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Vítejte u dalšího čísla našeho časopisu!

Tentokrát se zaměříme na speciální komunikaci, která 
spočívá v tom, jak rozhovorem úspěšně docílit prodeje 
u lidí ve svém okolí.

Víte, co je hlavním důvodem, proč máte lidi ve svém 
prostoru? A je jedno, zda se jedná o rodiče, děti, kolegy, 
nadřízené nebo podřízené. Hlavním účelem je, aby vám 
pomohli naplnit vaše cíle, touhy a přání. A aby vám mohli 
pomoci tak, jak potřebujete, jim musíte prodat myšlenku – 
tzn. co vlastně chcete.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel 
Hubbard College of Administration, Brno
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Editorial

Pokud potřebujeme, aby nám v něčem pomohli, je to 
někdy za peníze, a někdy platíme i jinou formou. Při 
přesvědčování narážíme na různé námitky, protože někteří 
lidé nejsou úplně ztotožnění s našimi cíli, a dokonce s nimi 
mohou být i v silném rozporu.

Jak můžeme jejich námitky vyřešit? Je třeba je správně 
pochopit, porozumět jim a zvládnout je.
Když neporozumím hledisku jiného člověka, velmi těžko se 
mi prosazuje vlastní názor. Proto se dá říct, že porozumění 
samo o sobě je klíčovým aspektem dobré komunikace.

V životě můžeme mít jenom to, čemu rozumíme. 
Zákazníci, kteří jsou nám nejbližší, jsou ti, se kterými 
máme vybudovaný dobrý vztah a vzájemně chápeme 
jeden druhého. A díky tomuto vztahu od nich získáváme 
objednávky. Naopak tam, kde se navzájem pochopit 
nedokážeme, chybí porozumění, ztrácí se komunikace, 
a tím pádem nemůžeme vybudovat dlouhodobý pevný 
vztah. Platí to i pro zákazníky, kteří nejsou schopní 
porozumět prodejci nebo člověku, který se snaží je o něčem 
přesvědčit. Právě o tom, jak přesvědčit a netlačit, jak 
rozvíjet porozumění a být úspěšný v prosazování toho, 
co chci, ať už za peníze, nebo za jiné výměny, pojednává 
toto aktuální vydání.

Přeji pěkné čtení, a pokud vás cokoliv napadne nebo budete 
mít jakoukoliv otázku, ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.
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„Pro“ a „dej“
Pokud se podívám na původ tohoto 
slova, tak má dvě části. Pro a dej. DEJ 
nemá žádný jiný základ, jen dávat. Takže 
prodejce má opravdu dávat a první 
část slova PRO znamená předem. Tzn. 
předem něco zákazníkovi dát. Co tedy 
prodejce předem dává zákazníkovi? 
Předtím, než si zákazník koupí službu 
nebo zboží, musí mu prodejce ukázat 
koncept toho, co nakupuje. Například 
žena, která odejde z obchodu se 
šaty, musí věřit, že v těch šatech 
vypadá úžasně. Muž, který si koupí 
nejnovější smartphone, musí uvěřit, 
že technologie daného telefonu je pro 
něj to nejlepší, co může získat. Člověk, 
který si kupuje byt nebo dům, musí 
uvěřit myšlence, že právě tento dům 
nebo byt mu umožní žít život podle 
jeho představ. Můžeme tedy říci, že 
dobrý prodejce je ten, který umí předat 
myšlenku a svoji představu zákazníkovi 
tak, aby se mu líbila, rozuměl jí, viděl 
v ní přínos, a rád za ni proto zaplatil.

Komunikace
Dá se tedy říci, že klíčovým nástrojem 
prodejce je komunikace. Mnoho 

S prodejem se setkáváme 
odjakživa. Od prvního momentu, 
když někdo něco vyrobil nebo 
vymyslel, začal řešit, jak produkt 
prodat. A odpověď byla ve většině 
případů jednoduchá. Stačí to 
vysvětlit lidem a oni si to logicky 
koupí. Ne, že by to nebyla pravda, 
ale v nemalém procentu to neplatí. 
Takže pokud chci být úspěšný, 
musím si položit otázku: Co je 
vlastně prodej?

prodejců si myslí, že čím více ví 
o produktu nebo službě, kterou 
prodávají, tím budou úspěšnější. 
Dokonce jsem před pár měsíci potkal 
člověka, který si myslel, že pokud má 
vysokou školu, tak bude automaticky 
úspěšný v prodeji. Bylo to vtipné. Když 
jsem se ptal potenciálního prodejce, 
jak chce prodávat daný produkt, 
odpověděl: „Řeknu zákazníkovi, že jsem 
inženýr, a on to koupí.“ Zeptal jsem 
se, jak to myslí, a on mi třikrát stejně 
odvětil, že je přece inženýr, a tím je 
řečeno vše.
Také jsem zažil situaci, kdy mi člověk, 
který prodává technická řešení v oblasti 
softwarových aplikací, sdělil, že pro 
něj má zákazník pochopení, protože je 
technik. Když tedy bude příliš technický, 
zákazníkovi to vadit nebude, on vše 
pochopí. Pravda je ale taková, že to 
pochopí jenom tehdy, pokud je sám 
technicky zaměřen, anebo se jedná 
o velmi dobrého přítele.

Porozumění a důvěra
Hlavně musím zdůraznit, že zákazník je 
velmi náročný a také citlivý, a když vám 
nerozumí, nebude s vámi spolupracovat.

