vypracování a 

pochopení praktické části diplomové práce.  

 

2.5.1. Co je to faktura 

Obecně řečeno, faktura je účet, který firma vystavuje, aby dostala zaplaceno za 

provedenou práci či dodané zboţí. Pojem faktura jako takový není definován v ţádném 

právním předpisu. Přesto je tento pojem vţitý a pouţívá se běţně v obchodním styku. V 

současné digitální době nemusí mít pokaţdé jen podobu vytištěného papíru. Mnoho firem 

preferuje elektronickou podobu ve formátu PDF (přenosný formát dokumentu). V takovém 

případě vyhovují všem zákonným náleţitostem, následující moţnosti: 

 jestliţe je faktura zaslána emailem v PDF souboru neoznačeném digitálním podpisem, 

má příjemce dvě moţnosti jak takovou fakturu zpracovat a archivovat. První moţností je, ţe 

fakturu opatří podpisem osoby, která fakturu zaúčtovala a následně v papírové podobě uloţí 

do archívu. Druhou moţností je, ţe si zákazník fakturu ponechá v elektronické podobě a sám 

ji opatří digitálním podpisem a uloţí do svého elektronického archivu, 

 pokud je však elektronická faktura jiţ opatřena digitálním podpisem, má příjemce opět 

dvě moţnosti. Fakturu si vytiskne, podepíše a archivuje v tištěné podobě, nebo si takto 

signovaný doklad uloţí do elektronického archivu. 

Příjemce faktury by však měl mít na mysli, ţe elektronická data nejsou sama o sobě 

daňovým dokladem. Tím se stávají aţ tehdy, je-li zajištěn původ dokladů neboli jeho 

autenticita a nezaměnitelnost neboli integrita. Kaţdá vystavená faktura by měla obsahovat 

následující náleţitosti:  

 označení Faktura, 

 jméno (příp. název firmy) a adresa vystavovatele, 

 jméno (příp. název firmy) a adresa příjemce, 

 datum vydáni a splatnosti, 

 pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění, 

 pořadové číslo, 

 podpis vystavovatele faktury a razítko
8
. 

                                                 
8
 Informace k podkapitole 2.5.1. byly z velké části přebrány z následujících internetových stránek 

http://www.euroekonom.cz/podnikani-faktura.php 
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2.5.2. Interní informační systém 

Elektronické zasílání dokumentů je závislé na kvalitě interního informačního systému, 

který je danou firmou vyuţíván. Vyšší kvalita dat a provázanost informačních systémů zajistí 

zasílání správných a kvalitních údajů. Interní informační systémy, neboli ERP, mají velký 

význam pro řešení úkolu, protoţe jeho součástí je samozřejmě agenda. Charakteristiky tohoto 

systému by se daly shrnout následujícím způsobem. 

 

Definice ERP 

Enterprise Resource Planning je softwarový systém pro řízení činnosti podniku, 

který integruje a automatizuje velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 

podniku. Jedná se o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturace, 

účetnictví. 

 

Historie interních informačních systémů 

Počátek systémů ERP můţeme hledat v šedesátých letech minulého století, kdy 

některé větší organizace vyvíjely a nasazovaly centralizované počítačové systémy, 

automatizující nejnáročnější úlohy spojené s chodem podniku - především kontrolu zásob a 

skladů.  

V sedmdesátých letech byly vyvinuty systémy řešící materiálové plánování výroby 

Material Requirements Planning (MRP). 

Od počátku osmdesátých let se pak v podnicích nasazovaly systémy slouţící pro řízení 

a optimalizaci dodávek materiálů a výroby (Manufacturing Resources Planning - MRP II).  

První systémy ERP se začaly objevovat od konce osmdesátých let a na počátku let 

devadesátých. Ty uţ zpravidla zasahovaly širší oblast fungování podniku s výše uvedenými 

funkcionalitami a moduly. Přebíraly mnoţství úloh dříve vykonávaných lidmi a vedly 

postupně k integraci většiny podnikových procesů. V protikladu ke starším systémům, 

tradičně vyvíjených uvnitř firem speciálně pro danou organizaci, se jednalo o integrované, 

komerčně nabízené produkty, které lze přizpůsobit dané společnosti nebo odvětví. Tyto 

komplexní a drahé systémy však vyţadovaly implementaci náročnou na lidské zdroje a další 

náklady. Mnohdy bylo jejich zavádění spojeno také se změnou podnikových procesů, s jejich 

reengineeringem, tak aby odpovídaly jednotlivým modulům a nejlepším pouţívaným 

postupům pro dané odvětví.  
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„Nový impulz přinesla všeobecná dostupnost a klesající cena informačních 

technologií. Trh s ERP rostl aţ o desítky procent ročně, protoţe podnikům přinášely 

konkurenční výhodu a mnohdy i radikální zlepšení fungování. Další kapitolou byl pak nástup 

internetu, který řešení, dříve omezená na hranice jediného podniku, propojuje se systémy 

dalších organizací. Dodavatelé podnikových systémů reagují zabudováním nových funkcí a 

otevírají také architekturu systémů. Cílem je moţnost komunikovat s dalšími aplikacemi i 

systémy mimo mateřský podnik,“ shrnuje Stanislav Fleissing, Senior Account Manager 

společnosti IXTENT s.r.o. 

Stále větší roli hraje podle Fleissinga kvalitnější uţivatelské rozhraní, které se mění 

směrem ke snadné obsluze a většímu pohodlí uţivatelů. Současně dodavatelé ERP soutěţí o 

to, jak nabídnout zákazníkům co nejvíce funkcí a moţností pro jednotlivé moduly, a vytvářejí 

rovněţ specifická řešení pro jednotlivá odvětví - například pro potravinářství, dopravu, 

energetiku, finančnictví apod. Dochází ke konsolidaci trhu a navrch získávají ti dodavatelé, 

kteří nabízejí robustní řešení (co nejvíce funkcí), jeţ jsou ovšem snadno customizovatelná, tj. 

upravitelná podle poţadavků zákazníků. 

 

Výhody interního informačního systému 

 dostupnost přesných a konzistentních dat produkovaných podnikem, 

 omezení duplicit při práci s těmito daty - mohou je sdílet všichni zaměstnanci, 

 automatizace procesů znamenající menší časovou náročnost a větší efektivitu práce 

s daty, 

 moţnost propojení podniku s dodavateli i odběrateli na systémové úrovni, 

 zvýšení bezpečnosti. 

 

Nevýhody interního informačního systému 

 cena pořízení a implementační náklady 

 správa a údrţba,  

 nutnost zaškolení uţivatelů, 

 závislost na implementační firmě
9
. 

 

 

                                                 
9
 Podklady ke zpracování jsem čerpala z následujících stránek: http://hn.ihned.cz/c3-18324610-500000_d-

strucna-historie-systemu-erp 
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Interní informační systém společnosti RWE 

Společnost, ve které jsem diplomovou práci zpracovávala, vyuţívá interní informační 

systém od společnosti SAP, konkrétně systém SAP IS-U. SAP znamená Systémy, Aplikace, 

Produkty ve smyslu zpracování dat. Tuto společnost v roce 1972 zaloţilo pět bývalých 

zaměstnanců firmy IBM s cílem vyvinout standardní software pro řízení podnikové 

ekonomiky. Společnost SAP je největším dodavatelem softwaru pro informační systémy 

podniků a organizací různých velikostí. Software od této společnosti vyuţívá více neţ 82 000 

zákazníků ve 120 zemích světa. Na našem trhu se SAP poprvé objevil v roce 1992 a dosud 

získal 740 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí apod.
10

 

 SAP IS-U  je informační systém vyuţívaný pro řízení obsluhy a fakturace všech typů 

zákazníků – domácností, podnikatelských subjektů nebo velkoodběratelů, a to včetně 

zákazníků potenciálních. Slouţí k údrţbě adres a údajů, které se dlouhodobě mění minimálně, 

tj. data obchodních partnerů, smluv a smluvních účtů, připojených objektů, odběrných míst a 

umístění přístrojů. Zároveň slouţí ke generování termínů pro odečety přístrojů, termínů 

fakturace a zálohových plánů. Systém SAP IS-U vytváří podklady pro fakturaci standardních 

komodit: elektřiny, plynu, vody, tepla a dalších sluţeb. Umoţňuje seskupení zúčtovacích 

dokladů za různé sluţby a sloučit je do společné faktury. Zároveň jsou počítány poplatky a 

příslušné daně.
11

 

 

2.5.3. Řízení vztahů se zákazníky 

Řízení vztahů se zákazníky, dále jen CRM (Customer relationship management), 

je databázovou technologií podporovaný proces shromaţďování, zpracování a vyuţití 

informací o zákaznících firmy. Umoţňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a 

nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími 

zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se téţ označuje softwarové, hardwarové a 

personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. V dnešní době 

marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, ţe je třeba změnit orientaci z produktů na 

zákazníky. Koneckonců je to právě zákazník, kdo přináší peníze. 

  

Klíčovým termínem marketingu první poloviny minulého století bylo „4P“:  

 product (výrobek),  

                                                 
10

 MAASEN, A., SCHOPEN, M., FRICK, D., GADATSCH, A. SAP R/3 Kompletní průvodce. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007, 733 s. ISBN 978-80-251-1750 
11

 http://www.pontech.cz/rs/reseni/sap-is-u.html 
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 price (cena),  

 place (umístění), 

 promotion (propagace).  

 

Firmy zaměstnávaly týmy prodejců, kteří se snaţili produkt protlačit na trh, ať uţ byl 

zájem trhu o něj jakýkoliv. 

V okamţiku, kdy se objevily první marketingové průzkumy, výrobci a prodejci se 

začínají spíše orientovat na to, co si trh ţádá a vymýšlí podle toho takové produkty, které 

zákazníci pouţívají proto, ţe jimi vyřeší své problémy nebo jim přinesou zjevný uţitek. 

Moderním termínem je tedy spíše „4C“:  

 customer total cost (náklady),  

 customer value (hodnota),  

 convenience (komfort), 

 communication (komunikace). 

