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INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ

Proč intervalové řízení ?

- vychází ze systemického přístupu

- zvýšení efektivity řízení pracovníků

- pravidelná komunikace (nadřízený / podřízený)

- hledání cesty pro řešení cílů firmy

- zprůhlednění a zmapování vzájemných vazeb



  

INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ

Forma
- pravidelná individuální komunikace nadřízeného a pracovníka
- podpora nadřízeného při řešení problémů
- vznik závazné dohody obou stran při řešení společných cílů
- OSOBNÍ ROZHOVOR

Prostředky pro podporu IŘ
- průběžná komunikace – zlepšování vztahů
- nepřímé „zacházení“ s pracovníkem – příprava na pohovor
- koordinace, analýzy, ovlivňování systému řízení ve společnosti – příprava 

prostředí
- vysvětlení vyššího kontextu – např. základní smysl obchodního procesu, 

finančního řízení atd.
- audit odběratelsko – dodavatelských vztahů



  

INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ

Cíle

- podpora při naplňování strategie společnosti ve všech jejích ukazatelích

- podpora při naplňování ročního obchodně - finančního plánu

- významné zlepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů 

- standardizace řízení ve společnosti

- zastupitelnost jednotlivých pracovníků



  

Úrovně implementace IŘ

Výkonný ředitel

III. Úroveň    - ředitelé divizí a manažeři zázemí

V. Úroveň    - manažeři v divizích 

VII. Úroveň    - vedoucí pracovníci 



  

Struktura IŘ v GiTy

Výkonný ředitel

Ředitel divize ICT + 
BS Ředitel divize TS Ředitel GNT

Vedoucí 
obchodních skupinVIP Vedoucí 

procurementu

Produktový ředitel

Ředitel obchoduŘeditel prodeje v 
regionech

Vedoucí podpory 
prodeje

Vedoucí podpory 
prodeje

Ředitel provozu

Manažeři projektů

Obchodní zástupci

Ředitelka vnitřních 
vztahů Finanční ředitel

Vedoucí 
centrálního nákupu

Vedoucí účetní

Konzultanti

Samostatný 
odborný pracovník



  

INTERNÍ AUDIT ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ

ÚČEL

- zmapovat spokojenost odběratelů s kvalitou a kvantitou toku práce v 
odběratelsko-dodavatelských vztazích pracovníka

- tvorba návrhů na nápravná a preventivní opatření k maximalizaci kvality a 
výkonu 
„JEN JÁ SÁM MOHU PRACOVAT NA ZLEPŠENÍ VZTAHŮ“

- získání informací o zdrojích a rezervách pracovníka

- získání informace o významu role pracovníka ve firmě



  

Výsledný protokol IŘ

- OBOUSTRANNÁ DOHODA (schválení manažerem i pracovníkem) 

- podklad pro hodnocení pracovníka

- z dlouhodobého porušování uzavřených dohod lze vyvozovat i důsledky závažného 
porušování pracovní kázně 



  

IŘ v informačním systému firmy

Veškerá dokumentace v IS firmy:
- plánování času
- protokoly z IŘ
- Workflow - úkoly
- schvalování vyjednaných dohod

VÝHODY:
- Minimalizace „PAPÍRŮ“
- přehlednost
- dostupnost informací
- ochrana dat
- pravidelné zálohování



  

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS


