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Anotace 

 

Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení 

zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná 

revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu tak, aby se zefektivnilo 

řízení průběhu zakázky v obchodní fázi a napravily se chyby stávajících procedur. 

 

 

Annotation 

 

The Bachelor’s thesis analyses the process of project management in company. The 

current project management process is rather old and a full review is essential. The aim 

of this work is to propose an improvement to make the project management process in 

the sales phase more effective whilst correcting the out of date procedures. 
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Úvod 

 
V mé bakalářské práci se zaměřuji na řešení problému, který v mé profesní činnosti 

spadá mezi naprosto klíčové úkoly. V rámci mého zaměstnání totiž pracuji na pozici 

ředitele útvaru realizace projektů obchodní společnosti. Do tohoto útvaru patří                 

i oddělení projektového managementu, čili nastavení procesu řízení průběhu zakázky je 

tedy plně v mé kompetenci. 

 

Stávající proces řízení průběhu zakázky vznikal v době před 5 lety, kdy byl v naší 

společnosti implementován nový CRM nástroj, v rámci kterého je řešeno i řízení 

procesního toku, tedy workflow, jehož prostřednictvím je celý proces průběhu zakázek 

řízen. V době, kdy implementace systému e-Synergy probíhala, jsme o systému 

prakticky nic nevěděli a zároveň jsme museli celý systém nastavit tak, aby byla 

zachována kontinuita v řízení zakázek a nebyl tak narušen chod společnosti.  

 

V návaznosti na nově zavedený nástroj řízení workflow, tedy inkriminovaný informační 

systém, bylo nutné upravit i samotné procesy. V této souvislosti je evidentní, že takto 

téměř na koleně vzniklé procesy řízení vykazují určité známky nedokonalosti. Tato 

nedokonalost se projevuje především v neúměrné administrativní náročnosti procesů, 

v nepružnosti celého systému a v mnoha dalších nedostatcích, které se v řízení průběhu 

zakázek vyskytují. 

 

Tyto skutečnosti mne vedly k rozhodnutí zpracovat nezbytnou úpravu procesu řízení 

zakázky v rámci mé bakalářské práce s tím, že souběžně se vznikem této práce bude 

navrhované řešení úpravy procesu ve společnosti implementováno. 
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1 Slovo o společnosti 
 

1.1 Historie a současný vývoj společnosti 
 

Společnost působí na českém trhu od roku 1990 a od té doby prošla významným 

technologickým vývojem. Krátce po svém vzniku se firma specializovala na dodávku 

strukturovaných kabeláží a představila nový systém, který se vzápětí stal 

nejpoužívanějším kabelážním systémem v České republice. V roce 1995 společnost 

vybudovala privátní datovou síť a o rok později získala licenci na provoz vlastní veřejné 

datové sítě a je důležitým poskytovatelem datových i hlasových telekomunikačních 

služeb.  

Společnost se později zaměřila na rostoucí poptávku v zemích Východní a Jihovýchodní 

Evropy a proto se rozhodla na tento trh expandovat své produkty a služby. Byla 

založena dceřiná společnost na Slovensku, v Bulharsku, v Rumunsku a je zamýšlené 

rozšíření do Řecka.   

1.2 Produktové portfolio  
 

Produktové portfolio společnosti lze jednoduše charakterizovat jako realizace 

zabezpečených datových a komunikačních sítí. Společnost na jednu stranu působí jako 

systémový integrátor v oblasti implementace slaboproudých rozvodů a inteligentních 

bezpečných datových sítí a na druhé straně jako poskytovatel telekomunikačních služeb 

jak datových tak hlasových: 

Produktové portfolio spole čnosti 
Řízení a realizace technologických vybavení objekt ů 
Slaboproudé elektroinstalace 
Projekce a řízení integrace 
Komunika ční služby a řešení 
Inteligentní služby podnikových VPN 
Připojení a služby Internetu a hlasu 
Implementace a provoz sí ťových technologií 
Síťový HW - Dodávka a výstavba komplexních sítí (LAN) 
Síťový HW – Prodej 
Bezpečnost a správa informa čních technologií 
Profesionální správa, zabezpečení a ochrana datových sítí 
IP telefonie a Videokonference 
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2 Teoretické přístupy v oblasti procesního a projektového 

řízení 

2.1 Základní teze procesního řízení 
 

Prozatím se v organizování vnitřních činností podniků používá především funkční řízení 

vyjadřované pomocí organizačního schématu. Tento způsob řízení a organizování 

zachycuje jenom menší část pracovníků podniku tzv. pracovníky technicko-

hospodářské, kteří tvoří obvykle jen menší osazenstva podniku. Vůbec v něm není 

uvažováno s pracovníky dělnických profesí, kteří tvoří většinu zaměstnanců. 

Organizování tímto funkčním způsobem řeší především otázku dělby práce v podniku, 

specializaci pracovníků a jejich kompetencí. Mimo to je v organizačním schématu 

vyjádřen vztah podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými pracovníky                           

a organizačními jednotkami. Vzniká mnoho komunikačních a kompetenčních bariér 

v důsledku ohraničených organizačních jednotek. 

Nový procesní směr v organizování podniků vychází ze skutečnosti, že každý produkt 

(výrobek nebo služba) vzniká určitým sledem činností tedy procesem. Tomu je 

přizpůsoben i nový způsob zobrazování organizačních vztahů pomocí procesního 

(postupového) diagramu zahrnujícího všechny potřebné činnosti, vazby mezi nimi, 

jejich souslednost a zodpovědné pracovníky. Tento způsob organizování také zahrnuje 

všechny pracovníky, kteří se na procesech podílejí, tedy i dělníky. Snižuje se také 

potřeba řídící práce, protože pracovníci jsou organizováni mezi sebou a řešení řady 

situací je vyznačeno předem. Jsou stanoveny rozhodovací činnosti a pracovníci 

zodpovědní za jejich řešení. 

Procesní řízení je možno realizovat v několika úrovních podle míry podrobnosti: 

- úroveň organizace (podniku) – organizace je chápána jako jeden proces 

- úroveň procesů – organizace je rozdělena na jednotlivé procesy podle různých 

kriterií (hlavní, podpůrné nebo horizontální, vertikální). Zpracování na této 

úrovni je minimem pro splnění podmínek norem ISO řady  9000:2000 

- úroveň činností (aktivit)  – každý proces je rozdělen na jednotlivé činnosti 

(aktivity) 
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- úroveň událostí – každá činnost začíná a končí událostí. Tady je možno 

realizovat řízení pracovního toku (workflow), ve kterém se činnosti střídají            

s událostmi. Modely procesů na této úrovni nazýváme "dynamické" 

2.2 Definice pojmu proces a procesní řízení 

Pojem proces je v literatuře definován řadou různě formulovaných definic, které jsou 

více či méně přesné a některé z nich jsou dokonce neúplné. Proces je možné definovat 

jako organizovanou skupinu vzájemně souvisejících činností, jako soubor činností, které 

vezmou vstup a transformují jej ve výstup, a v neposlední řadě je možné proces popsat 

jako jakoukoli sekvenci předem definovaných činností, které jsou vykonávány za 

účelem dosažení předem definovaných výsledků. 

Jednoduchou ale velmi trefnou definici pojmu proces uvádí v knize „Podnikové 

procesy“ její autor doc. Ing. Václav Řepa, CSc., který jej jedním z našich největších 

odborníků na podnikové procesy. V jeho podání zní definice pojmu proces následovně:  

„ …podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi                

a nástroje.“ (ŘEPA, 2007, s. 15) 

Jak jsem již uvedl, tato definice je velmi stručná, jednoduchá ale trefná. Podle mého 

názoru ale nepostihuje veškeré aspekty, které v sobě pojem proces zahrnuje. Z tohoto 

důvodu mě mnohem více zaujala definice pojmu proces, kterou uvádí ve své knize 

„Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě“ pan Ing. Filip Šmída, Ph.D. Definice 

pojmu proces v jeho podání zní následovně: „Proces je organizovaná skupina vzájemně 

souvisejících činností a/nebo subprocesů, které procházejí jedním nebo více 

organizovanými útvary či jednou (podnikový proces) nebo více spolupracujícími 

organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají materiální, lidské, finanční 

a informační výstupy a jejichž výstupem je produkt, který má hodnotu pro externího 

nebo interního zákazníka.“ (ŠMÍDA, s. 29) 

Stejné je to i s definicí pojmu procesní řízení. Někteří chápou procesní řízení jako 

způsob vedení společnosti formou neustálého zlepšování vlastních interních procesů, 

jiní popisují procesní řízení jako proces vedoucí k neustálému zlepšování výkonnosti 

organizace.  
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Z mého pohledu nejkomplexnější definice procesního řízení je následující: „Procesní 

řízení představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální 

výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které 

vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené 

strategické cíle.“ (ŠMÍDA, s. 30) 

2.3 Implementace procesního řízení 
 

2.3.1 Potřeba zlepšování procesů 
 
Ať už vezmeme v úvahu jakoukoli definici procesního řízení, prakticky všechny se 

shodnou na jedné základní myšlence – procesní řízení je samo o sobě proces nebo 

metoda, jak trvale zvyšovat výkonnost firmy a přizpůsobovat firmu a její chování trhu, 

tlaku konkurence, technologickému vývoji a jiným vnějším vlivům. Na základě tohoto 

poznání je nutno definovat procesní řízení jako cyklický proces, který neustále do 

nekonečna testuje sama sebe, testuje a ohodnocuje vlastní výkonnost a přidanou 

hodnotu, která je jednotlivými procesy zajišťována.  

 

Schéma cyklické inovace procesů (ŘEPA, 2007, s. 16): 

 

 

 

 

 

 

 

Procesní řízení tedy jednoznačně formuluje jasnou potřebu jednotlivé procesy neustále 

zlepšovat a inovovat. Vzhledem k otevření světových trhů a následnému dramatickému 

zvýšení konkurenčního tlaku prakticky ve všech odvětvích se tato potřeba jeví jako 

mnohokrát silnější. Podniky začínají přitvrzovat v metodách rychlého zlepšení svých 

procesů a začínají vyžadovat dramatické a někdy i průkopnické změny. Tomuto 

problému se v dnešní době věnují celé armády specialistů na procesní řízení v rámci tzv. 

reengineeringu podnikových procesů. 