 

Každá společnost se zabývá těmito problémy: 

 udrţení stávajících zákazníků, 

 porozumění zákazníkům, 

 schopnost jim naslouchat, 

 identifikace klíčových procesů, 

 zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů, 

 tvorba marketingové strategie k udrţení stávajících zákazníků a získání zákazníků 

nových, 

 schopnost oslovit nové zákazníky. 

 

Cíl CRM: 

 zvýšit prodej, 

 zvýšit počet nových zákazníků a vytěţovat ty stávající, 

 sjednotit a zautomatizovat obchodní procesy, 

 sníţit administrativu, 

 zlepšit vztahy se zákazníkem, jeho spokojenost a věrnost. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Potřeby CRM: 

 soustředit efektivně úsilí společnosti a jejich pracovníků na ty správné zákazníky, 

 evidovat, sledovat a sdílet zákaznické informace napříč celou organizací, 

 posílit vztahy se zákazníky přes pracovníky prodeje, marketingu nebo sluţeb, 

 moţnost vyuţívat aplikace, na které jsou zaměstnanci zvyklí a jednoduchost obsluhy. 

 

Přínosy CRM: 

 rychlejší a přehlednější přístup k informacím o zákaznících, 

 zjednodušení práce obchodních zástupců, 

 větší zhodnocení klientského portfolia, 

 rychlejší akvizice nových zákazníků, 

 efektivnější spolupráce s distribučními sítěmi, 

 zjednodušení reportování a sledování klíčových ukazatelů společnosti.
12

 

 

2.5.4. Komunikace se zákazníkem 

Poslední dobou jiţ komunikace neslouţí jen k výměně informací. Rozvinula se do 

modernějších forem, které zahrnují různé podoby komunikace např. vizuální, 

hovorové, smyslové a psané, odehrávající se mezi firmou a zákazníkem. Komunikaci 

lze chápat jako prezentované dílo na jedné straně, propojeno s chápáním a reakcí 

druhé strany. Obrázek č. 2.5.4. znázorňuje často přijímané kybernetické vymezení 

komunikace. 

 

Obrázek 2.5.4. Kybernetický model komunikace 

 

 Zdroj: Foret, M. Marketingová komunikace, str. 8  

                                                 
12

 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/CRM 
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 Komunikátorem je ten, kdo něco sděluje a má důvod ke komunikaci (např. 

nespokojený zákazník). Kódováním se stíţnost zákazníka převede do souboru znaků, které se 

ve finále transformují do podoby zpráv (sdělení). Nosičem dané zprávy nebo jeho 

distributorem je kanál, který musí být příjemcem (dekódující komunikant) nejen přijat, ale i 

také dekódován. Vzájemnou komunikaci a její pochopení znázorňuje zpětná vazba. Všechny 

tyto aspekty modelu komunikace mohou být narušovány šumy, spočívající v moţném 

narušení pochopení zprávy. Můţe se jednat o technické nebo individuální problémy.  

 V dnešní době se moderní komunikace neobejde bez elektronických forem 

komunikace jako je internet. Získávání a udrţení zájmu a pozornosti veřejnosti je základním 

aspektem komunikace. V dnešní silné konkurenční době, kdy převaţuje nabídka nad 

poptávkou, je velice důleţité si zákazníka nejen získat, ale především udrţet
13

.  

 

2.5.5. Nástroje komunikace 

 Společnosti si mohou vybrat ze dvou komunikačních cest: a to osobní a neosobní 

(masové) komunikace. Podstatou osobní komunikace je přímý kontakt zúčastněných osob a 

jejich komunikace tváří v tvář. Vyuţívá se u forem přímého prodeje. Osobní komunikace je 

poněkud finančně náročná na jedno oslovení zákazníka. Neosobní komunikace probíhá přes 

komunikační kanály (prostředníky), kteří zprostředkují kontakt s příjemcem pomocí 

masových (televize, noviny, atd.) a elektronických komunikačních médií
14

. 

 I přes velký elektrotechnický pokrok je v dnešní době stéle nejúčinnějším nástrojem 

komunikace osobní rozhovor. Jeho výhodou je vnímání verbálních i neverbálních aspektů 

komunikace, jako je gestikulace, mimika, pohyby těla apod. Nevýhoda osobního rozhovoru 

spočívá v tom, ţe se musí obě strany setkat ve stejném čase a na stejném místě. 

 Telefonování představuje nejrozšířenější náhraţku osobní komunikace, která tak 

odstraňuje prostorové bariéry. Mobilní telefony nám umoţnily, hovořit skoro s kýmkoli 

budeme chtít, ale hlavně kdykoli a odkudkoli. Nevýhoda spočívá v nemoţnosti vnímání 

neverbální komunikace. Avšak moderní typy mobilních telefonů jsou schopny nabídnout 

vizuální doplnění prostého telefonování. Poštovní styk dnes patří k finančně i časově 

náročným podobám komunikace. Telegraf, fax, e-mail a krátké textové zprávy, dále jen SMS, 

patří mezi nejnovější podoby písemné komunikace. Při pouţívání počítačových sítí se tyto 

moţnosti komunikace stávají stále více populární.  

                                                 
13

   FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 443s. ISBN 80-251-1041-9. 
14

 HESKOVÁ, M.; ŠTARCHOŇ P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5 
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 Jednotlivé nástroje komunikace je nutné pečlivě vybírat a kombinovat dle cílového 

segmentu trhu
15

. 

 Většina společností se ve svých kampaních zaměřuje na přímé oslovování 

potencionálních zákazníků. Internet jako forma propagace je na druhém místě. Mezi tradiční 

média patří: televize, rádio, tisk a direkt mail. V těchto letech se očekává pokles účinnosti 

televize a tiskových médií. Naopak nabývá na účinnosti internet, e-mail a mobilní prodej, kde 

kaţdá forma komunikace má své klady i zápory
16

. 

 

2.5.6. Základní etapy elektronické komunikace 

Donedávna byl papír jedinou moţností, jak zaznamenat obsah úředního dokumentu. 

Kontakt s bankou, úřadem, či firmou byl doprovázen otázkou „ A máte na to papír?“. Začátky 

internetu neumoţňovaly jeho vyuţití v oblasti komunikace. V posledním desetiletí se však 

elektronická komunikace prostřednictvím internetu stala důleţitou součásti obchodování. A i 

přes velmi krátkou dobu existence elektronické komunikace je moţné vysledovat jisté etapy 

vývoje. 

Pro první etapu, byla podstatná emailová komunikace, která nahradila dosud obvyklou 

papírovou komunikaci. Lidé brzy pochopili, ţe jim tato rychlá a jednoduchá technologie 

usnadňuje práci. V současnosti asi neexistuje ţádný obchodník, který by neměl vytvořenou 

svou vlastní emailovou adresu. 

Ve druhé etapě se vyuţívaly základní, jednoduché webové stránky, které obsahovaly 

základní údaje o konkrétní firmě. 

Pro třetí etapu je typické, ţe základní údaje o firmě jsou doplněny o informace 

obchodní, informace o nabízených produktech či sluţbách, jejich parametrech a také o cenách 

a dodacích podmínkách. Firmě, která se prezentuje touto formou, je přínosem významná 

úspora času a nákladů spojených s komunikací a reklamou. 

Ve čtvrté etapě došlo ke zlomu v obchodování na internetu, jelikoţ docházelo 

k prodeji zboţí a sluţeb. Internet se stal nejen reklamním a informačním kanálem, ale i 

prodejním. Narůstá však technická náročnost řešení a také bezpečnostní poţadavky. Pro 

dodání zboţí a jeho zaplacení je nutné znát kontaktní údaje zákazníka. 

                                                 
15

 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 443s. ISBN 80-251-1041-9. 
16

 FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 

111 s. ISBN 80-7261-129-1. 
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Pátá etapa vývoje - elektronické platby. Platby prostřednictvím internetu jsou 

v současné době jednou z nejvyuţívanějších sluţeb. Nejedná se jen o platby při nákupu zboţí 

a sluţeb, ale i klienti bank nemají zájem zbytečně navštěvovat pobočky kvůli rutinním 

operacím
17

.  

 

2.5.7. Reklama 

Je mnoho forem a způsobů pouţití reklamy. Jejím cílem je zviditelnit určitý produkt či 

sluţbu. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáţe oslovit široký okruh 

veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Je pouze jednostrannou 

formou komunikace a můţe být velice nákladná. Tím, ţe se zadavatel reklamu i její šíření sám 

platí, ovlivňuje mimo jiné i její obsah. Základní cíle reklamy lze vymezit jako: 

 informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho 

vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem o poptávku. 

 přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíţ 

o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt. Někdy tato 

reklama přechází do reklamy srovnávací, porovnávající přímo náš produkt s jiným. 

 připomínající reklama má udrţet v podvědomí zákazníků náš produkt i naši značku, 

například před nadcházející sezonou. 

 

V současné době se rozlišuje silná a slabá reklama. Silná, můţe být také označená za 

americké pojetí, vychází z přesvědčení, ţe reklama je schopna změnit chování zákazníka, 

přesvědčit ho, aby si koupil produkt, který si dosud nekoupil. Je postavená na silném 

předpokladu, ţe zákazník je naprosto poznatelný, jeho chování a rozhodování spočitatelné a 

tudíţ různým nástroji či prostředky ovlivnitelné a manipulovatelné. Naopak slabá reklama, 

neboli evropská, je přesvědčená, ţe konzumentské nákupní chování a rozhodování je spíše 

dáno zvyky a tradicemi neţ působením propagačních aktivit. Reklama je pouze schopna 

zlepšit znalosti a vědomosti zákazníků.  