Je jedno, co si o tom jako prodejce 
myslíte. Buď vám zákazník rozumí, ví, 
co reprezentujete, rozumí tomu, co 
prodáváte, nebo ne. A pokud ne, půjde 
někam jinam. Zákazníkovým artiklem 
nebo komoditou, se kterou vy jako 
prodejce obchodujete, je porozumění. 
A buď vám zákazník porozumí, nebo 
půjde za někým jiným, komu se to 
podaří.
Prodej je hlavně o důvěře. A když 
mluvím o důvěře, mluvím o tom, 
že klient musí v něco uvěřit. 
Protože jsme v rovině porozumění, 
obchodujete s myšlenkami. A je jedno, 
zda prodáváte vysavače, turbíny, 
bytové domy nebo zlato. Prodáváte 
hlavně myšlenku. Pokud zákazník 
neporozumí vaší myšlence, kterou mu 
zprostředkováváte, produkt od vás 
nekoupí.
Jestliže zákazník uvěří prodejci, poté 
ho zaujme i firma, kterou reprezentuje. 
A až tehdy přijde na řadu samotný 
produkt.

V co musí tedy zákazník nejdříve 
uvěřit? V prodejce jako takového!

Co je klíčovým nástrojem 
prodejce?
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Co je to prodej?
To je velmi zajímavá otázka. Když se mnohých lidí ptám, zda by chtěli být 
prodejci, nejčastěji odpoví, že nikomu nechtějí nic vnucovat. Lidé si mnohdy 
myslí, že když je někdo prodejce, tak disponuje určitým produktem, z něhož 
má peníze. V podstatě musí prodávat, aby získal peníze. Ve skutečnosti však ti 
nejlepší prodejci, které znám, neprodávají cokoliv. Prodávají jen takové produkty, 
které jim dávají smysl a které pomáhají druhým lidem. Prodejci jsou lidé, kteří 
zprostředkovávají určitý produkt nebo službu přímo do rukou zákazníka.

Jsou odměnou vždy peníze?
Je samozřejmě pravdou, že někdy prodáváme za peníze, ale někdy tomu tak 
není. V každém případě jde vždy o to, jak člověku na druhé straně předat 
myšlenku tak, aby jí porozuměl, přijal ji za svou a produkt koupil. Bez prodeje se 
v podstatě nedokážeme obejít. Jedni z nejlepších prodejců, které jsem kdy vůbec 
viděl, byly malé děti. Ony udělají všechno pro to, aby prodaly myšlenku rodičům, 
a ti jim koupili autíčko, autodráhu nebo cokoliv dalšího.
Mnoho prodejců se snaží být úspěšnými, a když neuspějí, tak hledají důvody.

4

Prodej je součástí
každodenního života
Mnoho lidí si myslí, že by 
prodávat nechtěli. Když 
se nad tím ale zamyslíme, 
tak prodej dělá každý 
člověk asi každý den. 
Když chcete, aby s vámi 
šel váš partner večer 
do kina, co musíte udělat? 
Musíte mu to prodat. 
Když chcete, aby vám vaše 
děti pomáhaly při uklízení 
domu, co musíte udělat? 
Musíte jim to prodat. 
Když chcete dostávat 
vyšší výplatu od šéfa, tak 
mu tu myšlenku musíte 
vnuknout a posléze 
prodat. Proto když chcete, 
aby si od vás zákazník 
koupil nějaký produkt, 
tak mu to prostě musíte 
prodat.
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Tady jsou 3 principiální důvody, proč
váš prodejní rozhovor
neskončil objednávkou:

První důvod,
proč jste neúspěšný, 

je chybná 
posloupnost.

Druhou chybou,
kterou děláme, je,

že se věnujeme 
nedůležitým

věcem.

Třetí chyba,
kterou děláme, je, že 
pokud někde něco 
nefunguje, nachází 

se tam falešná
data.

Všechno má svoje know-how, 
všechno má svůj postup. Když 
připravujete nějaké jídlo, má 
příprava svůj postup. Když např. 
vaříte špagety a chcete, aby byly 
dobré, musíte dodržovat správný 
postup. Nemůžete dát nejdřív 
uvařit vodu, zchladit ji, přidat 
špagety a naservírovat je na talíř. 
Když postup nebude funkční, tak 
se vám špagety rozvaří.

Aby člověk mohl dosáhnout 
výsledků v jakékoliv oblasti, musí 
mít know-how, které je v této 
oblasti klíčové, a pokud ho má 
a používá, bude výsledkem to, 
co jím má být. Např. záměrem 
při čištění zubů je mít vyčištěné 
zuby. Když bych si vzal kartáček, 
dal jej pod vodu, vyčistil si zuby 
a až poté přidal pastu a kartáček 
odložil, tak se jednoduše jedná 
o špatný postup. Zuby nebudou 
čisté, protože pasta zuby vůbec 
nevyčistila.

V obchodě je to přesně to stejné. 
Když chcete být úspěšní, musíte 
používat správné postupy. A když 
nepoužíváte správné postupy 
v obchodním jednání, na jeho 
konci nebude objednávka.

Jinak řečeno, konkrétním 
krokům přiřadíme nesprávnou 
důležitost. Jsou věci, které jsou 
v nějakých procesech důležité, 
a jsou věci, které jsou méně 
důležité. Vezměme opět příklad 
se špagetami – je nutné je vařit 
tak dlouho, dokud nezměknou, 
a až poté je ochutit. Pokud 
upřednostníte chuť před jejich 
měkkostí, tak sice budou dobře 
ochucené, ale zůstanou tvrdé.

