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 ÚVOD 

 

Stavebnictví představuje významnou součást hmotné produkce v České republice. 

Stavební trh realizuje stavební práce v hodnotě 510– 520 miliard Kč ročně a podílí se na 

tvorbě hrubého domácího produktu podílem zhruba 6,7 %. Ve stavebních podnicích 

pracuje kolem 160.000 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda v prosinci 2008 dosáhla 

27.665 Kč a byla o 17,5 % vyšší než v prosinci 2007. 

Stavebnictví má za sebou první čtvrtletí  a jeho výsledky jsou přesným odrazem 

nepříznivých podmínek klimatických, ekonomických i politických. 

Od roku 2000 objem stavební výroby rostl meziročně o 5-10 %. Vývoj v roce 2008 

se v posledním čtvrtletí výrazně zpomalil. Byl to signál, že ekonomická krize zasáhla i 

stavebnictví. 

V makroekonomickém měřítku , které bude určující pro stavebnictví, očekáváme 

propad HDP o 2-3 % (viz příloha 1), snížení inflace na 2,0- 2,5 %, deficit státního 

rozpočtu až 130 mld. Kč a růst nezaměstnanosti k 9 %. K tomu se přidá i nestabilita 

kurzu koruny a bezpochyby i přetrvávající vysoké ceny energií. 

Pokud by došlo k masivnějším projevům omezování stavebních investic, pak by se 

tento propad projevil u všech velikostních kategorií firem. Stejný dopad by to byl i 

z pohledu specializací jednotlivých firem. 

Zatímco investiční výstavba prakticky ve všech segmentech významně klesá, 

příznivý je vývoj v opravách. Důsledkem je odstraňování léta zanedbávané údržby, 

zabránění postupné devastaci objektu. Dalším velmi významným přínosem je vytvoření 

pracovních míst, především u malých a středních firem, které jsou nejčastějšími 

dodavateli těchto prací. 

Velmi pozitivně jsou tedy vnímány veškeré  podpory, které jsou vytvářeny pro 

oživení v této oblasti. 

V současné době činí podíl oprav a údržby necelých 13 % z objemu stavebních 

prací. Do budoucna musí být minimálně 25 %, raději více. (14) 

Tento stav velice napomáhá možnostem rozvoje společností, specializující se na 

opravy a úpravy objektu . 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

1.1 Představení firmy 

Tato diplomová práce je zpracovávána pro soukromou firmu KOS Consult s.r.o. se 

sídlem v Přerově. Firma byla založena v roce 1991 jediným vlastníkem podnikajícím na 

základě živnostenského oprávnění, Ing. Václavem Kosem. Jednalo se o firmu malé 

velikosti, která zaměstnávala 12 zaměstnanců (dvě „pracovní skupiny“ + pracovníci 

v administrativě). V roce 2005 byla převedena na společnost s ručením omezeným, 

došlo k nárůstu počtu zaměstnanců  (Příloha 2). 

 Převážná část pracovní náplně představuje provádění prací statického zajištění. 

Firma je po stránce technického i personálního vybavení schopna vlastními prostředky 

provést množství speciálních stavebních prací představujících ve své konečné podobě 

kompletně provedené statické zajištění porušeného objektu. 

 

Firma provádí:  

1. spínání stavebních konstrukcí pomocí předpínacích lan; 

2. injektáže trhlin porušených objektů; 

3. stříkané betony pro opravu a zesílení konstrukcí; 

4. podchycení a zesílení základových konstrukcí; 

5. mikropiloty o průměru 130 mm; 

6. technologii nerezových výztužných kleštin/drátů STATICAL. 

 

Firma KOS Consult s.r.o. za svého působené staticky zajistila přes 500 staticky 

narušených objektů.  

Systém statického zajištění pomocí předpínacích lan je nejmodernější tzv. aktivní 

způsob sepnutí konstrukce, který umožňuje okamžité vnesení předpětí do objektu. Na 

rozdíl od klasického, pasivního způsobu spínání pomocí ocelových táhel a šroubů, 

předpínací lana okamžitě po napnutí spolupůsobí s objektem, vytvářejí dostatečnou 

tlakovou rezervu v konstrukci  a zachovávají  si svou účinnost po celou dobu životnosti 

objektu. Tato technologie byla již využita při sanaci rodinných domků, rozsáhlých 
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obytných domů, kostelů, památkově chráněných objektů, průmyslových staveb a 

dokonce i dřevěných velkoskladů (13). 