Reklama závisí na sdělovacích prostředcích. Podle nich ji také dělíme na tiskovou 

(inzeráty v novinách a časopisech), rozhlasovou a televizní. Šíření reklamního sdělení je 

potom otázkou mediální strategie. Při výběru médií vycházíme nejprve ze znalostí o rozsahu a 

dostupnosti našich adresátů. Cena za zveřejnění našeho sdělení nám limituje frekvenci, 

                                                 
17

 BUDIŠ, P. Elektronický podpis : a jeho aplikace v praxi. Vyd. 1. Jihlava : ANAG, 2008. 153 s. ISBN 978-80-

7263-465-1.  
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s jakou na ně budeme působit. Na základě těchto rozhodnutí potom vybíráme nejvhodnější 

sdělovací prostředky a je také nutné rozhodnout, v jakých časových intervalech bude reklama 

v médiích nasazována, přičemţ existují tři kategorie: 

 soustavná, kdy například rovnoměrně po celý rok je reklama prezentována v médiích 

se stejným rozsahem a frekvencí. Zpravidla si to mohou dovolit velké, kapitálově silné 

firmy a obvykle se jedná spíše o aktivity v rámci public relations zaměřené na 

budování či posílení image firmy nebo značky produktu, 

 pulzující, kdy v průběhu roku se více či méně pravidelně střídají intervaly s vyšším 

nasazováním reklamy s intervaly s niţším nasazováním, případně úplným 

vynecháním,  

 nárazová, umisťuje reklamu pouze ojediněle a po kratší dobu, zato však se značnou 

intenzitou. Taková reklama je většinou spjatá s určitým datem (Vánoce, Velikonoce) 

nebo se sezonností produktu (zahájení školního roku). 

 

2.5.8. Podpora prodeje  

 Podpora prodeje vyuţívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníky (v 

podobě poskytovaných vzorků, cenových slev, soutěţí), ale také na obchodní organizaci (kdy 

obchody připravují společné reklamní kampaně) a konečně na samotný obchodní personál. 

Existují přímé a nepřímé formy podpory prodeje. Za přímé jsou označovány takové, kdy 

okamţitě po splnění určitého úkolu, dosaţení poţadovaného mnoţství nákupu, obdrţí 

zákazník odměnu. Je tedy oceněn podprostředně po splnění podmínek. Naopak u nepřímých 

nástrojů zákazník nejprve sbírá body, známky, razítka či některé části obalů (víčka, etikety) a 

teprve při předloţení určeného mnoţství vzniká nárok na odměnu. K dalším prostředkům 

podpory prodeje u zákazníků patří: 

 odměny za věrnost se poskytují v hotovosti nebo jiné formě za pravidelné vyuţívání 

produktů, 

 prémie je produkt nabízený zdarma nebo za sníţenou cenu jako podnět k nákupu či 

vykonání určité činnosti, 

 soutěţe a výherní loterie dávají spotřebitelům moţnost vyhrát hotovost, zboţí nebo 

výlet, a to za pomocí štěstí nebo i s vynaloţením vlastního úsilí (sbírání), 
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 veletrhy, prezentace a výstavy, které umoţňují předvést nové produkty či sluţby 

zákazníkům či jiné klíčové veřejnosti, stejně jako konfrontovat svoji nabídku 

s nabídkou konkurence. 

 

2.5.9. Obchodní využití internetu 

 Pro obchodní vyuţití internetu se v současné době pouţívá název e-commerce, která 

lze rozdělit na Business-to-Business, dále jen B2B, a Business-to-Customers, dále jen B2C. 

 

Aplikace B2B – představuje scénář pro prodej obchodním partnerům podniku, při kterých 

jsou brány v úvahu dohody o cenách a podmínky dodávek. Jedná se o výměnu dat 

elektronickou cestou, která probíhá mezi uzavřenou skupinou uţivatelů. Proces přenosu dat 

bývá z části, nebo zcela automatizovaný. Jelikoţ se v rámci uzavřených B2B systémů nejedná 

o velké mnoţství uţivatelů, je objem přenesených dat relativně velký a v častých intervalech, 

proto je klíčová především bezpečnost přenosu dat, transparentnost transakce (aby nebylo 

moţné popřít přijetí či odeslání dat) a zajištění integrity přenášených dat. Významným rysem 

modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na 

získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C. 

Aplikace B2C – představuje prodej individuálním zákazníkům, obvykle prostřednictvím 

virtuálního interaktivního obchodního domu. Vlastnosti produktu mohou být prezentovány 

textem, fotografií či audio a video prostředky. Tyto aplikace rovněţ evidují informace o 

individuálních zájmech a preferencích zákazníků. S pomocí generovaného zákaznického 

profilu můţe být zákazník zařazen do příslušné cílové skupiny
18

.  

 

Webový portál 

 Internetový portál je webový server, který slouţí jako brána do světa internet. V 90. 

letech 20. století, kdy vyhledávače ještě neposkytovaly dostatečně relevantní výsledky, byly 

první portály bezkonkurenčně nejnavštěvovanějšími webovými servery, coţ platí v některých 

případech dodnes. Typicky obsahovaly katalog odkazů, díky kterému plnily funkci jakýchsi 

internetových rozcestníků. Postupem času portály rostly a začaly nabízet i další sluţby, jako 

např. bezplatný email, zpravodajství aj. V současné době tak portály stále představují velmi 

                                                 
18

 BUDIŠ, P. Elektronický podpis : a jeho aplikace v praxi. Vyd. 1. Jihlava : ANAG, 2008. 153 s. ISBN 978-80-

7263-465-1.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_katalog
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD
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důleţitou součást internetu, řada uţivatelů je pouţívá pro vyhledávání, jako domovskou 

stránku prohlíţeče apod. 

Postupem času se začaly rovněţ objevovat a rozvíjet cíleněji profilované oborové 

portály, někdy téţ zvané vortály, které jiţ neměly ambice pokrýt svým záběrem celou škálu 

lidských činností, ale zaměřily se jen na určitou tematickou oblast. Jejich návštěvnost je 

řádově niţší neţ u velkých portálů a rovněţ nabídka sluţeb je chudší. Ovšem pro osoby, které 

daná problematika zajímá, představují oborové portály často velice cenný zdroj informací. 

Typickým případem jsou portály specializované na nákup zboţí, nemovitostí nebo například 

na vyhledávání nabídek práce. Tyto oborové portály bývají často začleněny do struktury 

sluţeb výše zmiňovaných portálů – vyhledávačů
19

. 

 

Internetové portály ve světě 

 Google - internetový portál s nejlepší technologií hledání, 

 Yahoo! - jeden z prvních velkých internetových portálů. 

Největší české portály 

 Seznam, 

 Centrum, 

 Atlas. 

Portály využívají: 

 poskytovatelé internetových a komunikačních sluţeb, 

 vyhledávače a online sluţby, 

 obchodní domy. 

 

2.5.10. Mobilní přístup k informacím 

Od portálového pojetí uspořádání zobrazovaných informací je jiţ velmi blízko 

k mobilnímu ovládání a přístupu k podnikovému informačnímu systému. 

Dnešní podnikání má čím dál více charakter, který bývá symbolicky označován jako 

7/24, tj. 7 dní v týdny plných 24 hodin denně a navíc s přístupem z libovolného místa. 

Zákazník očekává trvalou moţnost získat odpověď na svůj poţadavek. Na druhé straně 

přibývá uţivatelů informačních systémů, kteří rovněţ pro svoji činnost potřebují přístup 

k podnikovému informačnímu systému prakticky v libovolném čase a z libovolného místa. Jiţ 

                                                 
19

 BASL, J.; BLAŢÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti.  2. vyd. Praha: 

Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80247-2279-5.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oborov%C3%BD_port%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oborov%C3%BD_port%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vort%C3%A1l
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nejde jen o obchodníky, ale stále častěji se více pracovníků nachází mimo podnik v tzv. POLI. 

Na významu nabývá i práce z domova formou tzv. homeworkingu
20

. 

 

2.6. Použité metody a techniky 

Při vypracování diplomové práce byly pouţity následující metody: 

 

Vyhledávání literárních pramenů 

Materiály pro teoretickou část jsem získávala v knihovně ekonomické fakulty 

VŠB-TU Ostrava, z odborných publikací a také na internetu. Z reálných dat dané společnosti 

je pak vytvořena část praktická. 

 

Sběr dat 

Na půdě společnosti jsem sbírala potřebná data. Jejich získávání bylo různě obtíţné, 

protoţe záleţelo na tom, zda se jedná o data zveřejnitelné či nikoli. Pouţité informace jsem 

čerpala především z prezentací, metodických příruček/pokynů, projektů, konzultací, 

rozhovorů. 

 

Analýza 

Analýza znamená rozbor, metodu zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Pouţívá se v mnoha vědách, ale i v osobním ţivotě. Tato metoda byla pouţita 

v praktické části diplomové práce. Po získání dostupných informací, jsem data eliminovala a 

poté vybrala nejpodstatnější a ty vyuţila k analýze dle potřeby. 

 

Konzultace 

Reálná data v aplikační části jsem získávala četnými konzultacemi. Praktická část je 

postavena na skutečné situaci a to díky moţnosti osobně prodiskutovat dané skutečnosti. 

Směr mé diplomové práce udávaly také důleţité informace od metodiků, jejichţ názory a 

závěry se staly nosnými informacemi pro mou práci. 

 

                                                 
20

 BASL, J.; BLAŢÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti.  2. vyd. Praha: 

Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80247-2279-5.  
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3. Aplikační část 

 Ve třetí kapitole se věnuji analýze procesů fakturace v dané společnosti a popisuji 

dokumenty s ní související. Nastíním moţnosti, jak můţe zákazník se společností 

komunikovat, a ozřejmím důvody, které vedly společnost RWE k aplikaci elektronických 

agend. Podrobně popíšu moţnosti řešení a pomocí grafického vyjádření ohodnotím vyuţívání 

jednotlivých variant. 

 

3.1. Popis procesu fakturace v hodnocené společnosti 

 Proces fakturace zemního plynu a elektřiny v sobě zahrnuje dvě fáze, zúčtovací, 

fakturační a související činnosti. Výstupem procesu fakturace je daňový doklad neboli 

faktura, která je na základě odečtu vystavena zpravidla jednou za rok a následně předána se 

všemi náleţitostmi zákazníkovi.  

 Na základě výpočtu spotřeby na odběrném místě u klienta, se vypracuje zúčtovací 

doklad, který je výsledkem zúčtovací fáze. V dané společnosti jsou v interním informačním 

systému nastaveny kontroly věrohodnosti. V momentě, kdy zúčtovací doklad nespadá do 

kritérií, která jsou pro věrohodnost zadána, dochází k vyřazení těchto dokladů a musí být 

přezkoumána referentem fakturace a následně buď uvolněna k fakturační fázi, nebo 

provedena oprava. Opravená chyba se automaticky zahrne do dalšího zúčtování 

 Po procesu zúčtování následuje samotná fakturační fáze, která vytváří daňové doklady, 

plány záloh, zúčtování záloh a vypočítává daně a poplatky. I v této fázi dochází ke kontrolám. 