 

 

Popis 
současného 

stavu procesu 

Stanovení  
sledovaných 

metrik 

Sledování 
provozu 
procesu 

Měření 
provozu 
procesu 

Návrh a 
implementace 

zlepšení 
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2.3.2 Metodiky implementace procesního řízení 
 

Ve světě se praktikuje mnoho různých metodik procesního reengineeringu. Veškeré tyto 

metody se liší nejen způsobem aplikace, zaměřením, poměrem praktické a teoretické 

orientace a také vztahem k informačním technologiím, které bývají základními nositeli 

téměř všech procesů a které tak hrají v procesních změnách svoji nezastupitelnou roli. 

Světová literatura popisuje až patnáct různých metodik se zaměřením na roli 

informačních technologií. Dalším důležitým faktorem, který má ještě větší váhu než 

vztah IS/IT, je vztah těchto metodik k lidskému faktoru. V této kapitole pouze 

vyjmenovávám jednotlivé přístupy k problematice. 

 

Přehled klasických metodik procesního reengineeringu: 

1. Metodika Hammera a Champyho 

2. Metodika T.Davenporta 

3. Metodika Manganeliho a Kleina 

4. Metodika Kodak 

 

Srovnávací tabulka jednotlivých klasických metodik: 

 Krok 1: 
Příprava projektu 

Krok 2: 
Rekonstrukce Procesu 

Krok 3: 
Implementace 

 
Hammer 
Champy 
 

1.Uvedení do 
reengineeringu 
2. Identifikace 
3. Výběr procesů 

4. Poznání procesů 
5. Redesign procesů 

6. Implementace 

 
Davenport 
 
 

1. Vize a cíle 
2. Identifikace procesů 

3. Poznání a měření 
procesů 
4. Informační 
technologie 

5. Prototypování 
6. Implementace 

 
Manganelli 
Klein 
 

1. Příprava projektu 
2. Identifikace 

3. Vize 
4a. Technický design 
4b. Personální design 

5. Transformace 

 
Kodak 
 
 

1. Iniciace projektu 
5. Řízení změny 

2. Poznání procesů 
3. Design nových 
procesů 
5. Řízení změny 

4. Transformace 
podniku 
5. Řízení změny 

 

Porovnání metodik ukazuje následující podobnosti: 

1. celkový přístup k reengineeringu je lineární 

2. metodický postup je podobný postupu při implementaci informačního systému 
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Přehled dalších metodik procesního reengineeringu: 

 
5. Metodika DoD (metodika amerického ministerstva obrany) 

6. Metodika ARIS profesora Scheera 

7. Metodika PPP profesora Gappmaiera 

 
Tyto další významné metodiky jsou již poměrně komplikované nejen na jejich popis, 

ale vzhledem k zásadním odlišnostem není možné jejich srovnání, jak o u metodik 

klasických.  

Důležitým faktorem reengineeringu procesů je pochopitelně vhodný výběr použité 

metodiky. Shora uvedené metodiky mohou při realizaci projektu reengineeringu 

procesů sloužit pouze jako vodítka či vzory postupu. Při realizaci samotné změny 

procesů je nutné mít k dispozici příslušnou znalost a dovednost, nikoli pouze metodické 

informace. Základem přípravy konkrétního projektu reengineeringu tak musí být výběr 

a následná komplilace zvolené metodiky, která bude hrát roli jakéhosi metodického 

rámce. 

 

Pro přípravu a realizaci samotného projektu změny procesů je posléze nutno se držet 

určitého schématu, který by měl vykazovat následujících sedm přirozených fází: 

 

1. Plánování a spuštění projektu 

2. Zhodnocení současného stavu a kompletace poznání v oboru 

3. Návrh procesů 

4. Případová studie chystané změny 

5. Detailní návrh systému procesů včetně zkušebního provozu v rámci 

informačního systému 

6. Implementace a zavedení nových procesů 

7. Postupné cyklické zlepšování systému procesů 

(ŘEPA, 2007,  s. 37 – 54) 

 
 

2.3.3 Inovace podnikových procesů 
 
V předchozí kapitole jsem se věnoval metodikám implementace reengineeringu procesů 

a v závěru kapitoly jsem uvedl nutné fáze projektu implementace reengineeringu. V této 

části považuji za nutné se blíže věnovat páté fázi implementace procesního řízení, tedy 



 16 

samotnému návrhu jednotlivých procesů. Z hlediska samotné realizace reengineeringu 

je tato fáze tou nejkreativnější a nejzábavnější částí celé implementace. Na následujícím 

schématu je znázorněn celý „proces“ tvorby procesu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V této fázi má společnost příležitost, aby vytvořila jedinečné procesy, které budou 

odrážet její silné stránky, budou fungovat maximálně efektivně, rychle a bezchybně. Je 

samozřejmé, že postup tvorby nového procesu nemusí být otrocky stejný, ale                     

i v nastavení způsobu tvorby procesu v rámci této fáze reengineeringu je možné plně 

uplatnit kreativitu příslušného managementu.  

(ŠMÍDA, s. 123-124) 

 

 

Vytvoření konceptu 
procesu 

 
 

Zmapování procesů 

 

Testování prototypu 
nového procesu 

 

Vypilování prototypu 
procesu 

 

Zásadní změna 
informační technologie 

 

Výměna starého procesu 
za nový 
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2.3.4 Změny procesů a důsledky pro firmu 

 

Jak vypadají procesy, které prošly reengineeringem nelze jednoznačně stanovit. 

Vzhledem k tomu, že tímto procesem procházejí firmy z různých odvětví, které řeší 

zcela odlišné problémy a především jejich styl práce prochází často naprosto odlišnými 

procesy, nelze jednoznačně stanovit, jaký je výsledek na konci procesu změny. 

V mnoha společnostech však lze úspěšně identifikovat mnoho společných rysů: 

 

Společné rysy reengineeringovaných procesů: 

- několik prací je spojeno do jedné 

- pracovníci mají vyšší pravomoci i adekvátní odpovědnost 

- činnosti v procesu jsou vykonávány v logickém sledu 

- procesy jsou variantní, čímž jsou do jisté míry eliminovány speciální případy 

- činnosti jsou prováděny tam, kde je to logické a výhodné 

- jsou redukována kontrolní opatření 

- jsou minimalizována smírčí jednání 

- manažer případu je jediným kontaktním místem 

 

Zde uvedené charakteristiky nově nastavených procesů samy o sobě vypovídají o míře 

úspěchu reengineeringu procesů. Projdeme-li si jednotlivé charakteristiky, je evidentní, 

že právě tato hlediska jsou cílem celého procesního řízení a jsou pro chod organizace 

přínosné.  

(ŠMÍDA, s. 90-91) 

 

 

2.3.5 Negativa spojená s implementací procesního řízení 

 

Implementace procesního řízení i eventuelní reengineering procesů ve společnosti 

s sebou nepřináší jen pozitivní stránky, ale samozřejmě i určitá negativa. Mezi 

jednoznačná negativa patří krátkodobý chaos, zvýšení nároků na čas v době zavádění 

nových procesů a stejně tak zvýšené nároky na zaměstnance po dobu zavádění změn. 

Podnikem ovlivnitelné negativum, které s sebou zavedení procesního řízení přináší, je, 

že v důsledku implementace procesního řízení takřka vždy dochází k propouštění 
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zaměstnanců, kteří se v důsledku zefektivnění práce stali nadbytečnými. Toto 

negativum je však možné podnikem samotným vhodnou personální politikou ovlivnit. 

Častým negativem je i odchod velmi zkušených pracovníků, kteří (často možná právě 

díky své zkušenosti) podléhají určité rigiditě a nejsou schopni nové procesy vstřebat       

a přizpůsobit svoji činnost nové situaci. Na toto negativum, ačkoli je velmi závažné, se 

mnohdy při implementaci procesního řízení zapomíná. 

 

2.3.6 Úloha informační technologie 

 

V rámci zavádění či změny procesního řízení hrají klíčovou roli informační technologie. 

Informační technologie bourají omezení původních pravidel a umožňují jejich náhradu 

pravidly novými. Role informačních technologií se tak jeví v rámci změn procesů jako 

jedna z nejdůležitějších a to především proto, že v moderních společnostech jsou 

nositeli procesů, jejich správného fungování a dodržování právě informační technologie. 

Často je změna procesů chápán jako jakési IT řešení a zapomíná se na věcnou a lidskou 

stránku života společnosti. Technologie na jisté úrovni, která je správně nastavena tak, 

aby novým procesům plně odpovídala je sice nezbytnou podmínkou k tomu, aby nutné 

změny v rámci reengineeringu procesů mohly být vůbec uskutečněny, ale neznamená 

to, že komplexní změny v pojetí managementu a lidských zdrojů, by měly být 

považovány za čistě technologický problém. Je třeba mít na paměti, že informační 

systém je pomocník, nikoli diktátor. 

 

Z pohledu reengineeringu procesního řízení lze tedy roli informačního systému 

definovat následovně: „Podstatným předpokladem úspěšného provedení reengineeringu 

je tvůrčí aplikace informační technologie. Častou chybou, které se manažeři dopouštějí, 

je ztotožňování úlohy informační technologie v reengineeringu s automatizací. Nasazení 

automatizace na staré problémy však jen konzervuje status quo a ztěžuje organizaci 

adaptaci na změny do budoucna. Při reengineeringu vyvstává klíčová otázka, jak využít 

nejmodernější informační a komunikační technologie k provádění toho, co jsme dosud 

nedělali...zásadní úloha informační technologie tedy spočívá v tom, že podporuje 

podnikové procesy tím, že zrychluje, zefektivňuje a brání vzniku chyb.“ (ŠMÍDA, s. 92) 
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2.4 Vztah procesního a projektového řízení 

2.4.1 Základní procesy života zakázky 

Z hlediska projektového managementu lze každou jednotlivou zakázku rozdělit do 

několika fází. Každou tuto fázi musíme ve skutečnosti chápat jako jedinečný proces, 

který svojí logikou zapadá do celkového procesu života zakázky. 

 

Jednotlivé procesy života zakázky jsou následující: 

 

- Iniciace a zahájení projektu 

Hlavním účelem tohoto procesu je vytvoření základní definice projektu a získání 

autorizace pro jeho realizaci. V našich podmínkách se tento proces odehrává 

v rámci obchodní fáze projektu. 

 

- Plánování projektu 

Tento proces využívá strategických výsledků předchozí fáze a přetváří je do 

formy taktického plánu pro realizaci projektu. V této fázi dochází ke zpřesnění 

definice předmětu projektu, která je podrobena detailnímu rozboru z hlediska 

času, nákladů, technologií, metodologií a pracovních i materiálních zdrojů. 

