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ROZVOJOVÝ PROGRAM  
pro  

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ CENTRA  

„ROCky 2017“ 
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KDO JSME 
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KDO JSME 

 • největší dopravce v ČR s dlouholetou tradicí 

 

• zajišťujeme dopravu osob na železniční síti o celkové 
délce 9 500 km 

 

• denně vypravíme přibližně 7 000 vlakových spojů 

 

• ročně převezeme více než 170 milionů cestujících 

 

• akciová společnost, jejímž 100% vlastníkem je stát 

 

• cca 15 000 zaměstnanců 
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OSOBNÍ DOPRAVA 

 • Regionální 

• provozována na základě dlouhodobých smluv uzavřených se třinácti 

regiony, zahrnující i hlavní město Prahu 

 

• Dálková 

• skládá se z vnitrostátní a mezinárodní dopravy 

• provozována na základě dlouhodobých smluv se státem 

 

• Komerční 

• přeprava cestujících na vlastní komerční riziko 

• SuperCity Pendolino 

 



www.cd.cz 
6 

SITUACE ČD 
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40% 

34% 

19% 

7% 

kraje

jízdné

stát

ostatní

Struktura příjmů ČD - 23 mld. Kč  

9,2 mld. Kč 
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500+ vozů  
nové a modernizované  

vozy 

Wi-Fi  
bezplatné připojení 

160 km/h 
zvyšující se počet 

vlaků s rychlostí 

160 km/h 
Služby na 

palubě 
noviny a vody 

v 1. třídě zdarma, 

rozšiřování služby 

ČD minibar 

17 cest 
na obyvatele za rok 
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„Můj vlak“  

aplikace  
kompletní odbavení 

a cestovní informace 

 713 000 uživatelů 

Revenue 

management  
dynamické ceny 

Online 

marketing 
efektivní online 

kampaně 

ČD Body 
věrnostní program 

MAP karta 
možnost integrace 

všech karetních 

systémů 

Nový web  

a e-shop 
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Liberalizace trhu železniční osobní 

dopravy v ČR 

- Evropský parlament schválil v prosinci 2016  

tzv. 4. železniční balíček - cílem je otevřít trh železniční 

dopravy konkurenci a volné soutěži 

- postupně bude zaváděna povinná veřejná soutěž  

pro přidělování železničních tras 

- vstup nových konkurentů 

- 12/2019 – konec 10letých smluv ČD s kraji 



www.cd.cz 
11 

90,04 % 

8,03 % 
1,29 % 

0,22 % 

ČD

RegioJet

LEO Express

GW Train Regio

Podíly na celkovém trhu žel. dopravy 
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1. Plánování 

2. Optimalizace nákladů ve vybraných procesech 

3. Komplexní obslužnost regionů 

4. Rozvoj služeb pro cestující 

5. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ v klíčových procesech 

6. Opravárenství 

Strategické priority ČD do roku 2020 
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PROJEKT ROCky 
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Priorita projektu ROCKY 

Posílit obchodní týmy ROC ČD pro vyjednávání  

s krajskými samosprávami! 

13 ROC! 
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Činnosti Regionálního obchodního centra 

• řešení dopravní obslužnosti kraje 

• integrace s ostatními druhy dopravy 

• tvorba regionálního železničního  

jízdního řádu  

• oběhy osobních vagonů 

• organizace osobní dopravy při výlukách  

• propagace železnice a účast ČD na kulturních akcích 

v regionu  

• posilování vozů a vlaků při hromadných akcích 

• přeprava vozíčkářů a handicapovaných osob 
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Development Centra,  
koučink, trénink... 

Příprava standardu  
„Best Practice Manual ROC“ 

Sdílení know-how 

Obchodní konference ROC 

KROKY PROJEKTU 
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1.HAVELKOVÁ Blanka 

předsedkyně p. DVI 

2.ZOHNOVÁ Lenka 

KMP ČD 

3.ŠÍSTKOVÁ Markéta 

HR ČD 

4.KAŠPAR Alois 

O15 ČD 

5.FEIXOVÁ Veronika 

DVI 

6.BERAN Jiří 

DVI 

Realizační tým projektu - konzultanti 
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Realizační tým projektu - konzultanti 

Luděk 

PFEIFER 

Lukáš 

JAKUBEC 

Luděk 

LÁVIČKA 

Zdeněk 

OŽANA 

Marek 

PAVLÍK 

Vadim 

PETROV 

Petr 

VÁŇA 

Jiří 

POPELKA 

Jiří  

BERAN 

Blanka 

HAVELKOVÁ 
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Development Centra 

•  zrealizováno 10 DC 

•  účastníci – 60 osob (centrála i ROC) 

•  každý jednotlivec dostal individuální ZV 

•  získány vstupy pro rozvojové aktivity 

•  velmi pozitivní reakce – podařilo se „nakoupit“ účastníky 

•  velmi pozitivní reakce i ve vedení ČD: 

následná aktivní účast  3 členů představenstva 
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Obchodní kompetenční model 

1. Navazování 

a pragmatické    

udržování vztahů 

A. Dobrý první dojem – získá snadno důvěru. 

B. Je asertivní – umí obhájit svůj názor. 

C. Projevuje míru empatie, naslouchá a dává prostor k vyjádření druhým.    

D. Ověřuje si pochopení druhé strany, poskytuje zpětnou vazbu.  

2. Znalost trhu 

a porozumění 

chování klienta 

A. Demonstruje znalost fungování krajské samosprávy (zná strukturu, 

rozložení sil, rozhodovací procesy…). 