Doklady, které se nachází mimo nastavenou toleranci, jsou kontrolovány referentem fakturace 

a následně buď uvolněny ke zpracování, nebo stornovány. Stornované fakturační doklady se 

zasílají na příslušné úseky k opravě. 

 Zákazníkům dané společnosti jsou zasílány také tzv. neplynové faktury. Jedná se o 

daňové i nedaňové doklady vystavené v zákaznickém informačním centru netýkající se 

vyúčtování spotřeby zemního plynu. Poţadavky na vystavení neplynové faktury jsou podle 

typu zadávány buď elektronicky přes správu ţádostí do zákaznického informačního systému, 

nebo písemným poţadavkem. 

 

 Druhy neplynové fakturace: 

 montáţ měřidla po demontáţi pro neplacení nebo na ţádost zákazníka (např. 

rekonstrukce), 

 reklamační přezkoušení plynoměru na ţádost zákazníka, 
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 finanční penalizace faktur, 

 technická penalizace faktur. 

 

 Opravná fakturace – daňový dobropis nebo daňový vrubopis je vystavován při opravě 

základu daně a výše daně na základě přijaté reklamace od zákazníka, případně z důvodů 

opravy chyby zákaznického systému nebo dopočítávané přidané spotřeby. 

  

 Důvody opravné fakturace: 

 chybný odečet, odhad, kontrolní odečet, 

 chybný výpočet (např. kapacita obchodu, rozloţení spotřeby), 

 chybně zavedena výměna nebo nezavedena výměna plynoměru, 

 chybně zaúčtované zálohy, 

 chybné zařazení do cenového pásma, 

 chyba ve výpočtu ekologické daně osvobozen/neosvobozen, 

 chybný objemový koeficient.  

 

3.2. Dokumenty související s fakturací 

 V energetické společnosti začíná vztah mezi zákazníkem a dodavatelem energie 

podpisem smlouvy. Od podpisu smlouvy se odvíjí koloběh procesu fakturace znázorněný na 

obrázku 3.2, kde lze vidět, na jakém principu funguje, spolu s moţným vznikem nesrovnalostí 

a se způsobem jejich řešení. Jednotlivé dokumenty jsou pro názornost přiloţeny k diplomové 

práci (přílohy č. 1 - 6). 

 
Obrázek 3.2. Doklady související s fakturací 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Smlouva o sdruţených sluţbách dodávky plynu, na jejímţ základě je zahájena dodávka 

zemního plynu, se vţdy uzavírá mezi zákazníkem a plynárenskou společností – obchodníkem 

skupiny RWE. Údaje potřebné pro uzavření smlouvy jsou vyobrazeny v příloze č.1. Smlouva 

můţe být uzavřena: 

 osobně na zákaznickém centru,  

 telefonicky s agentem Call centra, dále jen agent CC 

 prostřednictvím webového portálu a následným zasláním smlouvy.  

Smlouva o dodávce energie v sobě zahrnuje základní identifikaci zákazníka, tak aby byla 

správným podkladem pro vyúčtování. Dle platné legislativy jsou v České republice odečty 

měřícího zařízení prováděny v pravidelných intervalech, jedenkrát ročně. Dodavatel energie, 

proto získá přesnou informaci o mnoţství odebrané energie pouze jedenkrát ročně. Důleţitou 

součástí smlouvy musí být předpokládané, spotřebované mnoţství. Toto mnoţství lze stanovit 

pomocí různých tabulek a pomocných výpočtů, které vycházejí z mnoţství pouţívaných 

spotřebičů a závisí také na účelu pro který je daná energie vyuţívána.  

Vyuţití plynu (1. Pouze vaření, 2. Vaření plus ohřev vody, 3. Vaření, ohřev vody plus topení).  

Vyuţití elektřiny (1. Běţný provoz domácích spotřebičů, 2. Běţný provoz domácích 

spotřebičů plus ohřev vody, 3. Běţný provoz domácích spotřebičů plus ohřev vody plus 

vytápění). Při uzavření smlouvy je důleţité správně určit výši mnoţství předpokládané 

spotřeby. Tato hodnota je poté výchozí pro stanovení výše zálohy.  

 

Plán záloh 

 Při podpisu smlouvy si můţe klient sám stanovit výši záloh, po prvním vyúčtování 

dochází k úpravě podle skutečné spotřeby daného odběrného místa. Plán záloh je součástí 

faktury. Ačkoli je faktura vystavena jednou ročně tak náklady na spotřebu jsou průběţné. 

Hrazené měsíční zálohy pokryjí potřebu cash dodavatele. Finální faktura potom slouţí také 

jako zúčtování uhrazených záloh dle skutečné výše spotřeby, zjištěné odečtem daného 

měřidla. 

 

Zálohy můţe zákazník hradit několika způsoby: 

 příkazem v bance,  

 přímým inkasem,  

 sluţbou SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) 

 prostřednictvím sloţenky hrazené na České poště. 
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Fakturační odečet 

 Jedná se o odečet stavu plynoměru, který slouţí k vyúčtování spotřeby zemního plynu 

v daném období. Odečet je proveden při návštěvě odečtáře přímo na daném odběrném místě 

nebo můţe být pořízen přímo zákazníkem a to v případě, ţe se jedná o předání stavu měřidla 

k termínu, ke kterému se mění cena v průběhu roku. Tento kontrolní odečet je potom vyuţit v 

procesu fakturace a slouţí pro určení správného výpočtu hodnoty spotřeby na faktuře. Odečet 

můţe zákazník sdělit: 

 osobně v zákaznické kanceláři,  

 telefonicky na zákaznickou linku,  

 elektronickým zadáním na webový portál.   

 

Faktura 

 Daňový doklad za dodání zemního plynu či elektrické energie. V případě periodického 

odečtu nebo v případě vyţádání zákazníka nebo v případě ukončení smlouvy např. z důvodu 

stěhování je zákazníkovi vystavena a doručena faktura. Vlastní předání dokladu faktury 

generuje několik typů komunikace se zákazníkem. Jedná-li se o domácnosti, můţe být faktura 

doručena: 

 poštou, 

 elektronickou poštou s elektronickým podpisem, 

 přímo do internetového bankovnictví klienta. 

 

V případě podnikatelů je faktura předána těmito způsoby: 

 poštou, 

 elektronickou poštou s elektronickým podpisem, 

 elektronickou poštou přímo do interního informačního systému zákazníka, čímţ se 

automaticky daný údaj zaúčtuje do účetnictví klienta. 

 

Výsledkem faktury je přeplatek nebo nedoplatek. V případě nedoplatku je postupováno stejně 

jako v bodě zálohy, v případě přeplatku zasíláme zákazníkovi peníze: 

 formou sloţenky, 

 bankovním převodem. 
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Upomínka 

V mnoha případech dojde k tomu, ţe zákazník z různých důvodů poţadovanou platbu 

v termínu splatnosti neuhradí. V tomto případě jsou v interním informačním systému 

nastaveny mechanizmy, které zajistí vygenerování upomínky na danou platbu, kterou 

zákazník neuhradil. Kaţdá záloha a odeslaná faktura má přiřazené datum splatnosti. Jako 

rezerva je stanoveno 10 dnů. Pokud v den splatnosti plus 10 dnů není platba uhrazena, je 

zákazníkovi zaslána upomínka. Existuje několik způsobů, jak lze předat informaci o 

nezaplacení zálohy či faktury: 

 dopisem (s přiloţenou sloţenkou), 

 textovou zprávou na mobilní číslo uvedené v databázi, 

 telefonním hovorem na pevnou linku prostřednictvím automatu, 

 emailem. 

 

Reklamace 

V případě ţe zákazník není spokojený s některou sluţbou či s údajem na faktuře můţe 

podat reklamaci a to těmito způsoby: 

 formou osobní návštěvy zákaznického centra 

 prostřednictvím telefonátu na zákaznickou linku,  

 zadáním reklamace na webový portál, 

 zasláním emailu, 

 písemně. 

Reklamaci následně zpracovává agend CC, zákaznické kanceláře, pracovník odboru prodeje 

či oddělení opravné fakturace a plateb. 

 

Požadavek na změnu 

Zákazník se můţe obrátit na svého dodavatele s celou řadou poţadavků - úprava výše 

zálohy, neobdrţel sloţenku s přeplatkem a tyto poţadavky můţe sdělit následujícím způsoby: 

 formou osobní návštěvy zákaznického centra 

 prostřednictvím telefonátu na zákaznickou linku,  

 zadáním reklamace na webový portál, 

 zasláním emailu, 

 písemně. 
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3.3. Možnosti komunikace zákazníka se společností RWE 

  Pro společnosti zabývající se obsluhou zákazníků je stěţejní komunikace a tu lze 

se zákazníky zabezpečit mnoha způsoby: osobně, telefonicky, elektronicky. Volba veřejného 

komunikačního kanálu závisí na typu informace, kterou chce společnost zákazníkovi sdělit 

nebo od něj získat. Pro zákazníka společnost RWE existují následující moţnosti, jak získat 

potřebné informace týkající se elektrické energie a zemního plynu. 

 

Zákaznická centra 

 Prostřednictvím sítě 27 zákaznických kanceláří společnost RWE Zákaznické sluţby 

s.r.o. zabezpečuje komunikaci zejména se zákazníky z kategorie maloodběratelů a 

domácností. V těchto zákaznických centrech mohou zákazníci uzavřít smlouvu o dodávce 

energií a vyřešit veškeré dotazy a poţadavky spojené s odběrem elektrické energie a zemního 

plynu na jednom kontaktním místě při osobní návštěvě. V rámci zkvalitnění sluţeb pro své 

zákazníky zavedla společnost novou sluţbu, moţnost objednat se na kontaktní místo, na 

předem určené datum a hodinu. 

 

Zákaznická linka 

 Telefonickou podporu zákazníkům RWE zajišťuje moderní CC, více neţ stovkou 

agentů. Prostřednictvím zákaznické linky můţe klient získat všechny potřebné informace bez 

nutnosti osobní návštěvy kontaktního místa. Tento způsob komunikace je zákazníkovi 

k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vţdy za cenu hovoru do pevné sítě. V průběhu roku 

2009 byly kanály obsluhy rozšířeny o moţnosti komunikovat písemně pomocí e-mailu a o 

telefonické spojení prostřednictvím programu Skype. Pomocí zákaznické linky lze získat 

následující informace a řešit operace: 

 informace o fakturaci a platbách (vysvětlení faktury, přepočet na kWh,…), 

 změny ve smlouvách (úprava výše četnosti záloh, změny platebního styku,…), 

 vysvětlení postupu při připojení dalšího odběrného místa, 

 reklamace spotřeby, 

 informace o odečtech a nahlášení odečtů, 

 RWE kartu, díky které je moţné uplatnit slevu na vstupenky do kina a skipasy. 
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Centrální kontaktní adresa  

Vznikem společnosti RWE Zákaznické sluţby s.r.o. došlo k centralizaci většiny sluţeb 

zákazníkům do Ostravy. Byla zřízena jedna centrální kontaktní adresa pro písemnou 

komunikaci a i v případě, ţe zákazník zašle určitý poţadavek na adresu zákaznického centra 

dle svého bydliště, je tento dokument přeposlán interní poštou do Ostravy k vyřešení.         

Pro zákazníky, kteří spíše preferují elektronickou komunikaci, byla jako první 

z moţností, zřízena centrální elektronická adresa, prostřednictvím které jsou klientovi 

zodpovězeny dotazy a poskytnuty informace ohledně zemního plynu a elektrické energie.  

 

Automatické telefonické upozornění na dlužnou platbu 

Jedná se o hlasový automat, který klienta upozorní, ţe neuhradil poţadovanou platbu. 

Je to jedna z moţností, jak nahradit nákladnou písemnou formu zasílání upomínek. Dalším 

přínosem tohoto upomínání je rychlost. Zákazník se o dluţné částce dozví dříve neţ 

z písemné upomínky, protoţe ta se musí vytisknout, vloţit do obálky a předat České poště, 

která ji doručí zákazníkovi  

 

Webový portál 

 Skupina RWE spustila na začátku roku 2010 nový internetový zákaznický portál RWE 

Online servis, na kterém lze jednoduše, rychle a pohodlně vyřídit veškeré záleţitosti spojené 

s dodávkami energie a získat informace o produktech, sluţbách a aktualitách. RWE Online 

servis je bezplatná internetová aplikace, která vychází vstříc potřebám a ţivotnímu stylu 

zákazníků a je obohacena moderními aplikacemi a sluţbami. Elektronický kontakt patří mezi 

zákazníky skupiny RWE k nejvyuţívanějším a významně přispívá ke sníţení počtu nutných 

osobních návštěv zákaznických kontaktních center a tím ke značné úspoře času. Na webovém 

portále si můţe zákazník také aktivovat sluţbu elektronického zasílání faktur. Portál také 

nabízí internetovou televizi RWE, která pravidelně přináší důleţité informace o skupině, 

jejich sluţbách, produktech a aktivitách.  

 

Elektronické zasílání faktur prostřednictvím internetového bankovnictví 

Ve spolupráci s Českou spořitelnou, dále jen ČS, připravila RWE novou sluţbu e-

faktura, která umoţňuje klientovi realizovat přímou úhradu plateb za odebraný zemní plyn a 

elektřinu prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24. Sluţba je pro zákazníky 

poskytována bezplatně a její vyuţití není závislé na dosavadním způsobu plateb. K výhodám 
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této sluţby patří pohodlnost, snadná úhrada faktur, jednoduchá archivace a správa faktur, 

elektronický podpis, vysoká míra zabezpečení, úspora času a sníţení rizika ztráty faktury. 

Klienti mají moţnost, si tuto sluţbu aktivovat přímo na internetových stránkách ČS. Faktury 

nejsou doručovány běţnou poštou, ale zasílány přímo do internetového bankovnictví klienta.  

Zákazník je o kaţdé vystavené faktuře vţdy informován emailem nebo krátkou textovou 

zprávou na mobilní telefon. Fakturu je moţné si kdykoli zkontrolovat a následně 

jednoduchým způsobem uhradit.  

 Poslední dvě výše zmíněné moţnosti vzájemné komunikace jsou stěţejní pro 

vypracování diplomové práce, a proto budou detailněji popsány v samostatných 

podkapitolách. 

 

3.4. Zavedení aplikace elektronických agend 

 V této podkapitole se věnuji důvodům, které vedli společnost RWE k aplikaci 

elektronických agend, především zasílání faktury v elektronické podobě.  Popisuji přínosy a 

očekávání, na základě kterých se společnost rozhodla pro tento moderní krok. Dále uvádím 

podmínky, které musela společnost splnit, aby byla sluţba uvedena do provozu, a také v této 

podkapitole počítám hrubou kalkulaci na vystavení a doručení faktury. 

 

3.4.1. Přínosy a očekávání 

 Díky moderní sluţbě můţe zákazník zapomenout na klasické papírové dokumenty. 

Faktury, upomínky a ostatní dokumenty související s odběrem zemního plynu či elektřiny si 

můţe zákazník prohlédnout prostřednictvím internetu. Touto formou můţe zákazník 

reklamovat nesrovnalosti ve vystavených dokladech, dále také můţe měnit výši předepsaných 

záloh nebo upravit platební podmínky.  

Důvodů, proč se společnost rozhodla, pro elektronizaci svých sluţeb je několik. 

Úspora nákladů, zefektivnění sluţeb na všech kanálech obsluhy, nesmí být taky opomíjena 

otázka šetrného chování k ţivotnímu prostředí a v neposlední řadě také trend, kterým se 

ubírají všechny velké a nadnárodní společnosti a v případě neposkytování této sluţby ztráta 

konkurenceschopnosti.  

Neefektivnost fakturace v papírové podobě je spatřována především v delším 

fakturačním cyklu, který je prodlouţen zpravidla o několik dní, z důvodu tisku a samotným 

doručením dokladu prostřednictvím České pošty.  
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Je to tedy směr, kterým by se společnost měla ubírat a upřednostňovat jeho rozvoj. 

Přinos pro zákazníky spatřuji v rozšíření moţností, kdy prostřednictvím bezplatné internetové 

aplikace můţe zákazník z pohodlí domova vyřizovat záleţitosti týkající se odběru zemního 

plynu a elektrické energie pomocí počítače a online přístupu. 

 

3.4.2. Nevýhody spojené se zasíláním dokumentů elektronickou formou 

 K mírným nevýhodám lze uvést, ţe v případě kdy koncový uţivatel obdrţí 

elektronické faktury i od jiných institucí (např. telefon, pojištění, banka) bude muset navštívit 

několik webových portálů a dostávat emaily či krátké textové zprávy z různých adres 

s upozorněním na faktury či jiné doklady. Dále bude muset koncový uţivatel teprve aţ 

v dalším kroku účty uhradit (např. vstupem do internetového bankovnictví) a základní 

platební údaje manuálně přepsat, bude nucen pouţívat několik přihlašovacích údajů, coţ 

můţe být pro některé zákazníky uţivatelsky nepřívětivé.  

 

3.4.3. Cílový segment zákazníků 

Existují dvě cílové skupiny zákazníků, kteří by mohli vyuţívat elektronických sluţeb: 

1. Dle smluveného platebního styku, 

 zákazníci platící své závazky příkazem k úhradě,  

 zákazníci hradící své závazky pomocí přímého inkasa, 

 zákazníci platící své zálohy přes SIPO a mající bankovní účet, 

2. Dle sekundární segmentace zákazníků 

 informovaní zákazníci a zákazníci se zájmem, 

 vyznavači nových produktů, 

 příznivci automatizace, 

 zaneprázdnění zákazníci, 

 zastánci ochrany přírody. 

 

3.4.4. Podmínky, které musí společnost RWE dodržet 

Doklady, které jsou doručovány elektronicky, musí obsahovat všechny náleţitosti 

vyţadované platnou legislativou (např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví). Součástí elektronicky zasílané faktury navíc musí být 

elektronický podpis nebo elektronická značka, pro moţnost vytisknout si ji a zahrnout do 
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účetnictví v případě podnikatelů. Musí být zajištěna jejich doručitelnost a úschova, v tomto 

případě uloţení dokladů po 10 let v elektronickém archivu společnosti, pro případ ţe by 

zákazník vyţadoval opětovné zaslání z důvodu ztráty či jiného odcizení dokumentu. Po celou 

dobu existence dokladu musí být zajištěna nezměnitelnost obsahu tedy integrita, věrohodnost 

původu, neboli autenticita, a také převoditelnost do čitelné podoby.  

Jestliţe se zákazník rozhodne pro zasílání dokumentů elektronickou formou, je nutné 

vytvořit dodatek ke smlouvě o dodávce energie. Tímto dodatkem zákazník akceptuje změnu 

formy doručování, pro případné budoucí soudní vymáhané pohledávky. 

 

3.4.5. Finanční úspora plynoucí z aplikace elektronických agend 

 Pro výpočet finanční úspory jsem ze všech zasílaných dokladů vybrala fakturu. Tento 

doklad je pro společnost nejvýznamnější, nejpočetnější a nejnákladnější. Faktura je jediný 

doklad, který společnost zasílá pravidelně. Ostatní typy dokladů jsou zákazníkovi zasílány na 

základě jeho poţadavku, platební morálky, nespokojenosti apod. Níţe uvedená tabulka 3.4.5. 

znázorňuje hrubou kalkulaci úspory nákladů na vystavení a doručení faktury.
21

 

 

Tabulka 3.4.5.  Kalkulace úspory na vystavení a doručení faktury. 

 

papírová faktura elektronická faktura úspora

doba zpracování 13 min. 6 min. 7 min.

"minutová" mzda x doba zpracování 1,79 Kč x 13 min. = 23,27 Kč 1,79 Kč x 6 min. = 10,74 Kč 12,53 Kč

poštovné 9,50 Kč 0 Kč 9,50 Kč

tisk a obálkování 2 Kč 0 Kč 2

24,03 Kč   celková úspora nákladů při zaslání faktury v elektronické podobě  

Zdroj:  Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

V této úvaze jsem zohlednila také implementační náklady, které musela společnost 

vynaloţit na zprovoznění elektronické faktury. Jelikoţ je proces fakturace od prvního kroku 

aţ po odeslání na tiskárnu stejný u papírové i elektronické faktury, bylo proto nutné 

naprogramovat systém v závěru tak, aby mohl fakturu místo k tisku odeslat v elektronické 

podobě na webový portál. Podle informací společnosti byly tyto náklady ve výši 155.000 Kč.  

                                                 
21

 „Minutová“ mzda byla spočítána z průměrného platu zaměstnance úseku fakturace, který činí 18.900 

Kč. Pro výpočet výsledné mzdy za 1 minutu jsem pouţila průměrný počet 22 pracovních dnů v měsíci a 8 

hodinovou pracovní dobu. 
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Dále jsem spočítala návratnost implementačních nákladů jednoduchým výpočtem, kdy 

jsem tyto náklady vydělila úsporou na 1 vystavenou fakturu. Tímto způsobem jsem zjistila, ţe 

musí být vystaveno 6.450 faktur v elektronické podobě, aby rozhodnutí zavést elektronizaci 

bylo pro společnost RWE určitým přínosem.  

 

3.4.6. Možnosti řešení 

 Společnost RWE přistoupila k řešení elektronického zasílání dokumentů ve dvou 

oblastech. První moţností je vyuţití internetové aplikace RWE Online servis a nadstandardem 

je spolupráce s vybraným bankovním domem. Zmíněné moţnosti jsem podrobně 

zanalyzovala a vyhodnotila v následujících podkapitolách. 

 

3.5. RWE Online servis 

 Jedná se o bezplatnou internetovou aplikaci, která je kdykoli dostupná na internetové 

adrese www.rwe.cz/cs/rwe-online-servis/. Umoţňuje vyřizovat záleţitosti týkající se 

smluvních, platebních a ostatních podmínek související s odběrem zemního plynu a elektřiny 

elektronicky. Pomocí kombinace jedinečného, uţivatelského jména a hesla se klient přihlásí 

ke svému zákaznickému účtu a získá tak náhled na své zákaznické údaje, které můţe 

prostřednictvím internetu aktualizovat. Formou aktivní správy svého účtu můţe zákazník 

provádět následující operace: změnu smluvních a kontaktních údajů (jména, příjmení, adresa 

bydliště, u fyzických osob název a sídlo, korespondenční adres apod.), změnu platebních 

podmínek (způsob platby – inkaso, SIPO), upravit výši záloh, podat online reklamaci a 

především nastavit zasílání faktury v elektronické formě. 

 

3.5.1. Registrace nového uživatele a přihlášení do aplikace RWE Online servis 

 Pro vyuţívání RWE online servis musí zákazník provést nejprve online registraci, 

kterou nalezne na jiţ výše zmíněné internetové adrese. Pro registraci vybere zákazník svou 

zákaznickou kategorii (domácnost, maloodběratel, velkoodběratel) a kliknutím na zvolenou 

ikonu vstoupí do elektronického registračního formuláře, kde je nutné vyplnit veškeré 

poţadované údaje. Bez jejich vyplnění nebude registrace dokončena. K registraci je nutné 

zadat identifikační údaje (zákaznické číslo, datum narození nebo IČ, název firmy, jméno), 

dále kontaktní email a zákazníkem zvolené uţivatelské jméno. Popis jednotlivých polí 

registračního formuláře nabízí nápověda, která je součástí registrace. Registraci provede 

http://www.rwe.cz/cs/rwe-online-servis/
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pouze jednou a po úspěšném dokončení získá klient přístup ke komoditám, kterých je 

zákazník odběratelem. Poté se zákazník k RWE Online servisu uţ jen přihlašuje. 

 Přihlášení probíhá na základě zadání uţivatelského jména a hesla. Uţivatelské jméno 

si kaţdý zákazník volí při registraci sám a heslo je klientovi vygenerováno a zasláno na email.  

 

3.5.2. Aktivace sekce změna smluvních údajů 

Tato sekce je určena pro změnu základních smluvních údajů, jména, příjmení/názvu 

firmy, adresy nebo platebních podmínek. Z důvodu vyšší úrovně zabezpečení dat je nutné pro 

zřízení aktivních sluţeb podat ţádost o aktivaci. Zvolením tlačítka „Podat ţádost o aktivaci“ 

bude automaticky vygenerován osmimístný aktivační kód (AK), který zákazník obdrţí do 7 

pracovních dnů písemně poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště. Dopis 

s aktivačním kódem je přílohou č. 7 této práce. AK pouţije pouze jednou a po jeho zadání 

budou natrvalo zpřístupněny všechny dostupné funkcionality aplikace. Změna smluvních 

údajů nebyla moţná od spuštění sluţby RWE Online servis, ale byla součástí kroků, které 

vedly ke zkvalitnění této sluţby. 

 

3.5.3. Popis aplikace RWE online servis: 

Na úvodní stránce jsou k dispozici záloţky, které umoţňují provádět mnoho operací: 

Záložka můj účet – v této sekci je zobrazen přehled všech odběrných míst daného zákazníka 

s detailními informacemi o místě spotřeby. Zákazník má moţnost rozšířit správu o další 

odběrná místa v zákaznické kategorii.  

 

Obrázek 3.5.3.1.  Záložka můj účet 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 
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Pod touto záloţkou lze najít tyto informace: 

 smluvní a kontaktní údaje – zde zákazník nalezne náhled na své smluvní a kontaktní 

údaje, včetně rozpisu platebních podmínek, údajů týkajících se jednotlivých míst 

spotřeby, zákaznické číslo, detaily měřidla nebo informace o daňovém zatíţení, 

 faktury – klientovi se zobrazí přehledný výpis uhrazených či neuhrazených faktur za 

posledních 5 let, včetně jejich data splatnosti, poslední úhrady, výše přeplatku nebo 

nedoplatku. K dispozici je také zobrazení a tisk vystavené faktury, 

 zálohy – seznam uhrazených či neuhrazených záloh s datem jejich splatnosti i datem 

úhrady, 

 jiné platby – tato sloţka zobrazuje jiné uhrazené platby mimo rozpis záloh s datem 

úhrady, 

 upomínky – seznam upomínek na neuhrazené zálohy či faktury dle typu a dle 

konkrétního místa spotřeby, včetně náhledu na vystavenou upomínku, 

 ukončení místa spotřeby – náhled na zákaznické údaje k ukončenému místu spotřeby 

po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky zemního 

plynu či elektřiny. 

 

Záložka vyřídit online -  tato sekce je určena pro změnu základních smluvních údajů nebo 

online řešení poţadavků zákazníka.  

 

Obrázek 3.5.3.2.  Záložka vyřídit online 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 
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Zákazník na této internetové stránce můţe řešit následující: 

 ţádost o elektronickou fakturu – díky této sluţbě můţe zákazník zapomenout na 

klasické papírové faktury. Elektronická faktura je opatřena elektronickým podpisem a 

je tak plnohodnotným daňovým dokladem, 

 změna smluvních a kontaktních údajů – zde můţe klient provést změnu jména, u 

fyzických a právnických osob změnu názvu a sídla firmy, změnu kontaktních údajů 

nebo platebních podmínek včetně změny výše záloh, 

 podání reklamace či stíţnosti – nejrychlejší a nejsnadnější způsob pro podání 

reklamace či stíţnosti, který můţete realizovat odkudkoliv a kdykoliv. 

 

Záložka moje požadavky – zobrazení všech poţadavků zadaných prostřednictvím RWE 

online servis. 

 

Obrázek 3.5.3.3.  Záložka moje požadavky 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

3.6. Vyhodnocení RWE Online servis 

Celá tato podkapitola obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu je součástí samostatné 

neveřejné přílohy. 

 

3.7. Spolupráce s Českou spořitelnou 

 Zákazníci společnosti RWE, kteří současně vyuţívají internetové bankovnictví České 

spořitelny, dále jen ČS, si mohou poţádat o zasílání faktur za zemní plyn a elektřiny 
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v elektronické podobě přímo do zmíněného internetového bankovnictví. Takto doručenou e-

fakturu pak mohou jednoduše a rychle uhradit prostřednictvím jiţ předem vyplněného 

platebního příkazu, který pouze autorizují. Z příchozích plateb na účty společnosti RWE bylo 

zjištěno, ţe sluţby ČS vyuţívá přes tři sta tisíc zákazníků. Této značné části klientů umoţní e-

faktura zjednodušit agendu spojenou s platbou za energii. Zákazník nebude muset přepisovat 

údaje z faktury (číslo účtu, variabilní symbol, částku), neboť vše bude přednastaveno 

v elektronické faktuře. Vyuţití této sluţby prostřednictvím internetového portálu je 

podmíněno sjednáním sluţby Servis 24 Internetbanking a sjednáním smlouvy o poskytnutí 

vyššího typu zabezpečení s jednotlivými uţivateli sluţby. 

 

3.7.1. Přihlášení ke službě 

 Přístup do internetového portálu zákazník nalezne na adrese www.faktura24.cz. Tento 

odkaz je také umístěn na přihlašovací obrazovce sluţby Servis 24, také jako součást sluţby 

Servis 24 a na stránkách ČS. Pro přihlášení k internetovému portálu pouţívá uţivatel 

klientský certifikát. V případě, kdy má uţivatel internetového portálu přístup k více klientům, 

po přihlášení ke sluţbě má uţivatel přístup ke všem klientům, kteří jej v Protokolu ke sluţbě 

uvedli jako uţivatele. 

 

3.7.2. Technické předpoklady využití služby 

 Doporučeným vybavením pro správnou funkčnost sluţby je osobní počítač 

s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows (podporované verze: Win 

2000/XP) a internetovými prohlíţeči Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší nebo 

Mozilla Firefox verze 1.5 a vyšší. Pro účely ověření totoţnosti klienta prostřednictvím 

klientského certifikátu je dále nutná java 1.5_04. Jiné operační systémy a internetové 

prohlíţeče neţ výše jmenované nejsou se sluţbou plně kompatibilní. Proto není zaručeno 

správné a bezchybné zpracování jednotlivých funkčností. 