Výstupem bývá podrobný a závazný projektový plán. Tento proces se odehrává 

v rámci obchodní a přípravné fáze projektu. 

 

- Vlastní řízení v průběhu projektu 

Jedná se o souhrn všech aktivit vedoucích k výkonu a koordinaci dříve 

naplánovaných prací projektu. Jeho součástí je projektová komunikace, řízení     

a motivace členů projektového týmu, řízení realizace a kvality. Proces je 

součástí realizační fáze projektu. 

 

- Monitorování a kontrola 

Souhrn aktivit, které jsou zaměřeny na soulad výkonu realizačních složek 

projektu s projektovým plánem, a to z hlediska cílů projektu, času a nákladů, 

působících rizik a úrovně dosažené kvality. Proces je součástí realizační fáze 

projektu. 
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- Uzavření projektu 

je pomyslným vyvrcholením veškerého projektového snažení, součástí je 

akceptace výsledků projektu zákazníkem nebo obecně zadavatelem projektu, 

závěrečná fakturace a vyhodnocení projektu.  

(SVOZILOVÁ, s. 60) 

 

2.4.2 Projekt jako proces 

Z předchozí kapitoly je evidentní, že řízení projetu, respektive proces života zakázky lze 

rozdělit do pěti různých manažerských činností, které samy o sobě představují oddělené, 

na sebe volně navazující procesy. Některé kroky na sebe nemusejí přesně navazovat, 

jiné kroky zase nemusí být striktně od sebe odděleny. Veškeré tyto předpoklady jsou 

úzce spjaté s vlastní charakteristikou projektu. Je však evidentní, že těchto pět 

základních procesů v rámci života projektu definuje projekt jako celek, definuje projekt 

jako jeden celkový proces, jehož postupný vývoj se ze shora uvedených pěti podprocesů 

skládá.  

Projekt jako proces lze celkově definovat následovně:  

Postupný vývoj je charakteristickým prvkem projektu usazující jednotlivé aktivity            

i kompletní proces do jeho časového rámce. Každý projekt je realizován v postupných 

na sebe navazujících krocích. Spojujícím prvkem mezi potřebou zadavatele projektu 

definovanou v zadání projektu a jeho realizovaných výstupem podle specifických cílů 

projektu je pak projektový plán. Z procesního pohledu není projekt jediným 

probíhajícím procesem – jedná se o soustavu, jejíž procesní model je tvořen pěti 

hlavními skupinami procesů pod souhrnnými názvy Iniciace – Plánování – Řízení          

a koordinace – Monitorování a kontrola – Uzavření. Pro tyto skupiny procesů je 

společné, že netvoří jediný procesní tok, vzájemně se doplňují, existují v souběhu, a to 

jek po jednotlivých sekvencích a procesních krocích, tak po celých procesních větvích. 

(SVOZILOVÁ, s. 24) 
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3 Popis současného stavu procesu řízení zakázky 

3.1 Charakteristika firemního způsobu procesního řízení 
 

3.1.1 Obecná charakteristika řízení procesního toku 
 
Řízení jakéhokoli procesního toku, tedy i řízení procesního toku zakázky, je v prostředí 

společnosti realizováno celofiremním softwarovým nástrojem, systémem e-Synergy.  

E-Synergy je CRM systém, který pracuje na bázi webového prostředí, v rámci kterého 

jeho jednotliví uživatelé přistupují k centrálním datům prostřednictvím svého webového 

prohlížeče. Systém je koncipován jako CRM, systém pro řízení workflow a 

v neposlední řadě systém pro plánování kapacit, zdrojů a času. Každý pracovník 

společnosti má k dispozici svoji domovskou stránku (viz. obrázek č. 3.1), ve které najde 

vše, co ke své práci potřebuje.  

 

 

Obrázek č.3.1 – vzhled domovské stránky systému e-Synergy 

 

Na domovské stránce každý pracovník společnosti najde odkaz na databázi zákazníků      

i dodavatelů, přístup k veškerým dokumentům v systému, kalendář svůj ale i všech 

ostatních pracovníků, přístup k rezervaci firemních prostředků (automobily, zasedací 

místnosti, ubytovací kapacity apod.), ale především workflow, což je v podstatě 

schránka příchozích požadavků od jiných pracovníků či útvarů. 
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3.1.2 Procesní řízení pomocí požadavků – workflow 
 
Workflow je ve společnosti řízeno systémem požadavků, které mají předem přesně 

nadefinovaný vlastní procesní tok, a které mají svůj předem nadefinovaný účel                  

i podobu. Prostřednictvím požadavků je pochopitelně řízen i procesní tok spojený 

s realizací jednotlivých zakázek společnosti. Požadavky přicházejí nadefinovanému 

adresátovi do jeho příchozího workflow (viz. obrázek č. 3.2) 

 

 

Obrázek č. 3.2 – workflow – příchozí požadavky procesního toku 

 

Jakmile dorazí jakýkoli požadavek do workflow jeho adresáta, tento je okamžitě na tuto 

skutečnost upozorněn a ještě má v levé horní části své domovské stránky uvedeno, kolik 

nevyřízených respektive nových požadavků ve svém workflow má. V okénku 

procesního toku je vždy jednoznačně uvedeno, jakou akci je potřeba požadavkem udělat 

(schválit, realizovat, zpracovat a podobně) Pracovník má několik možností, co může 

s požadavkem udělat. Mezi základní možnosti patří uskutečnění akce, která je po něm 

požadována, dále má pracovník možnost požadavek odmítnout, dát komentovat někomu 

jinému, či přidělit jinému pracovníkovi (například svému podřízenému, kterého tímto 

k vyřízení požadavku pověří). 
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3.1.3 Příklad požadavku (požadavek na schválení smlouvy o dílo a realizace) 
 

V této kapitole uvádím příklad jednoho z požadavků, které se používají k řízení 

procesního toku zakázky. V záhlaví požadavku je viditelný předem definovaný tok, 

kterým požadavek prochází (viz obrázek č. 3.3). V případě tohoto požadavku je předem 

nadefinováno, že požadavek putuje od jeho autora k řediteli útvaru realizace (resp. 

k roli, jejímiž členy je z důvodu zastupitelnosti více lidí), dále na vedení divize                 

a v posledním kroku k příslušnému manažerovi projektu, zodpovědnému za řízení 

zakázky. 

 

 

Obrázek č. 3.3 – příklad požadavku pro řízení procesního toku 

 

Účel tohoto požadavku je zajistit schválení nabídky vedením realizace (přezkoumává 

se, je-li zakázka v dané podobě proveditelná), dále se k nabídce vyjadřuje ředitel divize 

(ten posuzuje ekonomickou výhodnost a strategickou vhodnost zakázky) a následně je   

o výsledku tohoto schvalovacího kolečka informován manažer projektu, který je 

zodpovědný za samotné vedení realizace zakázky. Workflow tohoto požadavku (tedy 

jeho jednotlivé kroky) jsou předem nadefinovány, takže každý jeho autor přesně ví, co 

se s jeho žádostí bude po jejím předložení dít. Každý účastník procesu má zároveň 

možnost si v jakémkoli okamžiku ověřit, v jaké fázi se tento požadavek nachází, kdo je 

aktuálně povinen se jím zabývat a kdo již požadavek zpracoval. 
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3.2 Proces řízení zakázky 
 
Proces řízení zakázky je ve společnosti upraven vnitřní směrnicí „Průběh zakázky – 

projektové řízení“ a dále směrnicí „Přezkoumání smlouvy“.   

Toto uspořádání vyplývá z faktu, že na řízení zakázky se od jejího počátku podílí dva 

samostatné útvary: obchodní útvar a útvar projektového managementu. Zástupci těchto 

oddělení spolu utváří při řízení zakázky tým, který se na řízení v různých fázích života 

zakázky podílí. Tým ve složení „obchodník-manažer projektu“ společně na zakázce 

pracují od samého začátku a jsou také zodpovědní za úspěch její obchodní, přípravné, 

realizační i závěrečné fáze.  

Proces řízení zakázky je v rámci prostředí informačního nástroje e-Synergy realizován 

pomocí série požadavků, jejichž význam je vysvětlen v následujících kapitolách. 

 
3.2.1 Nástroje procesu řízení zakázky – obchodní fáze 

 
54 - Detekce obchodní příležitosti 

Tento požadavek zakládá kdokoli ze společnosti, kdo identifikuje jakoukoli poptávku na 

trhu, na kterou je potřeba reagovat. 

55 - Schválení prodejce a MPR 

Požadavkem dochází ke schválení přiděleného obchodního zástupce a manažera 

projektu k dané zakázce. 

60 - Prognóza fakturace 

Prognóza fakturace je požadavek, který protéká celým procesem zakázky a slouží 

především k prognóze plánované fakturace na zakázce a následně k zadání požadavku 

na vystavení faktury účtárnou. 

63 - Schválení SOD a RaS do 1 mil. 

64 - Schválení SOD a RaS nad 1 mil. 

Tato dvojice požadavků v podstatě simuluje analýzu „bid–no–bid“ a zároveň schválení 

plánované kalkulace zakázky vedením obchodu v rámci kompletace plánu zakázky        

a také reaguje na požadavek normy ISO, která vyžaduje přezkoumat realizovatelnost 

požadavků zákazníka. Požadavky jsou rozděleny dle velikosti zakázky tak, aby zakázky 

s vyšším objemem schvaloval ředitel příslušné divize, zatímco zakázky menší jsou 

posuzovány pouze vedoucím obchodní skupiny. 
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130 - Změna statusu společnosti 

Jedná-li se o nového klienta, který je nově zadáván do databáze CRM, je potřeba 

přezkoumat veškeré náležitosti, jako je obchodní název, IČO, fakturační údaje                   

a podobně.  

131 - Finance 

Požadavkem finance informuje obchodní zástupce nebo manažer projektu vedení 

společnosti o potřebě specielního projektového financování zakázky. Projektové 

financování se řeší u zakázek, které především z důvodu dlouhé splatnosti zákaznických 

faktur vykazují záporné cash–flow. 

133 - Právník 

Požadavkem 131 žádá jakýkoli účastník procesu řízení zakázky o podporu právníka 

především při tvorbě smlouvy o dílo se zákazníkem nebo smlouvy o dílo s dodavatelem 

technologické či jiné subdodávky a řešení jakéhokoli jiného právního aktu spojeného 

s realizací zakázky.  