Platí to tak i v obchodě. Jsou 
věci, které jsou pro zákazníka 
velmi důležité, a o nich je 
potřeba se bavit. A jsou věci, 
které jsou méně důležité, 
někdy až zbytečné. A pokud 
s klientem rozebíráte věci, 
které jsou zbytečné, tak budete 
jednoduše narážet.
Každé obchodní jednání 
probíhá v určitý omezený čas, 
který můžete s klientem strávit. 
Když se jedná o krátké jednání, 
možná pětiminutové, musíte 
velmi rychle vypíchnout to 
důležité. Když máte na jednání 
hodinu nebo dvě, můžete si 
s tím trochu pohrát. Faktem 
však zůstává, že tam musí být 
něco, co zákazník vnímá jako 
důležité, a to je důvod, proč 
business s ním děláte. Druhou 
věcí je tedy změna důležitosti.

Dnes je náročná doba, hodně 
stresu, hodně konkurence. 
A znám pár vedoucích 
pracovníků – pár šéfů, kteří 
v noci nedokážou spát. Trápí 
je to, co se děje ve firmě, 
nejsou schopni to úplně chytit 
za správný konec a zkouší 
různé alternativy. Znám 
jednoho člověka, který zkouší 
skutečně rok a půl různé 
metody a postupy, ale faktem 
je, že vytoužený spánek stále 
nepřichází. Proč? Protože za tím 
vším je falešný postup, tj. něco, 
co není pravdivé. Dal jsem mu 
vitamín B1, protože ten se při 
stresu velmi spaluje. Dal jsem 
mu další vitamíny skupiny B 
a kombinaci vápníku a hořčíku. 
Hned první večer, když si je vzal, 
se vyspal jako už dávno předtím 
ne. Takže to funguje.

Když používáte postupy, které 
fungují, přináší to výsledky. 
Když vám někdo něco říká a ono 
to nefunguje, musí tam být 
nějaká falešná data. A v prodeji 
je také hodně falešných dat. 
Například, že člověk musí hodně 
věcí vysvětlovat. Nebo musí 
být na danou branži odborník, 
a teprve poté se může stát 
úspěšným prodejcem. To není 
automatické pravidlo. Prodejce 
nemusí být odborník na své 
produkty. Prodejce musí 
být odborník na komunikaci 
se zákazníkem. Na poznání 
zákazníka.  >>>

1.

2.

3.



S cenou není nikdy problém 
Mnoho prodejců říká, že klient jde jen 
po ceně. Moje zkušenost je, že s cenou 
není nikdy problém. Zákazník častokrát 
řeší, zda v nabízeném produktu vidí 
hodnotu, anebo ne. A pokud prodejce 
tu hodnotu nedokáže ukázat, pak 
ano, bude problém s cenou – ale cena 
samotná není ten problém. Problém 
je to, že prodejce nedokáže ukázat 
hodnotu svého produktu. A když 
zákazník hodnotu nevidí, nastane 
problém. A kdo je zodpovědný za to, 
aby zákazník tu hodnotu uviděl? Ano, 
je to právě prodejce. Takže je velmi 
důležité, aby si prodejce uvědomil, že 
jeho prací je s klientem komunikovat 
tak, aby klient tu hodnotu uviděl.

Nakupování souvisí s rozhodnutím
Nevím, co se to děje, ale když dojde 
na lámání chleba, tzn. když se začnete 
bavit o ceně, tak si můžete všimnout, 
že mnoho prodejců zvážní. Začnou 
nad tím přemýšlet. Ale faktem je, že 
když člověk přemýšlí, tak neprodává. 
Když zákazník přemýšlí, tak je to 
moment, kdy nekupuje. Protože 
nakupování souvisí s rozhodnutím. 
Ano, je potřeba to někdy promyslet. 
Ale moment přemýšlení není 
jednoduše moment nákupu.
Potřebujete tedy dostat klienta 
do stavu, kdy se rozhodne. A kdy se 
rozhodne, že to pro něj má smysl? 
Kdy se rozhodne, že si to od vás 
chce koupit? Tehdy, když sám uvidí, 
že pro něj získaný produkt či služba 

má hodnotu. Jedna z klíčových 
úloh prodejce je postarat se o to, 
aby klient danou hodnotu uviděl. 
Nefunguje to tak, že mu to řeknete, 
protože to ještě neznamená, že ji 
vidí. Aby ji uviděl, musí to pro něj být 
pravda. On sám to tak musí vnímat.

Další aspekt je důvěra
My jako zákazníci dáme peníze 
pouze těm lidem, kteří mají naši 
důvěru. Tomu, který v nás vyvolává 
velkou důvěru, neváháme dát i větší 
peníze. Naopak tomu, kdo se naší 
důvěře tolik netěší, dáme jen málo 
peněz. Je to jednoduché. Když si 
půjdete koupit tričko na tržnici, kde 
stojí 100 Kč, jeho prodejce bude 
mít menší důvěru, a proto bude mít 
i méně peněz. Když si podobné tričko 
půjdete koupit do nějaké značkové 
prodejny, kde stojí 1 800 Kč, tak 
skutečnost, že se prodává ve velké 
prodejně, ve velkém nákupním 
centru, je krásně nasvícené a jsou 
tam pěkně oblečené prodavačky – to 
samo budí větší důvěru, a proto jsme 
ochotní zaplatit více. Druhá strategie 
nebo aspekt, který tedy potřebujete 
zákazníkovi ukázat, je vaše důvěra. 
Pokud vás zákazník nevnímá jako 
důvěryhodnou osobu, tak vám 

peníze jednoduše nedá. Je proto 
dobré někdy vzít čistý papír a napsat 
si, které aktivity, které činnosti a které 
faktory ovlivňují vaši důvěryhodnost 
v očích zákazníků. A když se podíváte, 
jak jednání probíhá, a dokážete velmi 
jasně identifikovat, které jsou faktory 
důvěry, tak to bude dobře fungovat.