B. Demonstruje znalost konkurenčních výhod ČD. 

C. Má přehled o vývoji v kraji – strategie a priority kraje, problémy v kraji, 

konkurence atd. 

D. Přemýšlí o krajském úřadu jako o zákazníkovi – snaží se vyjít vstříc, 

směřuje k oboustranně výhodné dohodě. 

3. Komunikační 

a prezentační 

dovednosti 

A. Komunikuje srozumitelně a přesvědčivě. 

B. Hovoří o věcech v souvislostech, vystihuje podstatu. 

C. Umí naslouchat, zadání chápe přesně a umí ho interpretovat. 

D. Umí dosáhnout dohody i s obtížným partnerem, hledá společná 

východiska, vychází z nich, je korektní. 

4. Orientace na 

výsledek, tah 

na branku 

A. Má jasnou představu, definuje konkrétní cíle. 

B. Plánuje postup v dílčích konkrétních krocích. 

C. Dokáže získat podporu a spolupráci druhé strany (nehledá, proč to 

nejde, ale hledá schůdné řešení). 

D. Je důsledný, vytrvalý orientovaný na dosažení konkrétního výsledku. 
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Rozvojové aktivity 

•  zrealizováno 3 x 13 obchodních dnů v ROC 

• „kruhový trénink“ pro ředitele ROC – za aktivní účasti GŘ  

• tréninky obchodního jednání  

a spolupráce se silnějším partnerem 

• workshop - jak reagovat na aktivitu konkurence 

• příprava na konkrétní jednání s krajem 
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Best Practice Manual 

• manuál pro ředitele ROC 

• metodika  

DIAMANTOVÝ ZÁKAZNÍK 

• typické situace 

a návody jak je řešit 

• pomůcky pro řízení ROC 
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Obchodní konference v Táboře 
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SHRNUTÍ 
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• parametry projektu: 5-10/2017, rozpočet 2 mil. Kč 

• zrealizováno cca 60 rozvojových groupdays 

• projekt zareagoval na akutní potřebu byznysu 

• díky úvodní diagnostice jsme přesně zacílili  
na potřeby rozvoje lidí i firmy 

• kombinace celé řady rozvojových metod 

• rozvoj a posílení motivace 13 týmů ROC (cca 90 lidí) 

• zlepšení spolupráce mezi centrálou a ROC 

• sdílení know-how mezi jednotlivými ROC 

• odhad přínosu: cca 5% příspěvek k obraně příjmů ČD  
od krajů, tj. přínos cca 460 mil. Kč 

Fakta 
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„Projekt vnímám jako rozšíření obzoru v oblasti komunikace s objednateli, zdokonalení 

vyjednávacích dovedností v rámci sjednávání obchodních podmínek, inspirace na základě 

zkušeností ostatních ROCů.“ Vladimír Omelka 

 

„Tento projekt hodnotím jako jeden z nejlepších, co jsem ve své profesní kariéře zažil, ať již 

to bylo na okresním úřadě, krajském úřadě nebo ministerstvu dopravy.“ Ivo Toman  

 

„Myslím, že projekt prohlubuje schopnosti v oblasti komunikace, projekt je jednoznačně 

přínosem i pro mé každodenní pracovní partnery . Budu ráda, pokud další setkání ukážou 

nové cesty v komunikaci.“ Hana Kudrnáčová 

 

„Projekt nám umožňuje odhalit skryté rezervy a hlubší sebepoznání, případně upozorňuje 

možné kritické momenty při jednáních se zákazníkem a nabízí možné modely (virtuální) 

řešení těchto problémů.“ Zdeněk Vladař  

 

„Dle mého názoru projekt velmi pomáhá odhalit dosud skryté schopnosti případně rozšířit 

stávající v oblasti komunikace nejen s diamantovým zákazníkem, ale při každodenní práci  

i se zákazníkem běžným. Jiří Holub 

 

 

Ohlasy účastníků 
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• i ve „státní“ firmě lze dělat projekt zaměřený na byznys 

• i „státní“ firma se v těžké tržní situaci může zmobilizovat 

• HR může sehrát roli pojítka mezi různými částmi 

obchodního týmu i vertikálně napříč firmou 

• potvrdil se význam zapojení top managementu 

Zjištění a doporučení 
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video vzkaz  
managementu ČD 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6yazaqOLcAhUKM-wKHQ_QDKIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCMDQxm7cUx3yXkfeHa5zJIQ&psig=AOvVaw3oTh_6ivTaf_erJgnn3gDX&ust=1533984756016422
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Děkujeme za pozornost! 

Markéta ŠÍSTKOVÁ  

manažer projektu za ČD 

České dráhy, a.s. 

M: +420 606 069 109  

E: sistkovam@gr.cd.cz 

Jiří BERAN 

manažer projektu za DVI 

Dopravní vzdělávací institut, a.s. 

M: +420 606 604 111 

E: jiri.beran@dvi.cz 