 

3.2.2 Nástroje procesu řízení zakázky – přípravná a realizační fáze 
 

137 - Projekce 

Tímto požadavkem žádá především manažer projektu o podporu ze strany oddělení 

projekce (zpracování rozpočtu, příprava projektové dokumentace apod.) 

139 - Sklad & Dispečink 

Požadavkem předává výlučně manažer projektu svoji žádost o vyskladnění či nákup 

materiálu na zakázku. 

141 - Montáž & Měření 

Požadavek o zajištění montážních kapacit. V rámci požadavku předává projektový 

manažer informaci o potřebných kapacitách na zakázku. 

143 - Aktivní prvky 

Analogie požadavku 141 s rozdílem, že v rámci této fáze projektu je požadován 

systémový inženýr na instalaci aktivní části sítě či na jakoukoli jinou činnost ze strany 

technické podpory. 

150 - Produktová podpora 

Požadavkem 150 žádá kdokoli ve společnosti o podporu středisko produktové podpora 

především o zpracování nabídky či přípravy technického řešení. 
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160 - Požadavek o podporu - obecný 

Požadavek 160 je univerzální nástroj pro žádost o podporu kohokoli kýmkoli. 

165 - Podklady k nabídkám 

166 - Cenové vstupy - materiál 

167 - Cenové vstupy - subdodávky 

Série požadavků 165-167 slouží k žádosti o zajištění cenových vstupů do nabídek. Tato 

série požadavků je záměrně zařazena do části přípravy zakázky a realizace z toho 

důvodu, že klíčovou osobou v rámci přípravy nabídek ve staré podobě procesu řízení 

zakázky byl manažer projektu. 

400 - Objednávka na proj. subdodávka 

Požadavek slouží k předání žádosti manažera projektu, aby nákupní oddělení vystavilo 

oficiální objednávku na dodávku technologické subdodávky. 

 

3.2.3 Nástroje procesu řízení zakázky – vyhodnocení 
 
67 - Uzavření zakázky 

V rámci tohoto požadavku dochází ke kompletnímu vyhodnocení zakázky. Zakázka je 

podrobena ekonomické kalkulaci výsledků (zisk event. ztráta), manažer projektu 

v rámci tohoto procesu provádí zhodnocení projektu formou závěrečné zprávy a uzavírá 

zakázku i po účetní stránce (odúčtování nedokončené výroby a uzavření projektu ve 

finančním systému). 

69 - Odměna ze zakázky 

Požadavek je předkládán manažerem projektu obchodníkovi a posléze řediteli 

hospodářského střediska. V rámci tohoto požadavku je na základě finančního výsledku 

zakázky stanovena manažerem projektu výše odměny pro jednotlivé členy projektového 

týmu.  
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3.2.4 Schéma a popis procesu řízení zakázky – obchodní fáze projektu 

 

1. Prodejce vystavuje požadavek č.54 Detekce obchodní 

příležitosti. V této fázi je pouze evidována obchodní 

příležitost. 

 

 

 

 

2. Prodejce vystavuje požadavekč.55 Schválení prodejce    

a MPR. 

 

 

3. Prodejce zakládá obchodní případ v systému CRM.  

 

 

4. Dokončení běhu požadavku č.55 Schválení prodejce       

a MPR v rámci kterého je k zakázce přidělen manažer 

projektu. 

 

 

 

5. Po schválení manažera projektu vedoucím střediska je 

obchodník informován o přidělení manažera projektu. 

 

 

 

6. Prodejce informuje manažera projektu o dosavadních 

jednáních se zákazníkem a předá mu podklady k dalšímu 

postupu. 

7. Manažer projektu přebírá zodpovědnost za zakázku         

a účastní se dalších jednání se zákazníkem. 
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8. Dle požadavků zákazníka ohodnotí manažer projektu 

rozsah zakázky a nominuje realizační tým 

prostřednictvím série požadavků 137 - 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vedoucí odborných útvarů schválí požadavek na podporu 

při zpracování nabídky, a k jejím jednotlivým částem 

přidělí zodpovědné realizátory, kteří vypracují podklady 

a předávají je zpět na manažera projektu. 

 

 

10. Manažer projektu a prodejce dle zvážení ve spolupráci 

s týmem vypracují nabídku. 

 

 

 

11. Prodejce předloží nabídku k odsouhlasení svému 

nadřízenému a řediteli realizace prostřednictvím jednoho 

z požadavků 63, 64 – Schválení SoD a Realizace. 

(SoD = smlouva o dílo) 
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12. Odsouhlasená nabídka a plán zakázky je 

prodejcem předložena zákazníkovi ke schválení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. V rámci připomínkovacího procesu jsou 

zapracovány zákazníkovy připomínky                 

k předloženému dokumentu. 

14. Nabídka je zákazníkem schválena či odmítnuta. 

 

 

 

15. Odmítnutá nabídka je zaevidována v systému    

e-Synergy. 

16. Přijatá nabídka postupuje ke zpracování 

smlouvy o dílo. 

 

17. Prodejce zpracuje návrh SoD. 

 

 

 

18. Prodejce vyladí se zákazníkem znění smlouvy    

o dílo, která je následně uzavřena. Smlouvu       

o dílo může nahradit potvrzená objednávka. 
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3.2.5 Schéma a popis procesu řízení zakázky – přípravná fáze projektu 

 

 

1. Manažer projektu spolu s realizačním týmem vytvoří Specifikaci 

materiálu, realizační rozpočet, projektovou dokumentaci              

a Realizační plán projektu. 

 

 

 

 

 

2. Manažer projektu vystavuje požadavek č.139 Sklad a Dispečink, 

kterým žádá o předběžné objednání materiálu či subdodávek 

technologických celků. 

 

 

3. Centrální nákup provede objednání a nakoupení materiálu dle 

specifikace.  

4. Centrální nákup prověří dodací lhůty a potvrdí zajištění 

materiálu. Informuje o odchylkách od požadovaných termínů.  

 

 

 

5. Manažer projektu konzultuje s vedoucím realizace1 eventuelně 

s vedoucím technické podpory možný termín začátku realizace 

v závislosti na dostupných kapacitách realizace.  

 

 

 

                                                 
1 V rámci společnosti se tato pozice nazývá „vedoucí montáže a měření“. Pro zjednodušení uvádím název 
„vedoucí realizace“ 
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3.2.6 Schéma a popis procesu řízení 

zakázky – realizační fáze projektu 

 

1. Před zahájením realizace zakázky konzultuje 

manažer projektu dostupné kapacity realizace 

s vedoucími realizačních útvarů a následně 

vystavuje požadavek č.141 Montáž & Měření, 

ve kterém požaduje provedení realizace 

zakázky.  

 

 

 

2. Vedoucí realizace rozhodne, zda bude zakázka 

realizována vlastními silami nebo bude použita 

montážní subdodávka.  

3. V případě rozhodnutí pro subdodávku vybere 

subdodavatele ze seznamu subdodavatelů 

montážních prací.  

 

4. Vedoucí realizace přidělí příslušného 

vedoucího zakázky či šéfmontéra.2 

5. Vedoucí realizace eviduje zakázku v systému 

e-Synergy 

6. Vedoucí útvaru realizace předá jejímu 

vedoucímu zakázky nutnou realizační 

dokumentaci 

7. V případě subdodávky technologického celku 

provede manažer projektu výběr dodavatele a s 

dodavatelem uzavře příslušnou smlouvu o dílo. 

Manažer projektu takovou subdodávku osobně 

řídí. 

                                                 
2 Ve aktuálně platném popisu procesu se hovoří pouze o ŠMO. Za touto zkratkou se skrývá slovo 
„šéfmontér“ či „vedoucí zakázky“ Pro zjednodušení používám označení „vedoucí zakázky“. 

Evidence zakázky - 5

Vlastními silami?
- 2

Ano

Ne

Konzultace kapacity
- 1

MPR

Ved.MaM

Přidělení ŠMO - 4

Ved.MaM

Výběr
subdodavatele

- 3

Požadavek č.141

email

MPR

Předání
dokumentace - 6

Seznam dodav.
montáž.prací

C

Nemontážní
subdodávka - 7
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8. Je-li potřeba, uplatní MPR znovu požadavek na 

vyskladnění materiálu prostřednictvím požadavku 

č.139 Sklad a Dispečink. 

 

 

 

9. Vedoucí zakázky realizuje zakázku dle 

stanoveného harmonogramu prací a postupné 

provádění prací zapisuje do montážního deníku. 

Vedoucí zakázky dále eviduje změny realizace do 

realizační projektové dokumentace. 

 

10. Vedoucí realizace zajistí provedení měření na 

zakázce. 

 

 

11. Měřící technik provede měření pasivní části          

a provede kompletní výstupní kontrolu realizace. 

Své výsledky eviduje v projektové dokumentaci     

a v plánu kontrol a zkoušek. 

 

 

 

12. Vedoucí zakázky zajistí vrácení přebytečného 

materiálu do skladu. 

 

 

13. Manažer projektu objednává oživení aktivní části 

vystavením požadavek č.143 Aktivní prvky. 

 

14. Vedoucí technické podpory přiděluje na zakázku 

systémového inženýra pro oživení aktivní části. 
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15. Systémový inženýr provede oživení, konfiguraci 

a instalaci aktivní části, svoji činnost zaeviduje 

do montážního deníku a plánu kontrola zkoušek a 

kompletní dokumentaci předává manažerovi 

projektu. 

 

 

 

 

16. Manažer projektu založí do složky zakázky 

veškerou dokumentaci k zakázce. 

17. Manažer projektu objedná u projekce 

vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení prostřednictvím požadavku č.137  

Projekce a dále objedná vytvoření nákresu 

skutečného zapojení aktivních prvků 

prostřednictvím požadavku č.143 Aktivní prvky.  

 

 

 

 

18. Manažer projektu zkompletuje dokumentaci pro 

zákazníka. 

19. Manažer projektu uvolní zakázku k předání 

zákazníkovi svým podpisem v  plánu kontrol       

a zkoušek. 

20. Manažer projektu předává kompletní 

dokumentaci zákazníkovi a ukončí s ním zakázku 

podpisem do předávacího protokolu. Na základě 

předávacího protokolu je obchodníkem 

provedena fakturace zakázky. 