Své služby provádí firma po celém území České republiky. Pro zajištění jejich 

komplexnosti nabízí vypracování projektu statického zajištění s následným provedením 

prací. Mezi referenční práce provedené dvou letech 2007–2008 mj. patří statické 

zajištění následujících objektů ( zleva doprava):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kostel Nanebevzetí P.Marie v Kojetíně,  

2. Kostel sv. Bartoloměje v Bohuslavicích,  

3. Kaple sv. Isidora v Křenově  

4. Farní kostel sv. Havla v Dřevohosticích. 

 

 

 

1.2 Vymezení problému 

Při založení svého působení měla firma nedozírné možnosti trhu, konkurence  

neexistovala a pokud ano, nemohla obstát v měřítkách, které byly nastaveny od ,,nás“. 
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Postupem času začal tento segment stavebního trhu lákat další zájemce a mnohé 

stavební společnosti si začaly uvědomovat příležitost a možnost k rozvoji svých služeb. 

Společnost se musela postavit rostoucí konkurenci a zmenšujícím se nikám. 

Je proto důležité vyhodnotit přednosti firmy a vytvořit nový model strukturálního 

vedení společnosti a využít tak možnosti k získání většího procentuálního podílu 

zakázek v tomto segmentu. Najít další (nové) způsoby, jak oslovit potencionální 

zákazníky a investory; je nutné najít optimální velikost společnosti, aby mohla 

konkurovat na trhu v tak úzké specializaci jakou provádí a při tom neztratila a zároveň 

si zachovala vysokou kvalitu svého jména, které ji provází. 

 

1.3  Důvod ke změně 

Společnost si za dobu svojí existence vybudovala stálé místo na trhu, 

nepřehlédnutelnou image a pevné finanční zázemí, může poukazovat na kvalitní 

výsledky v minulosti, s uspokojivou technickou vybaveností, s kvalifikovanými 

zaměstnanci. To vše z ni dělá úspěšnou firmu, co je ovšem důležité dodat, úspěšnou 

firmu současnosti. 

První myšlenka k zamyšlení je, zda podnik může „přežít“ svého zakladatele, 

majitele a ředitele v jedné osobě, Ing. Václava Kosa. Při detailnějším náhledu můžeme 

konstatovat, že společnost tvoří zejména on a doposud není nebo nebyl určen člověk, 

který by mohl v budoucnu firmu vést, stejně tak, jako on dnes.  

Tedy, firma bohužel v současné době není vedena do budoucna. Pokud by mělo 

dojít k vedení společnosti i do „dalšího století“, musí dojít ke změnám, které by 

pomohly k lepší organizaci podniku, s vysoce kvalifikovaným výrobním 

managementem, schopným určovat chod firmy. Top management by měl poté daleko 

větší prostor pro budování image a upevňování pozice. 

Důvody ke změně: 

1. Společnost zaměstnává lidi, kteří jsou s ni již delší dobu, to vede 

k vysoké jakosti provedených prací. Přesto společnost nemůže přijmout všechny 

zakázky, a to zejména z důvodu kapacitních- personálních, chybí lidé, kteří by 

měli rozhodovací pravomoc a dostatečné zkušenosti, což je obrovský krok 

dozadu a velká příležitost pro konkurenci. 
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2. Dalším důvodem je nabídka jedné malé lokální firmy, věnující se také 

úzké specializaci o její převzetí. 

3. Rozhodování je v centralizované, v rukou jednoho člověka, což má za 

následek nepružnou a pomalou reakci na řešení problému, které by tak mohly 

být řešeny operativně a za „chodu“.  

 

Optimálním vyřešením těchto „otázek“ může společnost získat větší podíl na trhu, 

získat konkurenční výhodu díky získávání  velkých a náročných zakázek. 

 

 

1.4 Stanovení cílů práce 

 

A. Hlavní cíl: Navrhnout optimální organizační  strukturu firmy zam ěřující 

se na růst a budoucí vývoj. 

 

B. Dílčí cíle: 

1. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy: 

� faktory podnikových a pracovních zdrojů, 

� analýza vnitřního prostředí firmy metodou ,,7S“. 

 

2. Analýzy externího vnějšího prostředí: 

� SLEPT analýza, 

� Porterův model pěti sil. 

