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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!obchodu se pohybuje u" #adu 
let. Mluví n$kolika sv$tov%mi 
jazyky, zku&enosti sbírala 
v!zahrani'í anebo na!pra"ském 
leti&ti. Nedávno Jitka Hasmanová 
zakotvila ve!V%zkumném Ústavu 
(elezni'ním (VUZ), kde má 
na!starosti pé'i o!zákazníky 
z!celého sv$ta. Rádi se pr% vracejí. 
Sázejí na!profesionální p#ístup 
a!komplexnost slu"eb VUZ. 

Zákazníci se k!VUZ rádi vrací

Josef Holek  |  Foto: autor a!archiv Jitky Hasmanové

Ve V!zkumném Ústavu "elezni#ním 
(VUZ) nepracuje Jitka Hasmanová 

ani dva roky. P$esto se ji% stala pevnou 
sou#ástí obchodního t!mu. N&kolik let 
p'sobila na Leti(ti Praha, odkud se 
po vln& propou(t&ní zp'sobené covidem 
a úbytkem cestujících dostala práv& 
do VUZ. Na leti(ti m&la na starosti ob-
chod s cateringem nap$íklad pro aero-
linky Korean Air, Emirates, Delta Airli-
nes nebo Qatar Airlines. Nápl) práce se 
tedy paní Hasmanové p$íli( nezm&nila. 
Ve VUZ pe#uje o sv&$ené portfolio zákaz-
ník', jen produkt je jin! a jejími pro-
t&j(ky nejsou aerolinky, ale velcí hrá#i 
v oboru %elezni#ní dopravy. 

Domluví se anglicky i švédsky
K profesi Jitce Hasmanové v!razn& po-
mohlo i studium jazyk' na Filozofické 
fakult& Univerzity Karlovy. Bez problé-
m' se domluví (védsky a anglicky, je ale 
schopná komunikovat i v dal(ích jazy-
cích. „S ka%d!m se musíte bavit jinak, 
ka%d! národ má jiná specifika a jiné 
zvyky. N&kte$í zákazníci nap$íklad v&-
dí, co pot$ebují, a v(echno $e(í rychle, 
n&kdy a% p$ekotn&. Smlouvu u% ale ne$e-
(í. Podepí(í do druhého dne a hotovo. 
Naopak jiní klienti na(e komplexní 
smlouvy rozebírají bod po bodu a jejich 
cílem je ka%dou podmínku zm&nit, 
smlouvají, upravují. Samoz$ejm& je d'-
le%ité zd'raznit, %e v(ude sedí profesio-
nálové a v%dy se sna%íme se zákazníkem 
najít spole#nou $e# a dohodnout se,“ 
zd'raz)uje Jitka Hasmanová. 

Mají na starosti zkušebnictví
A jaké je aktuální p'sobení Jitky Hasma-
nové ve firm&? „Jsem ráda, %e ve(keré 
zku(enosti mohu pln& zúro#it. Pracovní 
nápl) se nezm&nila. Po$ád jsem kontakt-
ní bod mezi VUZ a zákazníky. Poslou-
chám jejich p$ání, p$ijímám objednávky, 
zpracovávám je, sna%ím se prodat pro-
dukty VUZ ve v&t(ím mno%ství a co nej-
v!hodn&ji. P$esv&d#ujeme zákazníka 

o nejlep(ím $e(ení. Kontaktuji i zákazní-
ky, kte$í jsou v uvozovkách spící, tedy ta-
koví, kte$í se nap$íklad p&t let neozvou. 
Sna%ím se se v(emi komunikovat a na-
bídnout jim slu%by, které jsme je(t& ne-
dávno nenabízeli, anebo ty, které jsme 
vylep(ili,“ potvrdila Jitka Hasmanová. 

Nyní má paní Hasmanová na starosti 
i velké zákazníky z Polska, *íny, N&mecka, 
Francie a dal(ích zemí. Pracuje ve #ty$-
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Řekli o Jitce Hasmanové

Martin Bělčík

generální ředitel 
a předseda  
představenstva VUZ

Vážím si jejích postřehů 
z každého jednání. Jitka mimo všechnu 
profesionalitu disponuje i fantastickou 
schopností slyšet v situaci, kdy většina 
lidí jenom poslouchá.

Miloš Klofanda
provozní ředitel zkušeb-
nictví a člen představen-
stva VUZ

Jitky Hasmanové si vá-
žím za její přístup k plnění pracovních 
povinností, vystupování vůči zákazní-
kům, ale i ostatním zaměstnancům 
VUZ. Je velmi dobře jazykově vybavena 
a ve společnosti VUZ  si za poměrně 
krátkou dobu svého působení vybudo-
vala své místo a jméno.