D

MPR

Požadavek č.137

MPR

Instalace
aktivního prvku

- 15

SI

Projekce

Předávací protokol
Projektová
dokumentace
Plán kontrol a
zkoušek

Založení
dokumentace - 16

Měřící protokol
Projekt skutečného

provedení
Konfigurace zapojení

AP

TP

Zpracování
dokumentů

Montážní deník

Požadavek č.143

Kompletace
dokumentů - 18

Uvolnění zakázky
- 19

Plán kontrol a
zkoušek

Zákazník

Předání zakázky - 20

Předávací protokol

E-Synergy

Objednání
projekt.dokumentace

- 17
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3.2.7 Schéma a popis procesu řízení zakázky – vyhodnocení projektu  

 

 

1. Po potvrzení došlé platby od zákazníka provede 

manažer projektu vypracování rozpočtu 

skutečného stavu. 

 

 

2. Manažer projektu vygeneruje ze systému 

Navision Attain kartu skutečného KP 

(hospodářský výsledek zakázky). 

 

 

3. Manažer projektu vloží kartu vyhodnocení 

zakázky do systému e-Synergy. 

 

4. Manažer projektu uzavře v e-Synergy zakázku    

a vyhodnotí ji pro interní potřebu firmy 

prostřednictvím požadavku č.67 Uzavření 

zakázky. 

 

5. Manažer projektu vypracuje návrh na odměny ze 

zakázky. 

 

 

6. Manažer projektu předkládá návrh na odměny 

požadavkem č.69 Odměna ze zakázky. 

7. MPR průběžně kontroluje, jsou-li všechny 

závěrečné požadavky k zakázce vyřízeny a urguje 

jejich zpracování.  

8. Jakmile jsou veškeré požadavky k zakázce 

realizovány a vyřízeny, změní manažer projektu 

status zakázky na „ukončeno“. 
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3.3 Nevýhody současného procesu řízení zakázky – řešené cíle 
 
Nevýhody stávajícího procesu řízení zakázky ve společnosti shledáváme v současné 

době především v jeho obchodní fázi. Nepružnost procesu, administrativní náročnost, 

přílišná zainteresovanost manažera projektu v obchodní fázi a především nutnost 

předkládat devět až dvanáct požadavků dříve, než se zakázka dostane do realizace. To 

všechno činí obchodní část procesu řízení zakázky přebujelou, drahou, nemotornou a ve 

svém důsledku nekonkurenceschopnou. Konkurenceschopnost je přitom klíčovou 

vlastností, kterou musí každý obchodní proces splňovat, protože jinak není a ani 

nemůže být životaschopný. 

 

V následujících sedmi bodech se pokusím vysvětlit hlavní nevýhody současného 

procesu řízení zakázky. 

 

1. Administrativní náro čnost 

Charakteristickým rysem stávajícího procesu řízení zakázky v jeho obchodní fázi je 

neúměrná administrativní náročnost. Obchodní zástupci, kteří mají dané zakázky na 

starosti, musí zakládat minimálně pět požadavků dříve, než se vůbec dokážou 

propracovat k přípravné fázi realizace zakázky. 

 

2. Nejasnost, v jaké fázi se zakázka nachází 

Systém e-Synergy není schopen u izolovaných požadavků evidovat jejich posloupnost, 

respektive evidovat ano, ale není schopen v daném okamžiku poskytnout informaci, 

která fáze projektu je již zrealizována a která ne. Tento nedostatek je nepříjemný nejen 

pro samotné manažery daných projektů, ale i pro management společnosti, který není 

schopen získat ze systému jednoduchým způsobem informaci, jak se která zakázka 

vyvíjí. 

 

3. Absence analýzy „bid–no–bid“3 

V rámci procesu zakázky v obchodní fázi zcela chybí jakákoli analýza má-li se vůbec 

společnost zakázkou zabývat či nikoli. V současné době se množí zakázky, ke kterým se 

zpracovávají nabídky a plány projektu, přičemž je v podstatě předem jasné, že daná 

                                                 
3 Pochází z angličtiny – znamená „nabídnout či nenabídnout“. 
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nabídka nemá jakoukoli šanci na úspěch. Zároveň se množí případy, kdy obchod nabízí 

zakázky v produktech, které nemá společnost z mnoha důvodů vůbec zájem realizovat. 

 

4. Absence analýzy rizik 

Analýza rizik je klíčový a nezbytný proces, v rámci kterého je nutné tzv. oriskovat 

jakoukoli zakázku, která svoji velikostí může zásadně ovlivnit hospodaření celé 

společnosti. Jedná se o zakázky s rozsahem větším než 5 milionů korun. Úkolem 

komise provádějící tuto analýzu, je posouzení zakázky z hlediska plánované marže, 

rizik spojených s realizací zakázky, jejím financováním, zárukami, které z příslušné 

smlouvy o dílo plynou, musí posoudit realizovatelnost zakázky za podmínek 

obsažených ve smlouvě o dílo. Proces komplexního zhodnocení rizik spojených 

s realizací zakázky tedy ve stávajícím procesu řízení zakázky zcela chybí. 

 

5. Absence plánování v obchodní fázi zakázky 

Každá společnost potřebuje mít včas informace o plánovaných zakázkách, zejména 

z důvodu plánování kapacit a to nejen lidských ale i finančních, totiž plánování cash–

flow. Stejně tak mezi hlavní zásady projektového řízení patří vypracování důkladného 

plánu projektu tak, aby tento plán sloužil jako jízdní řád pro jeho realizátory. 

V současně používaném procesu řízení zakázky však jakákoli povinnost vypracovávat 

plán zakázky v její obchodní respektive přípravné fázi chybí. Je to zásadní prohřešek 

nejen proti finančnímu a kapacitnímu řízení společnosti ale i proti zásadám 

projektového managementu. 

 

6. Přílišná zainteresovanost manažera projektu v nabídkové fázi zakázky 

Současná praxe řízení zakázky příliš zatahuje manažera projektu zodpovědného za její 

řízení do přípravy nabídky a zatahuje jej do obchodních aktivit, které jsou se zakázkou 

spojené. Manažer projektu je pracovník zodpovědný především za kvalitní řízení 

projektu v jeho přípravné a realizační fázi a do samotného obchodního procesu by se 

neměl tolik zapojovat. Současný proces řízení zakázky v obchodní fázi navíc svým 

způsobem degraduje projektového manažera na přípraváře či rozpočtáře, protože 

manažer projektu slouží obchodu při přípravě nabídky. Obchodníci tak prakticky 

nepřicházejí do styku s tvorbou nabídky a následně obchodují něco, o čem nemají 

přílišné povědomí. Tento handicap je do jisté míry diskvalifikuje v rámci vyjednávání 

se zákazníkem, protože ten má leckdy o dané problematice větší povědomí než samotný 
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obchodník. Další nepříjemností, která z této skutečnosti pramení je fakt, že manažeři 

projektu si podvědomě připravují zakázku pro pozdější bezproblémovou realizaci          

a protlačují v rámci cenotvorby do rozpočtů zakázek jakési pojistné polštáře, které 

samozřejmě představují nepřekonatelné balvany při snaze uspět s nabídkou ve 

výběrovém řízení. Dochází tedy k jistému posunu k nekonkurenceschopnosti v rámci 

obchodního procesu. 

 

7. Absence zjednodušeného procesu 

Současný proces je nastaven nebo lépe řečeno nakonfigurován na zakázky poměrně 

velkého rozsahu. V této souvislosti pociťujeme absenci zjednodušeného procesu, který 

by byl vhodný pro zakázky malé, zakázky typu přímý prodej a zakázky u stálých 

zákazníků, které vykazují známky pouhého rozšíření stávající instalace. 

 

 

Cílem této studie je analyzovat možnosti nápravy zde uvedených nedostatků 

stávajícího procesu řízení zakázky a následně navrhnout takovou úpravu procesu 

řízení zakázky, která tyto nedostatky odstraní. Cílem je využít nejen teoretické 

poznatky shrnuté v rámci druhé kapitoly, ale i poznatky ze samotného průběhu 

řízení zakázky v organizaci a v neposlední řadě využít k tomuto úkolu novou 

funkcionalitu systému e-Synergy, tedy možnost procesního toku, o kterém se 

zmiňuji v kapitole 4.1.5. 
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4 Návrh řešení 

4.1 Popis navrhovaného řešení 
 

4.1.1 Změna odpovědností v obchodní fázi zakázky 
 
Nejdůležitější a naprosto nejzásadnější úpravou procesu řízení zakázky je stažení účasti 

manažera projektu z její obchodní fáze. V rámci původního schématu byla zakázka na 

jejím samém začátku předána do rukou manažera projektu, který kompletně řídil 

přípravu nabídky, eventuelně nabídku připravoval sám. Toto uspořádání se v průběhu 

času ukázalo jako velmi nešťastné. Manažer projektu je osoba, jejímž úkolem je 

především řízení realizace zakázek. Z tohoto důvodu je navrženo stažení manažera 

projektu z nabídkové fáze v  případě ceníkových a jednoduchých nabídek, které je 

schopen připravit sám obchodní zástupce, popřípadě obchodní zástupce ve spolupráci se 

specialisty odborných útvarů. U složitějších projektů, především systémové integrace 

více rozdílných technologií, a v případě zakázek většího rozsahu (viz. produktová oblast 

„Projekce a řízení integrace“ v kapitole 1.2) samozřejmě manažer projektu v nabídkové 

fázi projektu zůstává v rámci role „presale“, která zajišťuje podporu obchodu při 

přípravě podkladů pro zákazníka. Účast jednotlivých pracovníků je znázorněna na 

obrázku 4.1. 

 

Obrázek č. 4.1 – schéma zapojení pracovníků v jednotlivých fázích zakázky 
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4.1.2 Zavedení analýzy „bid–no–bid“ 
 
V odstavci 4 kapitoly 3.3 popisuji absenci analýzy bid–no–bid. Toto označení pochází 

z angličtiny a znamená ve volném překladu nabídnout či nenabídnout. Důležitost této 

nezbytné části procesu řízení zakázky před zahájením samotné obchodní respektive 

nabídkové fáze zakázky vysvětluji tamtéž. Navrhovaný nový obchodní proces zakázky 

na tento důležitý moment pamatuje v rámci tzv. detekce obchodní příležitosti, která 

slouží k identifikaci možného dalšího obchodního případu. Analýzu „bid–no–bid“ v této 

fázi provádí vedení obchodního útvaru, které zhodnotí, zda je účelné se danou 

poptávkou zabývat či nikoli. Role „vedení obchodu“ zahrnuje celkově pět osob, které 

působí v různých vedoucích pozicích obchodního útvaru, čímž je zajištěna 

zastupitelnost a především zpětná kontrola provedeného rozhodnutí. Rozhodnutí vedení 

obchodního útvaru je ještě revidováno oddělením controlling, které posuzuje danou 

obchodní příležitost z finančního pohledu. 

