
Vadí vám něco?
Proč si nestěžujete?

ry kvality se zabýval cca 1000 stížností (99 %

z nich bylo oprávněných), více než polovinu
stihl vyřídit. Aby byl blíže lidem, každou stře-
du sám zasedl u pokladen na Hlavním nádra-
ží a přijímal stížnosti zákazníků, kterých bylo
někdy až 60 denně. Jak to vypadá v ČD dnes?
"Zatím pozice ombudsmana ČD obsazena
nebyla. Činnosti ombudsmana vykonávají
pracovníci Odboru provozu osobní dopravy

Když si chcete v českých společ-
nostech stěžovat, můžete se obrá-
tit téměř na kohokoliv, nicméně
větší společnosti za tímto účelem

zřídili reklamační oddělení, oddělení péče
o zákazníky, oddělení řízení kvality, cal! cen-
tra atp. Pokud nejsou zákazníci spokojeni se
standardním řešením, mohou se v některých
velkých společnostech, jako jsou banky, pojíš-

Češi si málo stěžují
a české firmy málo

využívají stížnosti jako
potenciálu pro svůj

rozvoj. Proč nedokážeme
pracovat se stížnostmi
tolik jako Američané?

Proč tak málo lidí odpoví:
"Děkujeme vám za

upozornění a hned to
napravíme," a místo toho

slyšíme reakci: "Tak si
klidně stěžujte!" Zkuste
se schválně zamyslet,

jestli vaše firma používá
stížnosti jako další prodejní

příležitost, jako nóstro] ke
zlepšování kvality svých

služeb a upevňování
vztahů se svými zákazníky.

JŽ~ujíCí plat naprosto zastínil i to, co se
Fejkovi jako ombudsmanovi podařilo za
necelé tři měsíce změnit V pozicí. kdy byl
fakticky na úrovni náměstka generálního

ředitele, řídil strategické projekty zvyšování
kvality služeb ve vlacích a ve stanicích. Díky
jeho iniciativě se zlevnily místenk~nebo se

poplatky za ně zrušily ÚplfJBI

a strategické projekty převzali věcně příslušní
náměstci generálního ředitele," uvádí Radek
[oklik z tiskového oddělení ČD. "Každoročně
obdržíme zhruba 20-22000 písemně poda-
ných podnětů (dotazů, návrhů, stížností. .. )."
Podle neoficiálního zdroje se počet stížností
ještě zvýšil s nástupem konkurence. Neob-
sazení pozice ombudsmana Českých drah
znamená, že ji nechtějí, nepotřebují, nebo se
obávají dalších nepříznivých reakcí svých zá-
kazníků i veřejnosti?

ťovny, některé úřady nebo nemocnice, obrátit
na ombudsmana.

V Českých drahách ombudsman existuje
od roku 2008, ale tuto pozici veřejnost zazna-
menala až v minulém roce na jaře, kdy do ČD
nastoupil jako nový ombudsman Petr Fejk.
Jeho působení bylo ovšem velmi krátké a nej-
více se zapsal do povědomí svým neblahým
koncem. Důvod jeho odchodu byl naprosto
zřejmý: příliš vysoký plat, se kterým se nerno-
hl ztotožnit ani premiér Petr Nečas. Tento šo-
kující fakt naprosto zastínil i to, co se Fejkovi
podařilo za necelé tři měsíce změnit. V pozi-
ci, kdy byl fakticky na úrovni náměstka gene-
rálního ředitele, řídil strategické projekty zvy-
šování kvality služeb ve vlacích a ve stanicích.
Díky jeho íniciativě se zlevnily místenky nebo
se poplatky za ně zrušily úplně. V některých
případech osobně vyřešil dlouhodobé opako-
vané stížnosti jako byl například hluk vlaků
v Úvalech, který lidem u nádraží nesmírně
obtěžoval život. Jeho tým čítající 4 manaže-