Cílem je trénink
Pokud se sportovec živí tím, že 
sportuje, tak by se dalo říct, že je 
profesionál. Protože to dělá naplno, 
živí ho to a protože má výsledky, 
může za to brát i peníze. Jeden ze 
znaků profesionála je, že trénuje. Ne 
vždy se mu chce trénovat, ale bere to 
jako samozřejmou povinnost a chce 
být stále na špici. To stejné platí i pro 
prodejce. Pokud chtějí být prodejci 
stále špičkoví a profesionální, musí 
stále trénovat a mít snahu být lepší.
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U nás v HCA se snažíme těmto 
prodejcům umožnit, aby se v prodeji 
stali skutečnými profesionály. A proto 
je pro prodejce přirozené být součástí 
„Klubu profesionálních prodejců“, 
který se schází každý měsíc. A má 
jediný účel – trénovat, trénovat, 
trénovat, díky čemuž se jeho členové 
mohou stát špičkovými profesionály 
v tom, co je živí.

PRODEJ

7



8

Zkušenosti našich klientů

Co slíbíme, to dodržíme

Vaše firma Perfekt Servis se zaměřuje 
na prodej a opravy domácích 
spotřebičů. V tomto oboru podniká 
mnoho firem. V čem je Vaše nabídka 
jiná a výjimečná?
Určitě v přístupu k zákazníkovi. 
Zákazník, který má nějaký problém se 
svým domácím spotřebičem, se k nám 
musí dovolat, a hlavně mluvit s živým 
člověkem. Dříve, v devadesátých 
letech, bylo moderní zavádět telefonní 
záznamníky nebo jiná podobná 
technická řešení. My jsme vždy měli 

dispečink nebo, jak se tomu teď říká, 
call centrum. Další naše pravidlo je, že 
návštěva servisního technika musí vždy 
proběhnout v dohodnutém termínu. 
Jinými slovy řečeno „co slíbíme, to 
dodržíme“.

Jaké vlastnosti či dovednosti podle Vás 
musí mít servisní technik?
Servisní technik musí být schopen 
jednak opravit výrobek, ale také musí 
být schopen rozumně a vstřícně 
komunikovat se zákazníkem. Jak říká 

náš zakladatel: „To, že má někdo 
pokažený výrobek, nemusí a většinou 
není jeho jediným problémem,“ a proto 
pochopení zákazníka a normální lidský 
přístup bereme jako firemní standard.
Zákazník dostává něco navíc a to 
může být cokoli, od výše zmíněného 
pochopení jeho problémů, přes různé 
doplňky ke spotřebičům až po dopravu, 
instalaci, zaškolení a likvidaci starého 
nefunkčního spotřebiče v případě, že si 
kupuje spotřebič nový.
V neposlední řadě u nás platí opět 

Perfekt Servis spol. s r.o. jako jeden velký tým 

Moderní doba vyžaduje i moderní a profesionální přístup služeb. Cesta od dodavatele k zákazníkovi 
je někdy spletitá. Je nutné, aby vše fungovalo, a proto jsou pro bezproblémové nastavení spolupráce 
důležitá jednoduchá efektivní pravidla. S lídrem techniků a dispečerek společnosti PERFEKT SERVIS 
spol. s r.o. Jiřím Bazalou jsme si povídali nejen o pravidlech, jak uzavřít dobrý obchod, ale také o tom, 
co by měl ovládat dobrý servisní technik.
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jednoduché pravidlo. Pokud se něco 
nepodaří, a to se v životě stává, jsme 
za vznik i mnohdy nepříjemných 
událostí, jako je například to, že při 
práci způsobíme nějakou škodu, 
odpovědni a lidově řečeno „je to náš 
problém“.

Jak probíhá Váš pracovní den na pozici 
vedoucího techniků a dispečerek?
Můj pracovní den probíhá tak, že 
v práci musím být dřív, než přijdou 
první technici nebo dispečerky. Ráno 
jsem k dispozici technikům, abych 
jim pomohl, poradil s řešením situací, 
které sami nezvládají nebo potřebují 
mít řešení posvěceno od „někoho 
chytřejšího“. Poté proběhnu dispečink, 
a pokud je třeba, poradím nebo 
pomůžu s řešením složitějších případů. 
Pak se většinou snažím věnovat nějaké 
systémové práci. Rovněž zhruba 2x 
měsíčně navštěvuji naše pobočky, kde 
obvykle proběhne krátká porada s jejich 
vedoucími.