 
 

4.1.3 Komise pro analýzu rizik 
 
Komise pro analýzu rizik neboli komise „risk–review“ je reakce na absenci analýzy 

rizik, popsané v odstavci 5. kapitoly 3.3. U zakázek, které svým objemem přesahují 

hranici 5 milionů korun, je naprosto klíčové důkladně posoudit veškerá možná rizika, 

která s jejich realizací souvisí. Z tohoto důvodu je do obchodního procesu zakázky 

navrženo zavedení komise „risk–review“, která v rámci schválení nabídky předkládané 

zákazníkovi, provede posouzení veškerých aspektů s takto velkou zakázkou spojených. 

Komisi „risk–review“ svolává asistentka obchodního útvaru na pokyn vedení obchodu. 

Účastníci komise jsou vedení útvaru realizace projektů, příslušný manažer projektu, 

controlling, vedení útvaru péče o zákazníky, vedení obchodu a pochopitelně zástupce 

odborného útvaru, který se podílel na vzniku příslušné nabídky. V rámci komise „risk–

review“ předkládá příslušný zodpovědný obchodní zástupce formou prezentace veškeré 

podklady nutné k posouzení kvality předkládané nabídky především z hlediska 

možných rizik, která mohou při realizaci zakázky nastat z titulu poskytovaných záruk, 

smluvních podmínek, nutnosti projektového financování, dopadu zakázky na firemní 

cash–flow a podobně. Závěrem komise může být zákaz nabídku v aktuální podobě 

předložit, ale v praxi se spíše očekávají doporučení na úpravu nabídky či úpravu 

některých ustanovení smlouvy o dílo, ze kterých by mohla největší rizika vyplynout. 



 40 

4.1.4 Plánování v obchodní fázi zakázky 
 
Absence plánovaní zakázky, o které se zmiňuji v kapitole 3.3 odstavec 5, bude 

přechodně řešena tím, že každý obchodní zástupce předkládající zakázku do realizace 

bude mít povinnost zpracovat plán zakázky, ve kterém je uveden přesný přehled            

o plánovaných finančních tocích na zakázce a stejně tak i přehled plánovaných kapacit 

jednotlivých vnitřních útvarů realizace. Následující tabulka je přesná kopie plánu 

zakázky, který je nutné zpracovat před předáním zakázky do realizace.  

 
 
Obrázek č. 4.2 – Plán zakázky 
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4.1.5 Využití automatizovaného procesního toku 
 
Nejdůležitější novinka, kterou do procesu řízení zakázky ve společnosti navrhuji 

aplikovat, je možnost tzv. procesního toku, kterou nabízí nová verze systému                    

e-Synergy. Procesní tok je špičkový nástroj pro 

organizaci a řízení jakéhokoli procesu.  

V rámci procesního toku jsou předem 

nadefinovány požadavky, ze kterých se tento 

procesní tok skládá. Předem je tedy nadefinován 

nejen každý jednotlivý požadavek (tedy díl 

procesního toku), ale i běh celého procesu. 

Každý proces, u kterého nedochází k různým 

odbočkám či změnám běh, je možno tímto 

způsobem předem nadefinovat. Na tomto 

obrázku4 je vyobrazen pohled na průběh 

samotného procesního toku. Proces se tedy 

skládá ze tří požadavků (Přezkoumání nabídky – 

Schválení SoD – Aktivace projektu). Autor 

procesního toku zahájí jeho běh předložením 

prvního ze série požadavků a další fáze tohoto 

toku jsou systémem generovány automaticky při splnění přesně definovaných aktivit 

jednotlivých účastníků procesu. Systém umožňuje pohled na průběh procesního toku, 

přičemž zároveň umožňuje přesně zobrazit, v jaké fázi se 

proces nachází. Jak je patrné z obrázků na této straně, 

jakýkoli uživatel má možnost vidět, který z požadavků 

byl již zpracován, který právě probíhá a který na jeho 

aktéry teprve čeká. Systém zároveň ukazuje, který 

pracovník je právě na tahu, který již svoji část 

absolvoval, u koho se proces „zasekl“, a to vše přesně 

s datem a časem, kdy každý pracovník k procesu 

přistoupil, či provedl jakoukoli aktivitu. Procesní tok je 

skutečně velmi sofistikovaná pomůcka právem považovaná za klíčový nástroj, na 

kterém bude návrh nového procesu postaven.  

                                                 
4 Jedná se o oba obrázky na této straně (obrázky 4.3 a 4.4) 
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4.1.6 Nový obchodní proces zakázky 
 
Veškeré návrhy či lépe řečeno dílčí zásahy pro procesu řízení zakázky v její obchodní 

fázi tak, jak jsou popsány v kapitolách 4.1.1 až 4.1.5, jsou pouze dílčí kroky vedoucí 

k samotnému návrhu nového obchodního procesu. Další klíčová část navrhovaného 

řešení je kompletní návrh nového obchodního procesu u standardní zakázky. Standardní 

zakázkou rozumíme zakázku u nového zákazníka, zakázku velkého rozsahu, zakázku 

systémové integrace či jakkoli jinak specifikovanou zakázku, kterou nelze považovat za 

zakázku ceníkovou, drobnou nebo jednoduchou. Návrh nového obchodního procesu 

zakázky v sobě zohledňuje všechny předchozí navrhované úpravy, tedy odsun manažera 

projektu z obchodní fáze zakázky, zavedení analýzy „bid–no–bid“, zavedení rizikové 

komise u zakázek velkého rozsahu, zavedení důsledného plánování v obchodní fázi 

zakázky i využití procesního toku pro samotné softwarové řízení procesu. Návrh 

samotného nového obchodního procesu je uveden v kapitole 4.2.1 této studie. Je 

evidentní, že právě tato část je z hlediska důležitosti pro procesní řízení zakázek 

naprosto klíčová. Vzniku návrhu nového procesu jsem věnoval skutečně značné úsilí, 

při kterém jsem se opíral o zkušenosti plynoucí z teoretické části této práce, především 

pak z kapitoly 2.3.3 a 2.4.1. V průběhu přípravy nového procesu jsme se spolu se 

spolupracujícími  kolegy maximálně drželi teoretického schématu z kapitoly 2.3.3. 

 
4.1.7 Zavedení variantního zjednodušeného procesu zakázky 

 
Vzhledem k tomu, že kompletní proces řízení zakázky v obchodní fázi je i přes značné 

omezení administrativy stále poměrně dost náročný a komplikovaný, je jeho využití při 

řešení drobných zakázek velmi nevhodné a křečovité. V této souvislosti hovořím           

o zakázkách, které svým rozsahem (v řádu maximálně stovek tisíc korun), svým 

charakterem (ceníkové služby) či podstatou vztahu se zákazníkem (rozšiřování 

stávajících instalací u stálých zákazníků) naplňují charakteristiku zakázky „drobné“.    

U těchto zakázek je zcela zbytečné posuzování rizik před speciální komisí, je zcela 

zbytečné dvojí posuzování zakázky vedením obchodu i zavádění procesu přípravy 

nabídky v rámci specializovaného útvaru. Tímto zjednodušeným procesem nabízím 

obchodním zástupcům možnost volby, která přinese u tohoto typu zakázek zrychlení         

a zjednodušení obchodního procesu na maximální přípustnou hranici. Návrh 

zjednodušeného procesu je blíže popsán v kapitole 4.2.2. 
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4.2 Návrh úpravy procesu zakázky 
 
4.2.1 Nový proces řízení zakázky – obchodní fáze 

 

Obchodní zástupce zakládá první 

z trojice požadavků, požadavek č. 54 – 

Detekce obchodní příležitosti. V rámci 

tohoto požadavku probíhá přezkoumání 

obchodní příležitosti, tzv. analýza „bid–

no–bid“ (tedy nabídnout či nenabídnout, 

kterou provádí vedení obchodu, což je 

role pracovníků, do které patří vedoucí 

všech obchodních skupin včetně ředitele 

útvaru obchodu a ředitele útvaru rozvoje 

obchodu. V případě, že je obchodní 

příležitost schválena, požadavek přechází 

na projektový controlling, který otevírá 

projekt k jeho dalšímu zpracování. O této 

skutečnosti je informován příslušný 

obchodní zástupce. 

 

V této fázi zakládá obchodní zástupce 

druhý požadavek. Tento požadavek je 

zakládán pouze u složitějších nabídek,     

u kterých je potřeba spolupráce 

odborných útvarů. Požadavek je 

směřován na roli „presale“, do které patří 

vedení odborných útvarů. Vedoucí 

příslušného odborného útvaru požadavek 

přidělí na zodpovědného řešitele, který 

zpracuje technickou a cenovou část 

nabídky a vrací zakázku zpět do rukou 

obchodního zástupce.  
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Na základě podkladů z odborného útvaru 

vypracovává obchodní zástupce nabídku 

pro zákazníka. V rámci zpracování 

nabídky je též vytvořen plán zakázky, 

který je dále zpracováván útvarem 

realizace pro kapacitní plánování            

a útvarem financí pro plánování cash–

flow. Obchodník zakládá poslední 

požadavek, kterým je nabídka 

postoupena na vedení obchodu ke 

schválení a v případě, že se jedná o 

zakázku za více než 5 milionů korun, je 

svolána komise „risk–review“, která 

prování detailní analýzu rizik 

s projektem spojených. 

V případě, že nabídku schválí jak vedení 

obchodu tak i komise „risk–review“, je 

nabídka předložena zákazníkovi              

a následně zpracována příslušná smlouva 

o dílo. 

Po zpracování předchozího požadavku je 

automaticky vygenerován požadavek 

„schválení SoD“, na základě kterého 

dojde k posouzení smlouvy o dílo 

útvarem realizace (role contracting)        

a vedením obchodu. Po schválení textu 

smlouvy je tato se zákazníkem uzavřena. 

