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  Krátká porada s kolegou Františkem Milanem Myškou z technického servisu plastů

Skandinávie, Velká Británie či Itálie, i to jsou evropské země, kam 
se Jan Břicháč musí občas vydat. „Osobní kontakt je i v době in-
ternetu nenahraditelný,“ podotýká. „Občas zase zákazníci přijedou 
za námi, je totiž dobré, aby se poznali i s dalšími našimi lidmi a pro-
středím, v němž pracujeme.“ Coby technický prodejce má na starost 
zákazníky ve státech severní a západní Evropy, tedy kromě němec-
ky mluvících zemí, které spadají většinou pod Unipetrol Deutsch-
land.

Pro Jana Břicháče je tak kontakt se zákazníky dennodenním 
chlebem a kdekdo by mu jej možná záviděl. Když však do Unipet-
rolu RPA před deseti lety nastupoval, rýsovala se před ním výraz-
ně jiná kariéra. Pracoval totiž v jednotce energetiky jako techno-
log a na této pozici vydržel čtyři roky. „Byla to zajímavá práce, ale 
po čase jsem přestoupil na technický servis plastů.“ Nové místo 
v sobě spojovalo práci v terénu a úzkou spolupráci s obchodním 
oddělením, které vyřizovalo reklamace a stížnosti. „Vlastně jsme 
zajišťovali technickou stránku prodeje,“ vysvětluje Jan Břicháč fun-
gování své pracovní jednotky. Po organizačních změnách však při-
šla nabídka zastřešit obchod, a on se jí v roce 2010 ujal.

Současná práce Jana Břicháče je v každé půlce měsíce jiná. Pří-
mý kontakt se zákazníky, který může mít i podobu služební cesty, 

  Telefonická diskuze se zákazníkem o dostupnosti a ceně zboží  Setkání se zákazníkem z Holandska, zástupci firmy HTH navštívili Záluží.

  Jan Břicháč při podpisu několika právě uzavřených smluv  

fotoreportáž

Jan Břicháč:   
Přímý kontakt se zákazníky je 
i v době internetu nenahraditelný
UNIPETROL (OGIL, IR)    Na pomyslném cestovním kufru Jana Břicháče se vyjímají samolepky z různých evropských zemí. 
„České zákazníky prakticky nemám,“ přiznává. Den s pracovníkem Unipetrolu tentokrát trávíme v oddělení 
prodeje polyetylenu a polypropylenu, které se stará o zákazníky na západ od České republiky s výjimkou německy 
mluvících zemí. Práce pana Břicháče nespočívá jen v kontaktu se zahraničními klienty, ale především v tvrdém 
vyjednávání o ceně dodávek polyetylenu Liten a polypropylenu Mosten a zajištění toho, aby obchody fungovaly 
plynule. Jeho úkol přitom znesnadňují tržní výkyvy od pohybu cen ropy až po hromadění zásob ve skladech, kvůli 
nimž je nutné reagovat na nastalou situaci, aby se sklady opět uvolnily. Práce technického prodejce je také úzce 
navázána na marketing i oddělení výroby.

  Celkem běžný jev, Jan Břicháč odjíždí na služební cestu, tentokrát do Itálie.

je zpravidla součástí druhé poloviny měsíce. V té první pravidelně 
probíhá takzvané nabídkové řízení, kdy Jan Břicháč nabízí stálým 
zákazníkům polyetylen a polypropylen a dojednává s nimi výsled-
nou cenu transakce a obchodované množství.

O ceně je přitom nutné jednat i se stálými zákazníky, pokud 
nejsou vázáni například ročním kontraktem. Důvodem je posun 
cen polyolefinů, častý i mimoměsíční, a to kvůli výkyvům ceny 
ropy. „Zajímavé je, že na trhu okamžitě poznáte, že třeba do ně-
kterého z evropských přístavů připluje nákladní loď levného zboží 

z Asie,“ vysvětluje odbytové problémy Jan Břicháč. „Ceny se hned 
rozhýbou a najednou nejste schopen prodat za obvyklé sumy. 
Na nastalou situaci je třeba rychle reagovat. Naše sklady nejsou 
nafukovací a my musíme mít vytížené výrobní kapacity. Musíme 
tedy prodávat.“ Ceny se pochopitelně také liší v závislosti na tom, 
odkud daný zákazník pochází. Zjednodušeně právě výše doprav-
ného je mnohdy oním pomyslným jazýčkem na vahách a rozhodu-
je, zda prodáte či ne.

A jak vypadá „lovení“ zákazníků budoucích? Na něm obvykle 
spolupracuje úsek prodeje s oddělením marketingu a s technickým 
servisem plastů. „Všímáme si poptávek od našich potenciálních 
zákazníků, kterým potom pošleme nabídku,“ vysvětluje proces 
Jan Břicháč. V e-mailu například potenciální zákazník specifikuje 
materiál, který potřebuje, a naším úkolem je zjistit, jestli podobný 
typ polyetylenu nebo polypropylenu Unipetrol RPA vyrábí, nebo je 
do budoucna ochoten participovat na vývoji ve spolupráci s Poly-
mer Institute Brno.

Velká část práce tak vedle kontaktu se zákazníky či marketingo-
vým oddělením spočívá v kontrole aktuálních bilancí či komunikaci 
s plánovači výroby a s oddělením zákaznického servisu, které zajiš-
ťuje od administrativních záležitostí po expedici zboží.

Když se Jan Břicháč musí kvůli kontaktu se zákazníky vydat 
do zahraničí, jeho cestám předchází vydatná příprava. „Zahraniční 
cesty jsou jedna schůzka za druhou,“ popisuje. „Musím se na všech-
ny dobře připravit a nastudovat přehledy prodejů za poslední rok 
nebo dva.“ Někdy přitom cestu komplikují zdánlivě banální problé-
my. „Koordinace mého časového harmonogramu s pracovním roz-
vrhem zákazníka je obtížná,“ přiznává. Mnohdy se navíc na schůzce 
musí setkat více lidí včetně nadřízených, a to například v momen-
tech, kdy je nutné operativně rozhodnout něco důležitého. Sa-
motný úkol sladit program všech zúčastněných tak vyžaduje velké 
množství energie. Mnoho času pak také spolkne samotná příprava 
cesty. Kontakt s partnery však naštěstí probíhá i opačným směrem, 
kdy Jan Břicháč přivítá zahraniční obchodníky u nás v Česku. Pro 
vzájemný kontakt je to velmi prospěšné, protože zahraniční klienti 
pak v české firmě znají mnohem více lidí a obchodní vazby se tím 
posílí.

Když náročný pracovní den skončí, nejlépe se Jan Břicháč od-
reaguje aktivním pohybem. „Mám moc rád hory a sport,“ jmenuje 
své hlavní koníčky. Nejen jeho práce, ale i jeho odpočinek jsou tím 
pádem poměrně akční. Když zrovna nekomunikuje s partnery z růz-
ných evropských zemí, věnuje se lezení po horách či jízdě na kole.
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