 

3. SWOT analýza. 

 

4. Návrh, implementace a zhodnocení strategie. 
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1.5 Metodický postup     

Každá změna, každý zásah do společnosti by měl být citlivý, důsledně promyšlený, 

v zájmu společnosti a pokud je to možné aplikovaný třeba na malém vzorku . V tomto 

případě je nemožná aplikace na části firmy, o to důsledněji se musí provést dříve 

uvedený postup. Důvodem , proč nemůžeme aplikovat změnu na malém vzorku ve 

společnosti KOS Consult s.r.o. je jednoznačný, současná organizační struktura podniku 

není dostatečně velká (široká i hluboká) (8).  

Nemůže tedy vzít část firmy  a změnu nejdříve aplikovat zde a v případě jejího 

pozitivního ohlasu a referencí dále zakomponovat do zbylé organizační struktury 

společnosti. Tuto výhodu mají velké společnosti, které mohou využít např. divizi, 

pobočku apod. k aplikaci požadované změny. 

 
 

Pokud je naším cílem změna organizační struktury se záměrem dosáhnout tak řady 

věcných přínosů (tento reorganizační záměr je pochopitelně rizikovější), pak by 

reorganizace měla probíhat v následujících krocích: 

� inventura procesů a činností, které jsou nezbytné pro provoz instituce a 

zabezpečení strategických záměrů (nikoli jen těch, které existují nýbrž i 

z hlediska toho, které by měly existovat), 

� nové definování procesů, činností- logické seskupení činností s ohledem na 

požadovaný výstup a hospodárný průběh, 

�  přiřazení organizačního rámce v podobě útvarových struktur, vymezení 

mocenských struktur, početních stavů, koordinačních a komunikačních 

vztahů apod. (8). 

 

Z uvedeného vyplývá, že má-li být cílem zásadní změna organizace, je třeba se 

nevázat na dosavadní organizační strukturu a její vylepšení, ale navrhnout s využitím 

nejlepšího organizačního poznání nový model organizace, který může být po 

připomínkách upraven. V žádném případě však nemůže jít jen úpravy dosavadního 

organizačního uspořádání.  
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Kvůli změněným podmínkám vznikne nesoulad mezi uspořádáním organizace a 

dané situace. Například malá společnost se může rozrůst a diverzifikovat do té míry, že 

jednoduchá struktura přestane vyhovovat požadavkům (3). 

 

Abych byl schopen objektivně posoudit současný stav firmy, provedu nejprve 

vyhodnocení s použitím strategické analýzy vnitřního prostředí firmy a analýzu 

vnitřních zdrojů a schopností podniku, na tyto analýzy se postupně nezávisle na sobě 

navážou analýzy vnějšího okolí firmy, které jsou bezesporu také velice důležitým 

faktorem pro budoucí koncepci K dalšímu výstupu použiji SWOT analýzu, kde se 

zaměřím zejména na slabé stránky, které mohou ohrozit budoucí záměr a pochopitelně 

se zaměřím na silné stránky  a možností vedoucí ke konkurenční výhodě. 

V následné diskuzi navrhnu budoucí stav, porovnám jeho vhodnost a provedu 

implementaci, zaměřím se na krizové body  a nakonec provedu zhodnocení. 

Veškerý průzkum bude probíhat v rámci společnosti, na analýzách se budou podílet 

všichni zaměstnanci společnosti včetně konzultací s vedením tak, aby výstup měl co 

největší přínos a váhu pro nově vznikající organizační strukturu firmy. Výsledky budou 

prozkoumány, zaznamenány a na jejich základě se bude formulovat návrh opatření pro 

rozvoj managementu firmy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  A NEJNOV ĚJŠÍ 

POZNATKY 

 

2.1 Management 

Management bychom mohli charakterizovat jako proces systematického plánování, 

organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. 

Management je proces, protože jde o skupinu následných aktiv a úkolů, které jsou 

vzájemně provázané. 

Je to proces systematický, jelikož manažer by měl vnášet do svých aktivit řád a 

vykonávat své úkoly způsobem, který je součástí strategie společnosti. 

Zaměřuje se na dosažení cílů, to znamená, že úkoly a aktivity jsou odvozovány 

z cílů stanovených členům organizace. 

Všechny čtyři aktivity jsou manažery využívány dle toho, jaké má schopnosti a 

osobních preferencí, to ale neznamená, že se zaměří na jednu aktivitu, jelikož všechny 

jsou součásti procesu řízení a jsou vzájemně propojeny.  

 

Plánování, znamená volbu úkolů, určování jejich priorit a sestavení pořadí jejich 

realizace tak, aby bylo dosaženo organizačních cílů. Podle organizační úrovně a 

řešených  problémů mohou být plány strategické a operativní, nebo krátkodobé a 

dlouhodobé. 