Následně po uzavření smlouvy dojde 

k automatickému generování požadavku 

„aktivace projektu“, na základě kterého 

provede projektový controlling otevření 

projektu v systému a předává zakázku do 

realizace. 
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4.2.2 Zjednodušený obchodní proces 
 

 
 
Ve zjednodušeném obchodním procesu zakládá prodejce jediný požadavek v rámci 

procesního toku. Ve druhém kroku tohoto požadavku dojde vedením obchodu 

k přezkoumání, zda zakázka odpovídá svým charakterem typu zakázky pro 

zjednodušený obchodní proces a posoudí, zda přiložená objednávka dodávky či služby 

splňuje požadovanou ziskovost. V případě, že vedení obchodu v této fázi zakázku 

odmítne, musí prodejce použít standardní proces zakázky. Po schválení zakázky 

vedením obchodu dojde v rámci role „postsale“ k posouzení správnosti kalkulace, na 

základě které byla služba či implementace zákazníkovi nabídnuta a následuje již 
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standardní zakončení obchodního procesu, tedy přechod zakázky do realizace 

automatickým požadavkem „aktivace projektu“. Je evidentní, že takto zjednodušený 

proces obchodní fáze zakázky poskytuje obchodnímu zástupci dostatečně pružný            

a rychlý způsob, jak zabezpečit veškeré nutné náležitosti obchodní fáze řízení zakázky           

a zároveň dostat zakázky rychle bez zbytečných odkladů do fáze realizace.  

Aby mohl být tento zjednodušený proces aplikován, je nutné vytvořit roli „postsale“, 

která se skládá z vedoucích jednotlivých odborných útvarů, tedy marketingu, realizace, 

projektového managementu a vedoucích provozu sítí. Ten, do jehož působnosti zakázka 

spadá, provede ve fázi role „postsale“ kontrolu správnosti kalkulace projektu. 

Samozřejmě i v rámci této role je zajištěna plná zastupitelnost. 

 
 
4.2.3 Přechod zakázky z obchodu do realizace – středisko contracting 

 

Závěr obou procesů, standardního i zjednodušeného, je automatický požadavek 

„aktivace projektu“. Tento požadavek má dva úkoly. Prvním úkolem je informovat 

projektový controlling o skutečnosti, že zakázka přechází z obchodní do realizační fáze 

s tím, že oddělení controllingu provede aktivaci projektu ve finančním systému. Tím je 

na zakázce povoleno účtovat náklady, vyskladňovat zboží a tak podobně. Předtím, než 

controlling provede aktivaci projektu, musí zkontrolovat úplnost náležitostí celé 

zakázky. Především se jedná o kontrolu správnosti a existence plánu zakázky a existenci 

smlouvy o dílo či potvrzené objednávky zákazníka. Tato kontrola je nutná z hlediska 

prevence zabraňující realizovat zakázky, ke kterým neexistují klíčové doklady.  

Aktivace projektu střediskem 

„contracting“ je v podstatě 

přijetí zakázky do realizace. 

Realizace má předem 

nadefinované náklady, které 

smí na realizaci zakázky 

spotřebovat. V rámci aktivace 

projektu je provedena kontrola 

správnosti kalkulace projektu. V této fázi dochází k vyjednávání mezi obchodním 

útvarem a útvarem realizace o výši nákladů na realizaci zakázky. Tímto krokem je 

zabezpečen neustálý obchodní „souboj“ mezi oběma útvary, kterým je zajištěn tlak 

obchodu na realizování zakázek s co nejmenšími náklady za účelem zajištění 
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konkurenceschopnosti a zároveň je realizován tlak útvaru realizace směrem k obchodu 

tak, aby nedocházelo k podcenění skutečně nutných nákladů a nedocházelo tak 

k realizaci ztrátových projektů. V poslední fázi tohoto kroku je zakázka přidělena 

příslušnému manažerovi projektu, který tím na rozdíl od původního procesu dostává 

jasný pokyn k zahájení realizace. Zavedení kontroly kalkulace zakázky střediskem 

„contracting“ považuji za jeden z dalších klíčových aspektů celého procesu řízení 

zakázky, který rozhodujícím způsobem přispěje ke zkvalitnění především obchodní fáze 

procesu řízení zakázky. 

 
4.2.4 Ostatní fáze procesu řízení zakázky 

 

V okamžiku, kdy zakázku převezme v rámci aktivace projektu útvar realizace, startují 

standardní procedury směřující k zajištění implementace projektu či zahájení 

poskytování služeb, zakázka tedy přechází do své přípravné, dále realizační fáze            

a v neposlední řadě do fáze uzavření a vyhodnocení projektu.5 Tyto fáze jsou v rámci 

stávajícího procesu řízení zakázky řešeny v souladu s teoretickými i praktickými 

požadavky na řízení zakázky a v daném okamžiku není nutná jejich revize.  

 

4.3 Postup implementace nového řešení 
 

Navrhovaný postup vzniku a implementace nového procesu řízení zakázky vychází 

jednak z teoretických poznatků z oblasti procesního řízení společností a také 

z praktických požadavků na úpravu procesu založených na aktuální potřebě řešení 

jednotlivých nedostatků stávajícího procesu.  

 

Postup realizace všech prováděných změn bude na základě mého návrhu 

následující: 

 

1. Začlenění rizikové komise do procesu zakázky6 

Vzhledem k množícím se případům, kdy obchodní útvar vstupuje na trh s projektem,     

u kterého není známa struktura konstrukce ceny, kdy nejsou známé rozhodující finanční 

                                                 
5 Tyto jednotlivé fáze jsou popsány v rámci analýzy stávajícího procesu řízení zakázky v kapitolách 3.2.5 
– 3.2.7 
6 Začlenění rizikové komise již bylo v rámci úprav procesu provedeno v březnu roku 2008.  
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toky na zakázce a především kdy nejsou zodpovědně posouzena veškerá rizika spojená 

s realizací zakázky, byla již počátkem března letošního roku vydána směrnice 

finančního ředitele společnosti o zavedení komise „risk–review“ do standardního 

procesu zakázky, jejíž objem převyšuje finanční limit 5 milionů korun. Tehdy se 

jednalo o jednorázové opatření, zamezující živelnému pokračování patologického 

předkládání nevýhodných nabídek zákazníkům. Riziková komise sice ještě nebyla 

promítnuta do nastavení procesu řízení zakázky, avšak byl to první krok k odstranění 

nedostatků stávajícího procesu 

. 

2. Začlenění aktivace projektu do obchodní fáze 

Druhým logickým krokem úpravy stávajícího procesu je zavedení aktivace projektu 

jako standardního zakončení obchodní fáze procesu zakázky. Tento krok totiž 

neumožňuje obchodnímu zástupci pustit do realizace zakázku, ke které není řádně 

uzavřena smlouva o dílo. Tímto krokem se jednoznačně zlepší naše pozice při řešení 

eventuelních právních sporů se zákazníky vyplývajících z neexistujícího právního 

rámce obchodního vztahu mezi naší společností a zákazníkem. 

 

3. Přebudování přechodu zakázky z obchodu do realizace přes contracting 

Dalším logickým krokem je dokončení procesu aktivace projektu přes středisko 

„contracting“ tak, jak je tento krok popsán v kapitole 4.2.3. Důkladná kontrola kalkulací 

nově přijímaných zakázek je totiž klíčová pro obchodní úspěch celé společnosti. 

 

4. Vytvoření nového procesu obchodní fáze zakázky 

Na základě teoretického modelu vzniku a implementace nového procesu (viz kapitola 

3.2.2) je zřejmé, že tvorba nového procesu by měla jít po následující ose: 

Tvorba konceptu procesu → zmapování procesů → testování a následné vypilování 

nového procesu → změna informační technologie → zavedení nového procesu.  

 

V rámci naší společnosti si dovoluji navrhnout poněkud modifikované schéma: 

Identifikace nedostatků stávajícího procesu → brainstorming osob zodpovědných za 

vznik procesu nového → návrh nového procesu → úprava informačního systému → 

testování a vypilování nového procesu → zaškolení dotčených pracovníků → zavedení 

nového procesu. 
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Vzhledem k tomu, že informační technologie při změně procesu řízení zakázky 

v rámci naší společnosti hraje klíčovou úlohu tím, že do prostředků řízení přidává 

velmi užitečný prvek (procesní tok), je nutné otestování nového procesu provádět 

s již aplikovanou úpravou informačního systému. Protože v drtivé většině případů je 

každá změna vnitropodnikového procesu provázena s větší či menší podporou 

různých informačních systému, doporučuji tuto úpravu schématu implementace 

nových procesů aplikovat vždy. 

 

5. Přizpůsobení informačního systému novému procesu 

Jak popisuji na závěr předchozí odrážky, na návrh nového procesu musí navazovat 

adekvátní změna nastavení informačního systému tak, aby testování nového procesu      

a funkčnosti systémového řešení probíhalo zároveň. 

 

6. Testování a vyladění prototypu nového procesu 

V okamžiku, kdy je připravené informační prostředí, je nutno otestovat proces 

z hlediska funkčnosti informačního systému, ale i hlediska funkčnosti a použitelnosti 

samotného nově navrženého procesu. Předpoklad je, že v rámci tohoto kroku dojde        

i k vyladění chyb a nedostatků, které se v průběhu testování objeví. 

 

7. Stažení manažerů projektu z obchodní fáze zakázky 

Aby mohl být mnou navržený obchodní proces aplikován v rámci naší společnosti, musí 

nutně dojít k odsunutí manažerů projektu z obchodní fáze tak, jak předpokládá článek 

4.1.1 této studie.  

 

8. Zaškolení dotčených pracovníků 

Tento krok vidím jako naprosto klíčový. V případě, že dojde z nasazení jakéhokoli 

nového procesu do života společnosti, aniž by všichni dotčení pracovníci přesně věděli, 

jak je proces nastaven a jak používat informační nástroj, kterým je řízen, nutně musí 

dojít k chaosu a dezorientaci, která by mohla vyvrcholit i paralyzováním chodu celé 

společnosti. 

 

9. Zahájení ostrého provozu 
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5 Přínosy navrhovaného řešení 

V následujících sedmi bodech, které svojí strukturou reagují na cíle vymezené 

v rámci kapitoly 3.3 této práce, se budu věnovat evidentním výhodám navrženého 

procesu řízení zakázky: 

 

1. Snížení administrativní náročnosti 

Především díky využití nové funkcionality systému e-Synergy, tzv. procesního toku, se 

snížil počet povinných požadavků, které vytváří obchodní zástupce, na celkově dva 

požadavky u standardního procesu a na neuvěřitelný jeden požadavek v rámci procesu 

zjednodušeného. Povinnosti obchodního zástupce se tedy zásadním způsobem snížily       

i přesto, že jsou zachovány veškeré nutné schvalovací procedury. 