Petr Chlum
ředitel Zkušební labora-
toře VUZ

Byť Jitka Hasmanová 
nastoupila do VUZ po-

měrně nedávno,  a jak občas 
sama říká omylem, tak se z ní 
velmi rychle stala významná 
opora Oddělení obchodu zkušeb-
nictví. Ač sama s železnicí nemě-
la prakticky žádné zkušenosti, 

dokáže se velmi dobře orientovat 
a již zvládla úspěšně prodávat 

všechny produkty v oblasti zkušeb-
nictví. Velkým přínosem pro obchod 
ve VUZ je její prozákaznický přístup, 
energičnost a výborná spolupráce 
s ostatními kolegy.

Daniel Los
vedoucí Železničního 
zkušebního okruhu VUZ

3P - Profesionalita. 
Poctivost. Prozákaz-

nický přístup. Tak lze ve stručnosti Ji-
tku charakterizovat. Ačkoli je u VUZ 
teprve druhým rokem, patří neodmy-
slitelně k základním pilířům obchodu 
zkušebnictví.       

#lenném t!mu, jen% má na starosti pro-
dukty z oblasti zku(ebnictví. „Nabízíme 
slu%by Zku(ební laborato$e, Dynamického 
zku(ebního stavu pro zkou(ení kompo-
nent a slu%by infrastruktury.“  

Komunikace napříč firmou
VUZ má (iroké pole p'sobnosti a pochlu-
bit se m'%e v!born!m renomé. Zákazníci 
se rádi vrací, VUZ zákazník'm poskytuje 
naprosto unikátní slu%by, které konku-
rence prost& nabídnout nem'%e. „Perlou 
je zku(ební okruh a myslím, %e i ná( pro-
zákaznick! p$ístup je (iroce velmi oce)o-
ván. Umíme vycházet v maximální mo%-
né mí$e zákazníkovi vst$íc. Sna%íme se, 
nabízíme alternativy. V(e je o domluv&,“ 
konstatovala obchodní zástupkyn& VUZ. 

Jak ale cel! systém nabídky a poptávky 
funguje? Na základ& poptávky od zákaz-
níka kontaktuje paní Hasmanová jednot-
livé odborníky ze Zku(ební laborato$e, 
probere s nimi technické nále%itosti, re-
spektive co je a co není VUZ schopn! reali-
zovat. Poté vyzve zákazníka, aby zaslal 
maximální mo%né mno%ství dokumenta-
ce. Po up$esn&ní detail' pot$eb zákaz-
níka laborato$ rozhodne, kolik zkou(-
ka zabere #asu, co se bude muset 
v(echno provést. „Na základ& kal-
kulace od na(í laborato$e vytvo-
$ím nabídku, intern& ji schválí-
me a teprve pak v(e po(lu 
zákazníkovi, kter! se m'-
%e vyjád$it. Nej#ast&ji 
k cen&, rozsahu na-
bízen!ch zkou(ek 
a termínu,“ po-
pisuje Jitka 
Hasmanová. 
Ne#ekejte v(ak, 

%e by v!slednou cenu a p$ípadnou slevu 
ur#oval obchodní zástupce. „Je to o debat& 
mezi v(emi zainteresovan!mi stranami. 
Na(e nabídka je platná m&síc. Víme, ja-
kou máme kapacitu pracovi(+, co m'%e-
me nabídnout v jak!ch termínech. Odpo-
vídáme promptn&, vst$ícn&, 
prozákaznicky a erudovan&.“

Pomůže eshop
Nejvíce py(ná je Jitka Hasmanová 
na obchod, kdy s jistou n&meckou spo-
le#ností dokázala vyjednat jedno vel-
mi rychlé testování vlaku. „V(e sedlo, 

zvládli jsme rychle nabídnout kapaci-
tu, na(i kolegové z provozu byli velmi 

flexibilní a na obou stranách byla spoko-
jenost. A je(t& bylo p$ed Velikonocemi. 
P$itom zákazník po#ítal s tím, %e jej 
s po%adavkem takto na poslední chvíli 
a o svátcích odmítneme,“ podotkla. 

A proto%e se VUZ neustále zlep(uje a vy-
víjí, sna%í se nyní digitalizovat procesy, 
které zdigitalizovat jdou. K tomu pat$í 
i plánované spu(t&ní e-shopu slu%eb 
a pronájmu zku(ebního okruhu. „Kapaci-
ta na(eho zku(ebního okruhu je vyproda-
ná do konce roku 2023, dal(í termíny v ro-
ce 2024 ale otev$ené nemáme, rezervace 
do budoucna plánujeme $e(it prost$ednic-
tvím e-shopu. V(ichni zákazníci tak bu-
dou v&d&t, na #em jsou, co mají objedná-
no. Kapacita bude jasná a systém 
rezervací transparentní. U% dnes se ale 
zákazníci na rok 2024 ptají,“ konstatovala 
paní Hasmanová s tím, %e tím op&t potvr-
dí základní principy fungování VUZ, kte-
r!mi jsou nezá-
vislost a ne-
strannost. !

Volné chvíle Jitka nejraději tráví v sedle bicyklu.