Organizování, jedná se o přidělování úkolů členům nebo útvarům organizace a 

koordinaci jejich činnosti, přidělování a distribuci zdrojů. Každému členu organizace by 

mělo ukázat jeho místo, které plní v procesu řízení a jeho osobní přínos k úspěšnému 

plnění úkolů. 

Vedení lidí, je proces motivování a ovlivňování aktivit podřízených pracovníků. 

Manažeři by měli motivovat pracovníky tak, aby vyvinuli nejvyšší možné úsilí, a 

usměrňovat přístup pracovníků k plnění úkolů. 

Kontrolování, je sběr, vyhodnocování a srovnávání informací s plánovanými cíli, 

což umožňuje napravovat chybné či nedostatečné plnění úkolů a určit, v čem lze 

aktivity členů organizace zlepšit (8). 
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2.2 Současný management a jeho pojetí 

 

2.2.1 Současné pojetí managementu 

„A čkoliv pojem management v naší běžné i odborné mluvě v poslední době  

zdomácněl, nelze přehlédnout, že má řadu významů a řadu různých interpretací. 

S pojmem management se můžeme setkat v trojím významu: 

� specifická aktivita, 

� skupina řídících pracovníků, 

� vědní disciplína. 

 
Management jako specifika aktivita je stále s větší vážností uznáván jako 

významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. I sebelépe technicky 

vybavená organizace disponují kvalifikovanými lidmi nemusí být zárukou úspěchu, je-li 

špatně řízena. 

V literatuře CITACE se v tomto smyslu můžeme setkat s řadou definic, které lze 

rozdělit minimálně do tří skupin: 

I. První skupina zdůrazňuje složky, které tvoří náplň manažerské profese: 

Management-,,soubor názorů,zkušeností, doporučení, přístupů a metod, 

kterých vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností    

(manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení podnikových záměrů“. 

V některých definicích nechybí ani výčet manažerských funkcí, jako je 

rozhodování, plánování, kontrola, organizování, motivování, komunikace apod. 

II.  Druhá skupina definic zdůrazňuje smysluplnost managementu, tzn. 

dosažení vytyčeného cíle: 

Management-,, činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování 

právních norem, nákladů, kvality a lhůt k uskutečnění určité akce či projektu“ 

Management-,, umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je potřeba“. 

III.  Třetí skupina usiluje při vymezení pojmu management o zdůraznění tří 

dalších důležitých faktorů, a to, že manažerské činnosti jsou spojeny s rizikem a 

jejich smysle je realizovat změny, aby bylo dosaženo žádoucích efektů (hodnot): 
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Management-,, mobilizace a aktivizace všech zdrojů a podstupování rizik 

s cílem dosáhnout žádoucích přínosů pro řízenou institucí“. 

 

V manažerské terminologii se můžeme setkat s výrazem kontrol, který je obvykle 

spojován s bezprostředním prosazováním a realizací stanovených úkolů. Představuje 

obvykle nižší stupeň řídicí činnosti ve smyslu řízení dílčích procesů zejména výrobních 

a technologických, často se jím též rozumí řízení procesů v reálném čase. 

 

Dalším významový rys výrazu management zvláště v hospodářské sféře je spojen 

s personifikací, tj. se ztotožněním pojmu management s výkonnými řídícími pracovníky 

(profesionály), kteří řídí firmu podle záměrů vlastníků (např. akcionářů). 

 

Slovem management můžeme označovat řízení, ale také skupinu podnikových 

řídících pracovníků. Jde na jedné straně o označení funkce, na straně druh o označení 

skupiny lidí, kteří tyto funkce vykonávají. Pojmem management označujeme především 

řízení celé jednotky, ale také řízení určité ucelené podnikové činnosti. Potom hovoříme 

o managementu finančním, personálním, informačním, kvality atd.“ (8, str. 17). 

 
 

2.2.2 Management na počátku 21. století        

 
Je zřejmé, že pilíři prosperity nebudou dnes takové faktory, jako jsou stabilita, 

velikost, úspory z velkého množství apod. 

Realita kolem nás se mění, rostoucí vliv informačních, komunikačních a moderních 

systémů ve svém důsledku vedl ke zkracování: 

� času, 

� vzdáleností. 

 

Byl podpořen nový trend světového hospodářství, jímž je globalizace, ta v podobě 

megatrhů a celosvětové konkurence vrhá zcela nové otázky, kdo jsou naši zákazníci, 

kdo konkurence, zda lze řídit organizaci stejným způsobem. 