 

3.7.3. Nastavení e-faktura 

Prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví ČS Servis 24 si můţe klient 

nastavit přijímání e-faktury od společnosti RWE v elektronické podobě a mít i moţnost 

následně tuto e-fakturu jednoduše zaplatit. Nastaví-li si zákazník v aplikaci Servis 24 

Internetbanking elektronickou fakturu, nebude mu jiţ faktura zasílána ve stávající papírové 

formě. Na záloţce „Nastavení e-faktur“, si můţe zákazník zaloţit nebo zrušit tuto sluţbu. 

http://www.faktura24.cz/
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V případě aktivace sluţby je nutné vyplnit identifikační číslo. Pro zákazníka společnosti, 

RWE je identifikačním číslem, číslo zákazníka uvedené na papírové faktuře. Pokud si 

zákazník přeje zaslat potvrzení o nastavení sluţby, zaškrtne a vyplní pole email nebo fax. 

Následným potvrzením bude poţadavek aktivace sluţby odeslán k dalšímu zpracování do 

bankovního systému.  

 

3.7.4. Nastavení upozornění na novou e-fakturu 

O nově přijaté e-faktuře můţe být zákazník informován prostřednictvím SMS nebo 

emailu. Pro upozornění formou SMS je nutné zadat kód země (např. 420 pro Českou 

republiku) a telefonní číslo. Pro upozornění formou emailu vyplní emailovou adresu.  

 

3.7.5. Přehled e-faktur 

Na obrazovce, přehled e-faktur, jsou zobrazeny informace o přijaté e-faktuře: 

 jméno/název klienta: označuje klienta vůči kterému je e-faktura v přehledu vystavena, 

 výstavce: název společnosti, která e-fakturu vystavila, 

 číslo faktury: jedinečný identifikátor e-faktury, 

 částka: výše částky uvedená na e-faktuře, 

 měna: udává měnu, ve které byla e-faktura vystavena 

 datum splatnosti: určuje termín, do kdy musí být e-faktura zaplacena, 

 stav faktury: „ K zaplacení“ je vţdy nově příchozí faktury. Po odeslání příkazu 

k úhradě e-faktury se stav změní na „Odeslán příkaz k úhradě“, 

 zaplatit: tlačítko je zobrazeno v případě, kdy je e- faktura určena k zaplacení a ještě 

nebyla prostřednictvím tohoto tlačítka zaplacena. Po kliknutí na tento odkaz se 

zobrazí obrazovka pro zaplacení e-faktury, 

 detail: kliknutím na tento odkaz se e-faktura zobrazí v pdf. formátu 

Obrázek 3.7.5 Přehled e-faktur 

 

 

Zdroj: nápověda k internetovému bankovnictví ČS 
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E-faktura je v aplikaci Servis 24 Internetbanking zobrazena od data vystavení aţ po 

dobu 62 dnů po splatnosti. Kliknutím na odkaz „Detail“ se zobrazí e-faktura v pdf. formátu, 

čímţ získá zákazník moţnost uloţit si fakturu v elektronické podobě do svého počítače. 

Kliknutím na odkaz „Zaplatit“ se zobrazí předem vyplněná obrazovka slouţící pro zaplacení 

e-faktury. 

 

3.7.6. Zadání příkazu k úhradě e-faktury 

Nově příchozí e-faktura bude ve stavu „K zaplacení“, pokud se nejedná o fakturu 

informující o přeplatku. Konkrétní e-fakturu, kterou chce zákazník zaplatit, vybere kliknutím 

na „Zaplatit“ v přehledu e-faktur. Zadání příkazu k úhradě e-faktury probíhá ve dvou krocích. 

V prvním kroku jsou zadávány parametry příkazu, viz obr. 3.7.6. Stisknutím tlačítka 

“Pokračovat“ jsou data odeslána ke kontrole. V případě, ţe jsou některá pole chybně 

vyplněna, je zobrazena stránka, na které jsou zvýrazněna chybně vyplněná pole. Tato pole je 

nutné opravit a opět. V druhém kroku zákazník provede kontrolu správnosti zadaných údajů 

příkazu k úhradě e-faktury a bude vyzván k autorizaci transakce. Pokud klient souhlasí se 

zadanými údaji, odešle příkaz k úhradě e-faktury ke zpracování.   

 

Obrázek 3.7.6. Zadání příkazu k úhradě 

 

Zdroj: nápověda k internetovému bankovnictví ČS 

3.8. Vyhodnocení služby e-faktura  

 Podkapitola obsahuje důvěrné informace, proto je umístěna v samostatné neveřejné 

příloze. 
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4. Návrhy a doporučení 

Počty zasílaných elektronických dokladů i mnoţství zákazníků vyuţívajících 

elektronické agendy je srovnatelné s plány, které společnost RWE měla v okamţiku, kdy se 

rozhodla implementovat elektronickou komunikaci se zákazníky (viz. podkapitola 3.6.1.). 

Z tohoto důvodu není nutné, abych navrhovala opatření, která by zlepšovala nabízenou 

sluţbu. RWE Online servis i internetové bankovnictví České spořitelny nabízí zákazníkům 

veškeré ţádané sluţby a není potřeba navrhovat další zlepšení. 

Společnosti RWE se úvodní krok v oblasti elektronické komunikace úspěšně podařil. 

Proto bych navrhla zaměřit pozornost na navýšení počtu uţivatelů tak, aby byla úspora 

nákladů a efekt co nejvýraznější. Tímto směrem se budou ubírat mé návrhy, které povedou ke 

zvýšení zájmu o tyto sluţby. 

 

4.1. Reklamní kampaň spojená se společností T-Mobile 

Můj první návrh podpory k následnému zvýšení zajmu o faktury v elektronické 

podobě, je uskutečnit novou reklamní kampaň spojenou s další, lidem velmi známou značkou, 

např. T-Mobile. Měla by být přehledná tak, aby zákazník přesně věděl co je cílem propagace. 

Doporučovala bych tzv. pulsující kampaň, kdy jsou v průběhu roku, více či méně pravidelně, 

střídány intervaly s vyšším nasazováním reklamy s intervaly s niţším nasazováním, případně 

úplným vynecháním. Pro tento model jsem se rozhodla z toho důvodu, ţe při zahájení sluţby 

RWE Online servis společnost spustila reklamní kampaň a počet zákazníků rostl, po ukončení 

kampaně však zájem rapidně klesl. Je tedy třeba potenciální zákazníky pravidelně oslovovat.  

Spojení reklamní kampaně s telefonním operátorem jsem zvolila proto, ţe mnoho lidí 

vyuţívá internetových stránek T-Mobilu např. pro odesílání SMS, stahování nových aplikací 

do mobilních telefonů, náhledy na svá vyúčtování apod. Je tedy velmi pravděpodobné, ţe 

umístění reklamy na webové stránky telefonního operátora osloví velkou řadu lidí a náklady 

na takto umístěnou reklamu budou prakticky nulové, jelikoţ společnost bude v této reklamě 

nabízet také svůj produkt v podobě výhodnějšího tarifu. 

Pro začátek spolupráce bych doporučila vyuţít webových stránek obou společností, 

z důvodu niţších nákladů na reklamní kampaň. V případě nízkého nárůstu počtu uţivatelů 

bych se následně přiklonila k masovější reklamě s vyuţitím veškerých moţných kanálů jako 

je např. TV, internet, rádio, tisk, letáky apod., tak aby oslovila co největší mnoţství 

zákazníků. 
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Příprava reklamní kampaně 

Při přípravě reklamní kampaně by měla společnost vycházet z marketingové analýzy, 

která by poskytla potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci apod. Aby mohla 

společnost své zboţí či sluţby úspěšně prodat, musí být splněno několik reklamních 

podmínek. Zákazníci musí mít pocit, ţe tuto sluţbu budou potřebovat, a proto je pro ně 

výhodné si ji aktivovat. Sluţba musí být bez větších obtíţí pro všechny zákazníky dostupná. 

 

Stanovení konkrétních cílu 

Před zahájením prací na reklamní kampani je nezbytné si uvědomit, jakých cílů chce 

společnost dosáhnout a jasně definovat moţnosti kampaně v souvislosti s marketingovou 

strategií. Hlavním cílem je zvýšení počtu zákazníků, kteří vyuţívají sluţbu RWE Online 

servis a navýšení aktivací zasílání dokladů v elektronické podobě a nahradit tak klasickou 

papírovou korespondenci. Taktéţ podpora image zákazníků, aby měli pocit, ţe mají „něco“, 

co nemá kaţdý. Cestou, jak dosáhnout těchto cílů, je zejména snaha porozumět individuálním 

potřebám kaţdého zákazníka a nabídnout mu dokonalé splnění jeho přání a poţadavků tak, 

aby vţdy byli zákazníci spokojeni, na webový portál se často vraceli a neváhali se na RWE 

obracet s jakýmkoli poţadavkem v dané oblasti, který by vedl k jejich ještě vyšší 

spokojenosti. 

Dílčím cílem je vytvoření velké skupiny uţivatelů sluţby RWE Online servis, která by 

dál např. svým známým doporučovala registraci sluţby, přičemţ by pro ně mohl být mimo 

jiné připraven věrnostní program, který by mohl vést k dalším výhodám, případně i slevě na 

odebranou energii. 

Segmentace zákazníků 

Cílová skupina je skupina občanů, domácností a odběratelů z řad podniků a institucí, 

kteří mohou tuto sluţbu potřebovat. Je to skupina zákazníků, kteří vzhledem ke svým 

potřebám budou reklamu více vnímat, lépe si ji zapamatují a mohou se na jejím základě 

rozhodnout o vyuţívání sluţby. Do této skupiny patří lidé ekonomicky aktivní, moderní, 

ekologičtí, lidé s přístupem k internetu, dnes uţ i důchodci, kteří se nebojí moderních 

technologií a ve větší a větší míře internet pouţívají. Skupina potenciálních uţivatelů je tedy 

velká, kdyţ ještě zohledníme i počty zákazníků RWE (asi 2,3 mil.) a počty zákazníků T-

Mobile (asi 4,5 mil.), je skupina opravdu velká a pokud bude reklamní kampaň opravdu 

srozumitelná a lákavá, můţe být očekáván pozitivní ohlas a také velký nárůst počtu uţivatelů.   