K vedení týmu bezesporu patří 
komunikace a asertivita. Co by podle 
Vás měl dobrý lídr umět, aby udržel 
svůj tým v přátelském a produktivním 
duchu?
Podle mě by měl mít dobrý lídr „nervy 
na uzdě“, umět pochopit a ocenit práci 

lidí pod sebou. Rovněž spravedlnost, 
komunikace a trpělivost při vysvětlování 
„co, proč a jak“ jsou podle mého názoru 
důležité. Asi největší umění dobrého 
lídra je umět prosadit svoje myšlenky 
tak, že je podřízený bere jako svoje 
vlastní.

Jakých kvalit si na svém týmu techniků 
nejvíce ceníte?
Důležité pro mě je to, že pokud se 
někdo rozhodne být v mém týmu, udělá 
to sám a svobodně. To znamená, že 
po nějaké době nezačne řešit problémy, 
které vlastně vůbec nejsou, resp. 
nezačne mu vadit něco, co mu nevadilo 
na začátku. Velmi oceňuji, když je někdo 
schopen obětovat i něco svého pro to, 
aby svoji práci dělal dobře, a zbytečně 
o tom nemluví. Rovněž uznávám loajální 

Největší umění 
dobrého lídra je 

umět prosadit svoje 
myšlenky tak, že je 
podřízený bere jako 

svoje vlastní.

*VIP Roční školné, roční intenzivní program, během kterého mají klienti možnost absolvovat všech našich 
10 seminářů za velmi zvýhodněnou cenu.
**HCA klub, dříve WISE klub, je pravidelné měsíční setkání plné inspirace a motivace s klíčovými lektory 
a ostatními klienty HCA Brno.

přístup, a to nejen ve smyslu, že pode 
mnou musí pracovat do smrti, ale 
i v tom, že pokud například dostane 
někde lepší nabídku, přijde to říct férově.

Dlouhodoběji spolupracujete s HCA 
Brno. Která služba Vám pomohla 
nejvíce a měla pro Vás největší přínos?
Asi nejvíce mi pomohlo VIP Roční 
školné*, kde jsem nasával data vícekrát. 
Podle mě to vedlo k tomu, že kroky, 
které po semináři „vždy rozhodně 
udělám“, jsem skutečně udělal. Také je 
pro mě dobré si občas osvěžit nabyté 
informace, jakoby se na chvíli zastavit, 
a tomu podle mého názoru pomáhá 
HCA Klub**.

Vaši technici se díky HCA Brno školí 
i na obchodníky. Už neprodávají jen 
lidé u telefonních linek, ale přímo lidé 
v akci. Můžete zhodnotit, jak se toto 
školení promítlo do prodeje?
Naši technici prodávají jednak svoji 
práci, což je pro mě nejdůležitější, tak 
i různé doplňky pro čištění a údržbu 
domácích spotřebičů. Zákazník tak 
dostane něco navíc, co nečekal. 
Za poslední dva roky se výkon servisu 
meziročně navýšil zhruba o 8 %. 
V minulých letech byl tento meziroční 
nárůst cca 2–3 %. I prodej doplňků 
roste a například v době, kdy píšu tento 
článek, jsme dosáhli rekordu v měsíčním 
prodeji těchto doplňků.

Není normálně běžné, aby technik byl 
zároveň i vyškoleným obchodníkem. 
Tato zkušenost navíc je pro Vaše 
zaměstnance určitě velkým přínosem, 
který vede k osobní motivaci, a tudíž 
i k lepšímu ohodnocení. Uvažujete 
do budoucna o dalších školeních, 
které posílí Váš tým, a tím pádem 
i výkonnost firmy?
Pro tento rok jsme s Matěm Koleničkou, 
který zná naši firmu velmi detailně, 
vytvořili plán školení pro některé 
techniky z poboček, pro vedoucí 
poboček a nově školení pro dispečerky. 
S HCA spolupracujeme už hodně let 
a o dalším školení našich lidí, samotných 
termínech a tématech rozhodně 
uvažujeme.

S Jiřím Bazalou na rybách Naše firma v Brně 
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Zkušenosti našich klientů

Jak dlouho Vaše firma existuje?
Minulé léto jsme oslavili čtvrt století 
a je tomu hlavně díky obchodním 
partnerům, kteří naší práci dlouhá léta 
důvěřují, a díky lidem, kteří se podílí 
na tvorbě naší firmy, tedy jednatelům 
Tomáši Pokornému a Janu Ledvinkovi 
a jejich rodinám, které firmu stále 
podporují. Ráda bych i připomněla 
samotného zakladatele firmy pana 
inženýra Miroslava Pokorného, díky 
němuž byla roku 1991 započata 
historie naší firmy a jenž položil základy, 
na kterých se dá doposud stavět.

Co Vaši zákazníci na Vaší firmě nejvíce 
oceňují?
Jsme jiní především díky šířce 
a komplexnosti služeb, které nabízíme, 
a tím se i odlišujeme od konkurence. 
Dokážeme vlastními kapacitami zajistit 
výkop stavebních základů, dokážeme 
dodat stavební materiály a odvézt 
vykopané materiály, které uložíme 
ve vlastních skládkách stavebního 
odpadu. Jsme tedy partner pro všechno. 
Dalo by se říct, že zjednodušujeme 
komunikaci. Tím, že nabízíme 
všechny tyto služby, může obchodní 
partner komunikovat pouze s jedním 
dodavatelem a ne s několika firmami 
a díky této komplexnosti dokážeme 
nastavit nejnižší ceny v regionu. 
Disponujeme rozsáhlým vozovým 
parkem, což je pro naše zákazníky 
důležité, především v sezóně při velkých 
zakázkách. Jak říkám, „jsme všude“. 