 

2. Dokonalý přehled o stavu zakázky 

Tento přínos je opět realizován díky využití procesního toku systému e-Synergy. 

Procesní tok umožňuje pohled na stav, v jakém se tento tok nachází, a díky tomu je 

prakticky na jedno kliknutí myši k dispozici přehled o fázi, ve které se daný proces 

nachází a to včetně informací, který krok je hotov, který kro je právě v běhu a který 

následuje. Systém zároveň poskytuje přesnou informaci o osobách, které v rámci 

procesu svoji povinnost splnily, které jsou právě „na tahu“ a na koho jejich aktivita 

teprve čeká. Tuto skutečnost shledávám jako mimořádný přínos navrhovaného řešení, 

neboť dobrá informovanost a přehled o stavu zakázek je především z pohledu 

managementu společnosti mimořádně důležitá. 

 

3. Zavedení analýzy „bid–no–bid“  

Zavedení analýzy „bid–no–bid“ je důležité především z toho důvodu, aby nedocházelo 

ke zbytečnému plýtvání nákladů na přípravu nabídek, jejichž vyhotovení a předložení 

nemá z hlediska strategie společnosti smysl. Jedná se o nabídky dodávek mimo 

produktové portfolio společnosti či nabídek do výběrových řízení, ve kterých nemá 

společnost šanci na úspěch. Vzhledem k velmi dobré znalosti trhu je možné i tuto 

alternativu s dostatečnou pravděpodobností předpokládat a na základě této znalosti je 

možné výrazně snížit obchodní režie, které by jinak neúměrně zatěžovaly kalkulace 

jiných zakázek i hospodaření společnosti. 
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4. Zavedení komise pro analýzu rizik  

Důkladná analýza rizik spojených s realizací zakázky je klíčová základní technika 

projektového řízení, která ve stávajícím procesu chybí. V okamžiku, kdy nejsou 

dostatečně ohodnocena rizika, vystavuje se společnost nebezpečí, že zakázka většího 

rozsahu může výrazně ohrozit její hospodaření. Z tohoto důvodu považuji zavedení 

komise pro analýzu rizik (komise „risk–review“) za další velmi klíčový přínos 

navrhovaného řešení. 

 

5.  Zavedení plánování v obchodní fázi zakázky 

Plán zakázky, jak je navrhován v novém řešení, je důležitý nástroj nejen pro ohodnocení 

finanční kalkulace samotné zakázky, ale i vynikající zdroj informací pro finanční                

a kapacitní plánování celé společnosti. Plán zakázky zároveň slouží jako srovnávací 

základna pro přesné vyhodnocení zakázky. 

 

6. Odsunutí manažera projektu z obchodní fáze zakázky 

Výhodou nového způsobu organizace práce v obchodní fázi zakázky jsou především 

nižší obchodní náklady na vznik samotné nabídky a vytvoření konkurenčního tlaku 

mezi obchodním útvarem a útvarem realizace, od kterého si slibuji postupné zvyšování 

konkurenceschopnosti samotného obchodního procesu. 

 

7. Zavedení zjednodušeného obchodního procesu 

Zavedením zjednodušeného obchodního procesu dostávají obchodní zástupci možnost 

realizovat svoji práci včetně předání zakázky menšího rozsahu do realizace 

jednoduchým a rychlým způsobem, který zároveň nezatěžuje další útvary nadbytečným 

schvalování něčeho, co takovou zainteresovanost nevyžaduje. V této souvislosti 

předpokládám, že velmi brzy po zavedení bude zjednodušený obchodní proces využíván 

podstatně častěji než proces kompletní. Odhaduji, že souladu s Parettovým pravidlem 

dojde k ustálení poměru mezi oběma procesy na hodnotách kolem 80:20 ve prospěch 

zjednodušeného procesu (z hlediska počtu zakázek), přičemž finanční objem zakázek se 

bude pohybovat v přesně opačném poměru. Toto je samozřejmě pouhý odhad, ale 

v případě, že dojde jeho naplnění, bude obchodní proces natolik zjednodušen                     

a zrychlen, že samotnou tuto skutečnost bude možné považovat za mimořádný úspěch. 
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Závěr 

Řešení otázky nastavení vnitropodnikových procesů je velmi obtížný úkol, protože 

neexistuje žádný univerzální návod, jak se k této problematice postavit. Každá 

společnost je jiná, každá společnost musí reagovat na jiné vnější podněty i vnitřní 

potřeby a především má každá společnost k dispozici jiné zaměstnance, kteří se 

v daných procesech pohybují. Jistě je možné najít mnoho společných rysů u společností, 

které se pohybují ve stejném oboru, ale i tam existuje mnoho rozdílů závislých na 

charakteru a velikosti zakázek, teritoriu, velikosti společnosti i na její firemní kultuře. 

Z tohoto důvodu je každý nově vzniklý proces unikátní, nepřenositelný a pro danou 

společnost charakteristický. Vzhledem k absenci univerzálního modelu správně 

nastaveného fungujícího procesu, je nutné se při jeho tvorbě držet doporučovaných 

odzkoušených schémat, která s větší či menší mírou úspěchu vedou ke kýženému cíli.  

 

Základem každého doporučovaného schématu je vždy důkladná analýza stávajícího 

stavu, zejména pak zmapování aktuálně fungujícího procesu. Druhým důležitým 

krokem je identifikace oblastí, které jsou ve stávajícím procesu chybné, škodlivé či 

nedostatečné a zahájit tvorbu nového procesu s tím, že existuje jasná představa o tom, 

co se od nového procesu očekává. 

 

Stejný postup jsem při návrhu nového procesu řízení zakázky v obchodní fázi uplatnil    

i já v rámci řešení dané problematiky. Na základě detailní analýzy stávajícího stavu 

byly zřetelně formulovány nedostatky a patologické jevy, které stávající proces 

generuje. Formulace těchto nedostatků se později stala základem pro návrh procesu 

nového, který má za úkol tyto nedostatky odstranit.  

 

Na návrhu nového procesu jsem pochopitelně nepracoval sám. Veškeré poučky               

o způsobu navrhování firemních procesů říkají, že každý takový návrh musí být 

kompromisem všech útvarů a oddělení, která se stávají účastníky tohoto procesu. 

Nejinak tomu bylo i v naší společnosti. Do mé kompetence spadá projektový 

management, takže zodpovědnost za nastavení pravidel pro řízení zakázky v jakékoli 

její fázi je moje odpovědnost, nicméně navrhované řešení je výsledkem mnoha 

pracovních porad, během kterých byla metodou „brainstormingu“ hledána optimální 
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varianta.7 Navrhované řešení je tak předem těmito útvary akceptováno, což zásadním 

způsobem usnadňuje cestu k implementaci tak výrazného zásahu do života společnosti.  

 

Návrh procesu, který v rámci této práce předkládám, je pečlivě vyladěný mechanismus, 

jehož úkolem je především usnadnit práci obchodním zástupcům společnosti a přitom 

zajistit maximální kontrolu nad obsahem, který zakázka pro společnosti představuje. 

Snížení administrativní náročnosti, které navrhované řešení přináší je zcela evidentní     

a to i přesto, že nový proces postihuje nepoměrně více aspektů než původní způsob 

řízení zakázky. Nový obchodní proces dále poskytuje díky využití nové funkcionality 

informačního systému dokonalý přehled o stavu zakázky, což je neocenitelná pomůcka 

managementu, který má možnost velmi jednoduchým způsobem mapovat průběh 

zakázek. Dalšími klíčovými aspekty, které v souvislosti s navrhovaným procesem 

považuji za důležité zmínit, je začlenění rizikové komise do procesu standardního          

a zavedení zjednodušeného procesu pro zakázky menšího rozsahu. Jeden z těchto 

aspektů totiž zpřísňuje podmínky pro uzavření obchodního vztahu se zákazníkem tak, 

aby společnost nebyla v důsledku podcenění situace zavlečena do nevýhodného 

obchodního vztahu, zatímco druhé opatření zajišťuje zásadní zjednodušení obchodního 

procesu tam, kde je to vhodné. Ačkoli jsou tato opatření zcela protichůdná, podařilo se 

je začlenit do nového procesu takovým způsobem, že se jejich existence navzájem 

nevylučuje a mohou žít svým životem paralelně. Předpokládám, že právě tyto dvě 

novinky budou mít za následek zvýšení efektivity celé obchodní fáze zakázek a tím         

i zvýšení obchodního úspěchu společnosti.  

 

Celá tato práce je věnována nastavení procesu řízení zakázky. V této souvislosti si 

dovoluji připomenout, že jakýkoli sebelepší proces není spasitelný. Proces řízení je 

pouze nástroj, kterým je řízení uskutečňováno. Je zcela nepochybné, že pro každou 

společnost je nejpodstatnější samotný obchodní úspěch, ať už je tento dosažen v rámci 

precizně nastaveného procesu či zcela mimo něj. Existuje mnoho mimořádně 

kreativních pracovníků nejen v mnoha společnostech, kterým z podstaty své osobnosti 

činí velký problém jakýkoli proces respektovat, ale jejich přínos pro společnost je i tak 

mimořádný. Je pravda, že obchodní dovednosti jsou velmi blízké lidem, kteří těmito 

vlastnostmi disponují.  

                                                 
7 Tímto všem kolegům, kteří na návrhu nového procesu spolupracovali, děkuji za jejich přispění. 
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Právě z výše uvedeného důvodu považuji za nesmírně důležité, aby proces, kterým je 

realizováno řízení zakázek v obchodní fázi, vykazoval následující atributy: 

 

1. Proces musí být dostatečně propracovaný, aby vymezil jasné mantinely všem, 

kteří se v jeho rámci pohybují 

2. Proces musí být životaschopný a účinný 

3. Proces musí být pro jeho uživatele maximálně jednoduchý, srozumitelný             

a pružný, aby nedocházelo ke svázání křídel lidí, kteří díky své kreativitě 

přinášejí společnosti obchodní úspěch 

 

Ve své práci představuji návrh, jehož hlavním krédem je tyto jmenované atributy co 

možná nejvíce respektovat a vymezit taková pravidla, která umožní společnosti pružně 

reagovat na poptávku trhu a prostřednictvím obchodního úspěchu zabezpečit svoji 

zakázkovou náplň.  
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