Ostatní skupiny, které tato sluţba nezajímá, budou k reklamě zřejmě méně vnímaví. 

Sluţbu si pro sebe neaktivují, moţná i z důvodu toho, ţe to u nich není moţné. Můţeme však 
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v jejich případě počítat s tím, ţe na sluţbu a její výhody někoho z cílové skupiny upozorní a 

to kdyţ bude nabídka opravdu výhodná a tato skupina lidí nadstandard z reklamy pozná. 

 

Stanovení užitku 

Zákazník by měl jasně vědět, k čemu sluţba RWE Online servis slouţí, ţe můţe 

z domu vyřídit vše ohledně elektřiny a zemního plynu, dále si můţe všechna svá vyúčtování 

zkontrolovat na jednom místě a v případě jakékoliv změny, kterou by potřeboval provést 

(změna výše záloh, změna platebních podmínek, změna adresy, podání reklamace a další), 

nemusí nikam telefonovat a ani nikam chodit. Dále by měl vědět v čem je „elektronická 

faktura“ jiná neţ klasická a jaké má výhody, ţe je rychlejší a zákazník tedy o svém 

vyúčtování bude vědět dříve neţ sousedé, ekologičtější, komfortnější, stylovější, levnější atd. 

Velkým bonusem a hlavním důvodem spojení reklamní kampaně s T-Mobilem je 

následující doporučení. Ve společné reklamě bude společnost RWE nabízet svou sluţbu a T-

Mobile např. nový výhodnější telefonní tarif pro své zákazníky. Celkové výhody, slevu na 

volání po dobu půl roku, můţe zákazník dosáhnout, kdyţ si k nově zvolenému výhodnému 

telefonnímu tarifu aktivuje i elektronickou agendu od RWE. V případě, ţe by jiţ elektronizaci 

vyuţíval, by bylo nutné k získání slevy zaţádat u T-Mobilu o nový tarif. Toto spojení by 

přineslo výrazné zvýšení uţivatelů a velké přínosy oběma firmám. V reklamě by zákazník 

viděl dvě velmi známé značky a mohlo by jej zaujmout spojení dvou odlišných produktů.  

Měsíční slevu na telefonování navíc doporučuji proto, ţe lidé chtějí vidět úsporu hned. 

Sleva by samozřejmě byla moţná i za odebranou energii, v tomto případě by ale zřejmě 

neměla takový efekt, jelikoţ zákazník dostane fakturu pouze jednou ročně a na výhodu by 

musel čekat. Podíl na slevě by nesly společnosti rovným dílem, jelikoţ by zákazník po dobu 

čerpání této slevy vyuţíval sluţby obou společností, nebude mu prakticky záleţet na tom, za 

co ušetří, ale ţe ve výsledku to v kaţdém případě úspora bude. 

Můţe se také stát, ţe oslovený zákazník bude zákazníkem pouze jedné ze společností a 

tak dalším bonusem z této reklamy by mohlo být získání nových zákazníků, kteří chtějí vyuţít 

této unikátní nabídky a proto se rozhodnou změnit dodavatelé energií nebo telefonního 

operátora. Boj s konkurencí je v dnešní době důleţitým bodem a proto se snaţí podniky 

zákazníkům nabízet nové a lepší podmínky, tak aby byly vţdy o krok napřed před ostatními.  

 

Soustavná péče 

Společnost by pak měla k jiţ získaným zákazníkům přistupovat tak, ţe bude dále na 

sluţbě pracovat. Rozšiřovat její moţnosti, výhody apod. Tak aby zákazník i po delší době 
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nebral tuto sluţbu jiţ jako standart, ale stále jako něco více. V takovém případě by zřejmě 

lidem v jeho okolí rád tuto sluţbu doporučil. 

 

4.2. Další návrhy 

Dalším návrhem pro podporu zvýšení zajmu o vyuţívání elektronických faktur je 

moţnost viditelnější reklamy přímo na stránkách České spořitelny, která úzce spolupracuje s 

RWE a můţe tak lépe otevřít cestu klientům k poskytované sluţbě. Například navrhuji za 

pomoci vytvořené tabulky (odkazu) s reklamou, která upozorní na výhody elektronické 

faktury anebo odkazu, který povede k více informacím ohledně daného projektu. A zajistit 

přímé propojení s internetovými stránkami České spořitelny, kde by se dostatečně viditelná 

reklama sama zákazníkům nabízela. Případně si zákazník můţe sluţbu přímo aktivovat. 

Můj další návrh spočívá v telefonické kampani směřující k zákazníkům, kteří jsou 

zákazníky RWE a zároveň tvoří klientelu České spořitelny. Jelikoţ RWE spolupracuje 

s Českou spořitelnou, je moţné najit právě takové klienty z databáze RWE, kteří k platbě 

záloh a faktur vyuţívají internetové bankovnictví tohoto bankovního domu. Následně tyto 

zákazníky telefonicky přímo oslovit s nabídkou zasílání elektronické faktury přímo do jejich 

internetového bankovnictví, kde také fakturu „kliknutím“ mohou jednoduše zaplatit. Nutno 

podotknout, ţe klienti by měli byt informováni s moţnosti vystavení elektronické faktury 

včas, nejlépe neţ by byla vystavena klasická papírová faktura, tak aby zákazník mohl vyuţít 

co nejdříve nabízeného komfortu a aby byl splněn účel celého projektu. 

Jelikoţ se RWE podílí a podílela na produkci řady českých úspěšných filmů, 

doporučila bych, aby se společnost dohodla v první řadě s velkými komplexy kin na 

propagaci sluţby. K lístkům na jednotlivá představení, kde RWE figuruje jako partner by 

zákazník dostal i jednoduchý a výstiţný leták o výhodách elektronické komunikace. Další 

výhodou pro zákazníka, kromě komfortu, by mohla být např. sleva na další vstupenku do 

kina. 

V oblasti stávající funkcionality webového portálu navrhuji, dát zákazníkovi moţnost 

zadávat prostřednictvím sluţby RWE Online servis kontrolní odečet. Jedná se o stav 

plynoměru v době, kdy společnost mění cenu energie. Tuto změnu ceny můţe společnost 

provézt maximálně jednou za čtvrt roku. Bez tohoto kontrolního odečtu je zákazníkovi 

spotřeba spočítána podle vzorce daného legislativou. Moţnost zadávat kontrolní odečet má 

samozřejmě zákazník i nyní, ale jen osobně nebo telefonicky, coţ je určitě časově náročnější 

neţ prostřednictvím internetu. 
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5. Závěr 

Téma mé diplomové práce zní Aplikace elektronických agend v energetickém podniku. 

Hlavním cílem práce bylo poskytnout bliţší pohled na dnešní moderní způsob komunikace a 

zasílání dokladů prostřednictvím internetu. Také společnost RWE, ve které jsem práci 

zpracovala, zavedla elektronické komunikační kanály. 

V první části nazvané teoreticko-metodologická, jsem představila společnost a pro 

celkovou orientaci jsem nastínila vnější okolí související s činností v energetice. Také jsem se 

věnovala základním pojmům, které souvisí s daným tématem, zejména internímu 

informačnímu systému, řízení vztahů se zákazníkem a způsobům komunikace, především 

moderním moţnostem vyuţití internetu v oblasti komunikace. 

Ve druhé části diplomové práce s názvem aplikační, jsem vysvětlila proces fakturace a s 

ní související dokumenty, popsala jsem způsoby předávání těchto dokumentů a moţnosti jak 

můţe zákazník v průběhu vztahu se společností komunikovat, včetně moderních moţností 

vyuţití internetu. Také jsem se zaměřila na důvody, které společnost vedly k zavedení 

elektronizace. 

Práce mapuje současnou situaci elektronických agend ve společnosti, která se 

v posledních letech na jejich aplikaci zaměřila a hodnotí, jak se s jejich implementací 

vypořádala. Společnost nabízí všem svým zákazníkům moţnost nahradit písemný, telefonický 

i osobní kontakt právě elektronickým. Z pohodlí domova si nyní kaţdý s přístupem k 

internetu můţe zkontrolovat přijaté doklady, měnit smluvní a platební podmínky, zadávat 

reklamace apod. Před zavedením elektronizace si společnost stanovila cíl, dosáhnout určitého 

mnoţství uţivatelů, ke kterému by chtěla v prvních letech provozu dospět. V prvním roce 

bylo cíle dosaţeno, coţ lze povaţovat za úspěšné nastartování sluţby. Nicméně zde cíle 

společnosti nekončí, dle mého názoru by mohlo být uţivatelů několikanásobně více, a proto 

také v práci předkládám návrhy, jak je moţné zvýšit zájem o tyto sluţby. Jednou 

z navrţených moţností je reklamní kampaň spojená s telekomunikační společností, která je 

poskytovatelem telefonních a internetových sluţeb pro společnost RWE. Tato spolupráce by 

měla mít podobu vzájemné reklamní podpory (viz. Návrhy a doporučení), kdy např. na 

internetových stránkách telefonního operátora bude umístěna reklama na elektronickou sluţbu 

nabízenou společností a naopak.  

V průběhu zpracování jsem měla moţnost seznámit se zákaznickými procesy 

v energetické společnosti. I přes veškeré nároky, bylo velmi zajímavé na této práci pracovat a 

domnívám se, ţe má práce splnila svůj účel a cíl, který jsem si na začátku vytyčila. 
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Seznam zkratek 

AK  Aktivační kód 

B2B  Business to business 

B2C  Business to customers 

CC  Call centrum 

CRM  Řízení vztahu se zákazníkem 

ČS  Česká spořitelna 

DPH  Daň z přidané hodnoty  

ERP  Interní informační systém  

PDF   Přenosný formát dokumentu 

SEK   Státní energetická koncepce 

SIPO Sdruţené inkaso plateb obyvatelstva 

SMS  Krátká textová zpráva 
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