Jak vypadá ideální řidič?
V každé inzerci práce používáme dvě 
důležité věty: „Milujete nákladní auta 
a práci s nimi?“ a „Máme zájem pouze 
o lidi, kteří rádi pracují“. Já osobně 
věřím tomu, že se člověk dokáže naučit 
cokoliv. A to je důvod, proč v současné 
době, kdy je velmi málo řidičů, přijímáme 
mladé řidiče s minimálními zkušenostmi. 
Pokud má člověk k něčemu dobrý vztah 
a dělá to rád, je jen krůček k tomu, aby 
to dokázal dělat excelentně. 

Co se týká prodeje – co je podle Vás 
klíčové ve Vaší branži, abyste byli 
úspěšní v prodeji?
Řekla bych, že je pro naši firmu zásadní 
udržování vztahů s našimi zákazníky. 
Se vztahy souvisí i servis, maximální 
vycházení vstříc a komunikace, 
kterou v průběhu zakázky udržují 
se zákazníkem jak dispečeři, tak 

i obchodníci. Pak už to není o ceně, 
protože někdy máme na zakázku 
nastavenu vyšší cenu, ale zákazník se 
k nám vrací na základě skvěle nastavené 
spolupráce z předchozích let.

Kterou službu považujete v HCA Brno 
za nejpřínosnější?
Každý ze seminářů nás něčím obohatí, 
je tedy zbytečné je zmiňovat jednotlivě. 
S jednateli jsme společně absolvovali 
VIP Roční školné, díky kterému jsme 
začali do firmy zavádět nový organizační 
systém, klobouky, směrnice. Toto vše 
jsme sice už v nějaké podobě ve firmě 
používali, ale dostalo to jednotnou 
podobu, a navíc bylo vše doplněno 
o statistiky. Pro mě osobně je navíc 
přínosná služba v podobě konzultací, 
které probíhají mezi naší firmou 
a Matěm Koleničkou a obchodníkem 
Ondřejem Křelinou. Ze seminářů si 

Jsme partner pro všechno

„Firma začínala s pár lidmi a auty a rozrostla se do současné 
podoby, kdy tým tvoří více než sto lidí a počet kusů techniky se 
blíží stejnému číslu. Práce ve stavebnictví a přepravě není lehká 
a je ovlivněna množstvím negativních faktorů, jako je například 
legislativa, ekonomika atd. My však svou práci umíme dělat 
s nadšením a poctivě, nebojíme se změn a dokážeme měnit 
výzvy v příležitosti,“ říká Kateřina Strašáková, office manager 
ve společnosti THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.

Zajišťujeme zemní práce i odvoz suti a odpadu  

Kateřina Strašáková 
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Proč jste se rozhodl právě pro 
tubusové světlovody?
Světlo je pro nás velmi důležitá věc, 
a proto jsem se rozhodl, že budu denní 
světlo pomocí tubusových světlovodů 
přivádět do míst, kde to jinak není možné. 
Tento produkt byl svého času na trhu 
úplně nový, a aby si ho zákazníci koupili, 
musel jsem pro něj vytvořit prostor. 
S tím souvisela nová organizace, nový 
marketing, nové podmínky, noví kolegové 
a všechny věci, které jsou spojené 
s expanzí na nových trzích.

Kdy jste začal spolupracovat s HCA a co 
se od té doby ve Vaší firmě změnilo?
Spolupráci jsme rozjeli v roce 2008 
a hned jsem začal aplikovat manažerské 
know-how do své firmy. Absolvoval 
jsem u nich mnoho workshopů. Díky 
jejich podpoře jsem vytvořil dostatečně 

Díky HCA jsem vytvořil
dostatečně silné prodejní kanály

silné prodejní kanály a dostal se 
na světové trhy.

Co konkrétně Vám pomohlo?
Když prodáváte produkt jenom 
v Čechách, oslovujete jen české 
zákazníky. Ale když prodáváte produkt 
po celém světě, narážíte na různé 
kultury. Proto je důležité poznat správné 
know-how, jak komunikovat se šejky ze 
Saúdské Arábie, s čínskými obchodníky, 
anebo těmi americkými. Výsledek je 
ale vždy stejný, a to prodaný Lightway 
v rukou zákazníka. Právě v tomto jsem 
ocenil spolupráci s HCA Brno. Pomohli 
mi rozvinout náš firemní potenciál 
a nyní jsme lídrem na českém trhu 
v tomto oboru a to stejné se začíná již 
dít i v celosvětovém měřítku. Chtěl bych 
tímto poděkovat Maťovi Koleničkovi 
a jeho týmu za to, že se posledních 

odnášíme spoustu informací, které se 
člověku uleží v hlavě, a až následně 
vyvstanou různé otázky, na které máme 
díky nim rychlé odpovědi.

Co se změnilo za dobu Vaší spolupráce 
s HCA Brno?
Držím se motta: „kdo se zastaví, toho 
předběhnou“. Díky spolupráci s HCA 
jsme začali chápat, že nemůžeme stát 
na jednom místě, přestože se nám 
v současnosti daří. Naučili jsme se, 
že neustále musíme růst, rozvíjet se 
a hledat nové cesty, jak uspět a být 
lepší, protože když nerosteme, klesáme 
dolů. Naší firmě se v současnosti daří 
– nakolik je to zásluhou HCA, je těžké 
soudit, protože jak se říká „po bitvě je 
každý generál“. Já ale nepochybuji, že 
HCA na tom má svoje zásluhy.

téměř 10 let věnoval zvyšování 
kompetentnosti celé naší firmy, 
a hlavně obchodníků, kteří jsou pro náš 
prodej klíčoví.