Outsourcing správy stížností
Velkou část stížností mají zachytit a vyřídit
call centra, která dokážou obsloužit i tisíce
zákazníků denně, jako například ve společ-
nosti BlueLink lnternational CZ, která v jed-
né ze svých čtyř světových poboček v Praze
se svými 300 operátory hovořícími 20 jazyky
dohledává zavazadla a vyřizuje stížnosti pa-
sažérů velkých leteckých společností. Jeden
operátor zvládne až 120 hovorů za směnu
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a minimálně 20 e-mailů. Cílem operátoru je
vyhovět zákazníkům rychle a dohodnout se
s nimi přímo na finanční kompenzaci Díl-y
tomu si společnost udržela i zákazníky létající
první třídou. Společnost bere stížnosti zákaz-
níků vážně a snaží se z nich poučit. ejméně
si stěžují jižní národy, skandinávské země,
muslimové a nejvíce Američané, kteří vyža-
dují 100% servis.

O tom, že Američané jsou nároční zákaz-
níci, svědčí výsledky průzkumů, které uvádě-
jí ve své knize A Complaint is a Gift [anelle
Barlow a Claus M011er. ,,86 % respondentů
v roce 2006 uvedlo, že jejich důvěra v korpo-
race za posledních 5 let klesla. Potom co zažili
negativní zkušenost, se 80 % Američanů roz-
hodlo, že se už ke společnosti nikdy nevrátí,
74% podalo stížnost nebo o tom řekli svým
známým, 47 % na firmy nadávalo, 29 % mělo
bolesti hlavy nebo cítili napětí a 13 % zavěsi-
10 negativní komentář na svůj blog." To jsou
dost jasná čísla svědčící o tom, že se americké
firmy musejí stížnostmi opravdu důkladně
zabývat, jinak přijdou o zákazníky.

Autoři zjistili, že od doby, co jejich kniha
vyšla poprvé v roce 1996, se situace příliš ne-
změnila, stížnosti nezmizely, ani je jako dar
všichni nepřijali. Změnil se ale přístup řady
firem, které si obsah knihy vzaly za vlastní.
Jejich manažeři pochopili, kolik je stojí, když
od nich odcházejí zákazníci i vlastní zaměst-
nanci z důvodu špatného jednání s nespo-
kojenými zákazníky. Myšlenka stížnosti jako
daru je tedy stále platná, jelikož stále ještě
přetrvává postoj: "Když se ti to nelíbí, můžeš
jít jinam." Stížnosti jsou jedním z nejpříměj-
ších a nejefektivnějších způsobů, jak zjistit,
kde má firma prostor pro zlepšení. Kniha je
protkaná konkrétními zkušenostmi manaže-
rů, kteří zacházeli se stížnostmi jako s darem,
a tak dosáhli nárůstu spokojenosti svých zá-
kazníků, rozšířili řady svých věrných klientů
a často také ušetřili své náklady.

Filosofie stížnosti jako daru
"Když se zamyslíme nad podstatou stížnosti
a podíváme se na ni z pohledu zákazníka, tak
víme, že nespokojený zákaznik má v zásadě
dvě možnosti: buď si stěžuje nebo rovnou
odchází. Ve druhém případě nám již nedá-
vá žádnou šanci své služby zlepšit, cokoliv
napravit. V případě stížnosti nám ale jasně
dává najevo, že měl jiné očekávání a teď chce

nápravu. Přestože nikdo nemá rád negativní
zpětnou vazbu, v tomto případě nás zákazník
vlastně obdarovává. Je to jako by nám věnoval
knihu s názvem Šance přežít: poslouchejte mě
a zůstanete v byznysu. Když se ovšem podívá-
me na realitu, jak odpovídá většina pracovní-
ků v první linii? Málokdo poděkuje. Stížnosti
totiž bereme často osobně a pak se emočně
zablokujeme, protože poukazují na něco, co
v naší společnosti nefunguje. Nejčastější re-
akcí pracovníků tedy je, že oni s tím nemohou
nic udělat, protože taková jsou firemní pra-
vidla, politika, systém atp. Když přijímáme
stížnost, je třeba ji přijmout, i když se nám
zdá úplně hloupá, nesmyslná nebo určitě ne-
oprávněná. Stěžující si zákazník je stále náš
zákazník a je třeba mu poděkovat, že si dal tu
práci a dal nám to vědět, což znamená, že má
stále jistou důvěru v naši společnost.