Za historii svého podnikání vyzkoušel několik produktů. Nejvíce ho ale oslovily tubusové světlovody. 
Dostaly název Lightway a pod stejným názvem funguje již přes dvacet let i jeho firma. S Jakubem 
Brandalíkem, majitelem společnosti Lightway s.r.o., jsme si povídali o kvalitách světlovodů a spolupráci 
s HCA Brno.

Firma loni oslavila 25 let

Jakub Brandalík (vpravo) ve výrobě
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Jak probíhají vaše 
obchodní jednání? 
Jsou efektivní? Když 
se zpětně podíváte 
na svých posledních deset 
obchodních schůzek, kolik 
z nich skončilo uzavřením 
objednávky nebo 
smlouvy?

business jakákoliv, pokud budete 
mít správné know-how a budete ho 
trénovat, budete také vydělávat více 
peněz. Váš příjem je ve vašich rukou.
Prodejce, který netrénuje, je jako 
fotbalista, který nechce chodit 
na trénink. Svůj standard možná 
odehraje, ale když se ocitne v napjatější 
situaci a bude na něho vyvíjený tlak, 
jeho úspěšnost půjde rapidně dolů. 
Trénink je tedy klíčovým aspektem 
každého profesionála.

Proto jsme v HCA Brno založili Klub 
profesionálních prodejců. Setkáváme se 
pravidelně každý měsíc na tři hodiny, 
které věnujeme tréninkům, při nichž 
mají prodejci možnost pod dohledem 
špičkových trenérů zefektivňovat své 
schopnosti uzavírat obchody.

Vstupte do klubu
profesionálních prodejců

Dva typy prodejců
Cílem každého obchodníka je prodat, 
a komunikace proto probíhá tak, 
aby si zákazník danou službu nebo 
zboží objednal. Když se podíváte 
na obchodníky, tak si můžete všimnout, 
že jsou mezi nimi tzv. a) vysvětlovači, 
kteří přijdou k zákazníkovi, vysvětlí 
výhody produktu a doufají, že si ho 
zákazník objedná.

Potom existuje druhý typ prodejců, 
a to jsou b) ti, kteří se méně ptají, 
ale je z nich cítit velmi jasný záměr 
uzavřít obchod. Mají tzv. killer instinkt 
(zabijácký instinkt). Nemyslí to ve zlém, 
ale mají schopnost business dokončit.
Určitě má význam budovat se 

zákazníky jen porozumění, jako je tomu 
v prvním případě. Ale pro prodejce je 
mnohem důležitější uzavřít obchod – 
získat objednávku – podepsat smlouvu. 
A zde se jedná právě o ty prodejce, 
kteří mají dostatečně velký obrat, ty, 
kteří vydělávají peníze.

Obchodní schopnosti jsou věcí 
tréninku
Prodej, komunikace a vydělávání 
peněz jsou záležitosti přímo závislé 
na schopnostech. Uzavírání prodeje 
je v podstatě schopnost prodejce řídit 
obchodní rozhovor směrem ke koupi. 
A v tomto případě jsou klíčovým 
slovíčkem schopnosti. Schopnost má 
jednu obrovskou výhodu, a to takovou, 
že se dá trénovat.
Ať už je vaše schopnost uzavírat 
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41 %
Zpřehlednění obchodu

13 %
Centralizace dat

11 %
Zefektivnění obchodu

Největší
přínosy

Spokojenost
91 %

klientů souhlasí s tvrzením,
že jim RAYNET CRM

zefektivnil podnikání.

82 %
klientů, kteří mají zkušenosti

i s jinými CRM programy,
označilo RAYNET CRM

jako nejlepší.

78 %
současných i bývalých
klientůby RAYNET CRM

doporučilo dalším
firmám.

CRM #1 V ČR
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Tvář HCA

Co je podle tebe klíčové pro pozici 
obchodníka?
Být sám sebou. Kvalitní, moudrý 
a šikovný obchodní partner hned zjistí, 
zda obchodník hraje divadlo, anebo 
to myslí upřímně. Další „nejdůležitější“ 
věc je postoj obchodníka, jeho 
víra v produkt, nadšení pro práci, 
přesvědčení, že klientovi nabízí to 
nejlepší. A úplně „nejdůležitější“ je 
úroveň etiky obchodníka – to je základ 
všeho. Na etice je to celé postavené. 
Samozřejmě důležité je i zbožíznalství. 
V podstatě je to takové puzzle, v němž 
do sebe vše zapadá. A následně trénink, 
trénink a trénink… Mistrem se člověk 
stává tím, že trénuje, dívá se a učí se.

Je nějaké know-how, které jako 
obchodník preferuješ?
Ano, je to prodej skrze vztahy s klienty. 
Preferujeme prodej jako hru. Rád 
se prodejem bavím. Na seminářích 
o prodeji trénujeme prodejce 
a vysvětlujeme, jak si při prodeji hrát, 
jak to udělat, aby se na setkání těšili, 
aby každé setkání bylo trochu jiné, 
tvořivé, inspirující.

Co na tobě klienti nejvíce oceňují?
Upřímnost, otevřenost, přímost 
a aktivní pomoc. Mnohokrát jsou naše 
rozhovory pro klienty těžké a tvrdé, 
ale nikdy je neponižuji, neznevažuji ani 

nehodnotím. To není moje úloha. Rad, 
které je srážejí dolů, mají dost od jiných. 
Já jim umožňuji vidět věci jinak, než 
je viděli předtím, a oni se sami vždy 
rozhodnou, co s tím. Někdy se mě 
ptají, co mají dělat, a já jim schválně 
neodpovím. Jedině klient sám zná 
všechny potřebné informace. Když jsem 

Při prodejním 
rozhovoru je na prvním 
místě komunikace. 
Obchodník klade otázky, 
mluví o produktu, je 
komunikativní. Ale jedná 
se o skutečnou komunikaci, 
která vede k uzavření 
obchodu? Zpovídali jsme 
kolegu obchodníka ze 
slovenského týmu HCA 
Slavo Gibalu.

se ptal VIP klientů, proč dělají právě 
se mnou, řekli, že je dokážu s velkou 
afinitou a jistotou přivést k tomu, aby 
se podívali na věci, které vidět nechtějí 
či sami před sebou skrývají. Vedu je 
k tomu, aby dávali svoje firmy a životy 
do pořádku a zlepšovali se bez ohledu 
na svou minulost. Minulost nikdo 
nezmění, změnit se dá jen současnost 
a skrz ni budoucnost.

Proč ses rozhodl dělat obchodníka 
právě v HCA?
K této profesi mě přivedl Lacko 

Poprvé v životě 
jsem poznal funkční 

technologii, která 
přináší výsledky 
a pomáhá lidem.

Slavo Gibala:  
Komunikace je ta nejsilnější zbraň

Pavlík. Poprvé v životě jsem poznal 
SKUTEČNĚ funkční technologii, která 
přináší výsledky a pomáhá lidem. Byl 
jsem překvapený a zaskočený tím, jak 
se dají věci lehce pojmenovat, že se dá 
rozumět člověku a životu celkově.

Řekl bys nám něco o slovenském HCA?
Jsme výborná parta lidí, kteří spolu 
táhnou za jeden provaz. Každý ví, 
co má dělat, a dělá to. Pak spolu 
dokážeme dosáhnout i toho, že 2 + 2 
= 5. Jsme největší soukromá slovenská 
vzdělávací firma, která dodává vzdělání 
široké mase podnikatelů. Máme bohaté 
portfolio služeb a 14 přednášejících, 
kteří vycházejí ze své praxe. To je 
naše největší zbraň a síla. Jsme parta 
praktiků, která má v čele úžasného 
člověka, jehož znají i klienti v českých 
pobočkách HCA – Lacka Pavlíka.

Co děláš, když se nevěnuješ klientům 
(tedy mimo pracovní dobu)?
Věnuji se rodině a sobě. Moji dva 
synové hrají aktivně tenis – jezdíme 
po turnajích na Slovensku, ale 
i v zahraničí. Celá rodina má stejné 
koníčky, v zimě lyže, v létě kola, 
moře, turistika. Rád se vzdělávám, 
trénuji. Naše technologie umožňuje 
člověku zlepšovat nejen podnikatelské 
prostředí, ale i sebe samého, a to je 
úžasné.
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Novinky  z HCA

HCA je komplet v novém 
Tygr v našem logu se odrazil k dalšímu skoku. Pokud se pro něco 
rozhodne, cíl nemine. I my jsme „skočili“ a pozměnili vizuál naší 
společnosti. Sjednotili jsme názvy firmy a nyní nás dohledáte pod 
označením HCA Czechia. 

V novém sídle 
Od nového roku jsme se také přestěhovali 
do čerstvě zabydlených prostor, které jsme připravili 
přímo pro vás. Mimo jiné na vás čeká moderně 
zařízená seminární a konzultační místnost. Ceníme 
si i toho, že jsme se přemístili do klidnější lokality, 
kde je pro vás také dostupnější parkování. Těšíme se, 
až nás navštívíte a sami okusíte atmosféru nových 
interiérů. 
Najdete nás na adrese:
Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice

Stále jsme tu pro vás 
I když je teď kolem nás plno změn, naše webová 
stránka www.skolamanazmentu.cz zůstává 
netknutá. Budete ihned přesměrováni na její novou 
verzi www.hcaczechia.cz, takže vám neujde nic 
nového.
Věříme, že se vám bude naše změna líbit. 

Do budoucna plánujeme 
rozšířit prostory do všech 
tří pater budovy a postupně 
založit akademii pro studenty 
a osobní poradenství.
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Jsem nadšený!
Kvalitní trénink 

prodejních technik. 

Aleš Krkoška
HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Peter Rogl
HUTIRA Slovakia, s.r.o.

Velký prínos.
Pre mňa je to

ako hra – bavím sa
a zároveň učím. 

Skvělé osvěžení 
obchodních praktik. 

Lukáš Richtr
THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o.

Pozitivní trénink 
s množstvím

nápadů. 

Michal Juráň
Datascan, s.r.o.

• Potřebujete, aby vaši obchodníci 
zdokonalovali své prodejní 
dovednosti?

• Nemáte vlastní firemní 
akademii/kvalifikaci?

• Zaregistrujte se do našeho 
Klubu profesionálních prodejců 
a nechte své obchodníky 
pravidelně každý měsíc trénovat.

• Začít můžete kdykoliv!

Vytrénujeme vám vaše obchodníky

www.hcaczechia.cz/kurzy/kpp