Recept na přijímání stížností jako daru
by měl sestávat z následujících osmi
kroků (pořadí si lze upravit):
1. Poděkujte zákazníkoví za zpětnou

vazbu.
2. Vysvětlete, proč si stížnosti vážíte.
3. Pokud jste udělali chybu, přiznejte to

a omluvte se.
4. Slibte, že něco uděláte ihned.
5. Požádejte o další potřebné informace.
6. Napravte chyby - okamžitě.
7. Ověřte si, zda je zákazník spokojený

s nápravou.
8. Zamezte tomu, aby se chyba

v budoucnu opakovala.

Pro zákazníka je rozhodující, aby dostal
rychlou a uspokojivou odpověď. Jen za těch
okolností budou ochotni nám znovu důvěřo-

vat a znovu spolupracovat. Zákazníci se ozý-
vají, protože očekávají konkrétní odpověď.
V případě, že je ale neuspokojí, rozčílí se ješ-
tě více. Velmi často píší lidé, kteří jsou vel-
mi loajální a chtějí nám dát šanci se zlepšit.
Podle průzkumů 55-70 % lidí, kteří napíšou,
u společnosti zůstanou, pokud dostanou
rychlou odpověď (do 2 týdnů). V případě, že
jsou spokojeni s odpovědí, pak jich zůstává
90 %! V Čechách ovšem mají firmy na vyří-
zení reklamací ze zákona až 30 dní.

Češi si málo stěžují, zato
hodně volají do call center
Podle nedávných mezinárodních průzkumů
společnosti Genesys, která vyvíjí technolo-
gie pro centra péče o zákazníky (call centra)
si Češi stěžují daleko méně než jiné národy
a svou nespokojenost dávají najevo přede-
vším voláním na zákaznické linky. Daleko
méně mění dodavatele. Téměř tři čtvrtiny
Čechů při odmítnutí obchodníkem už ne-
podnikají žádné další kroky. Češi poměrně
hodně reklamují, ale oficiálně si stěžují málo
a jsou velmi nespokojeni s řešením jejich
stížností. "Proto musí podniky vytěžit maxi-
mum z každého kontaktu a poskytnout špič-
kový servis. Příležitostí pro utužení loajality
mají firmy málo," uvádí Patrik Ort z firmy
Genesys. Je tu tedy stále velký prostor pro
zpětnou vazbu od zákazníků. Určitě to ještě
potrvá nějakou dobu, než všichni pochopí,
že stížnosti jsou užitečné praktické dary.
A ruku na srdce. Umíte i vy sami dávat dary,
když jste jako zákazníci nespokojeni s tím,
co jste očekávali?

~o~CUlioJ~c~e~ _
Mgr. LUDMILA ŠAŠKOVÁ, POSITIVE, s. r. O.

Ludmila Šašková vystudovala humanitní vědy a komunikaci. Pracovala jako personalistka
ve výrobní společnosti Valea výměníky tepla, kde měla na starosti interní komunikaci,
motivaci zaměstnanců, vzdělávání a tým interních trenérů. Má rovněž zkušenosti jako
instruktorka zážitkavých kurzů společnosti Outvvard Bound - Česká cesta. V současné
době pracuje pátým rokem ve společnosti Positive jako lektorka měkkých dovedností
a projektová manažerka. Je také trenérkou paměti a členkou České společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging. Ráda tancuje, cestuje a objevuje nové věci.
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