Na významu nabývají takové činitelé, jako jsou znalosti, know-how, informace, 

invence, inovace. 
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Nastoupený trend častých změn není zpomalen, spíše naopak, nestálost, nestabilita 

panují nadále, navíc v podobě, kdy se zhoršuje či dokonce vylučuje jejich 

předvídatelnost (8, str. 310). 

 

2.2.3 Manažer- profil manažera 

Manažeři odpovídají za plnění takových úkolů, které vyžadují řízení dalších členů 

organizace. V odborných kruzích se lze často setkat s názory, že hospodářské úspěchy 

či neúspěchy organizace lze přičíst ve prospěch nebo na vrub manažerů, kteří řídí 

organizaci. 

Klasické funkce, jako je rozhodování, plánování, kontrola, organizování tvoří i 

nadále náplň činnosti manažera, i když všude tam, kde je to možné, by měl omezovat 

řídící styl typu příkaz- kontrola, preferovat řízení ovlivňováním, přesvědčovat podřízené 

atd. 

Bez ohledu na typ organizace či postavení manažera v organizační hierarchii lze 

vytipovat některé obecné zásady manažerské práce: 

� volba priority, 

� princip prevence, 

� orientace na zákazníka, 

� bezvadnost. 

 

Vztah manažera k podřízeným: 

� autorita manažera, 

� komunikování s podřízenými, 

� kritika, 

� prezentace, 

� sexuální obtěžování, 

� sebeřízení a řízení času, 

� společenský styk. (6). 
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2.2.4   Úroveň managementu  

 
„Manažeři jsou pokládáni za rozhodujícího činitele v řízení firem, v současné době 

se rozdělují obvykle do tří úrovní: 

1. manažeři první linie -  předáci, mistři apod. Postavení je jen o stupínek výše nad 

výkonnými pracovníky. Hlavní činností je vedení zaměstnanců při plnění každodenních 

úkolů. Současně vykonávají kontrolu, napravují chyby nebo řeší problémy, které se 

vyskytují v provozu. 

2. střední manažeři -  stavbyvedoucí, vedoucí provozu apod. Velmi početná a 

rozmanitá skupina, největší podíl práce je poskytování a získávání času Uskutečňují 

plány a strategické cíle vedení organizace, koordinují vykonávané úkoly se záměrem 

dosažení organizačních cílů. 

3. vrcholoví manažeři – nejmenší manažerská skupina, generální ředitelé, ředitelé 

divizí apod. Odpovídají za celkovou výkonnost organizace, reprezentují zpravidla 

takové pracovníky, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti a vytvářejí koncepce 

organizační jednotky. Jejich hlavním úkolem je formulování organizační strategie“ (6, 

str. 21). 

 

2.3 Organizování     

„Organizování chápeme jako jednu ze základních manažerských činností. 

V současných podmínkách představuje organizování, tzn. vytvoření vnitřní struktury 

určitého celku, nedílnou součást manažerské práce. 

Potřeba organizování vyplývá: 

� ze snahy dosáhnout synergického efektu – většinu aktivit musí realizovat více 

lidí, 

� z omezené schopnosti člověka, protože může řídit pouze určitý (omezený) 

rozsah podřízených“ (8, str. 118). 

2.3.1 Základní prvky 

Základními prvky organizování jsou specializace, koordinace, vytváření útvarů, 

rozpětí řízení a dělba kompetencí. 
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Úkolem organizování je nalézt optimální specializaci člověka v daném systému, 

zvyšuje  to produktivitu a usnadňuje kontrolu výsledků jeho práce. Na druhé straně však 

vyžaduje větší koordinaci. K zlepšení koordinace přispívá seskupování jednotlivých 

pracovníků do skupin a vytváření útvarů.  

Kritéria pro vytváření útvarů jsou: 

� specializace a kvalifikace pracovníků, 

� pracovní proces a funkce, které jej mohou zabezpečit, 

� čas, 

� produkt, 

� zákazník, 

� místo. 

 

Jedním z velice důležitých prvků organizovaní je rozpětí řízení, které vyjadřuje 

počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. S ohledem na limitující 

tělesnou i duševní kapacitu vedoucích existuje maximální počet podřízených, které je 

vedoucí schopen ještě efektivně řídit. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí 

řízení. 

Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká tzv.organizační pyramida neboli 

hierarchické uspořádání organizace. 

Čím je větší rozpětí při konstantním počtu pracovníků v jednotce, tím je pyramida 

plošší (Obr. 2-1) a počet organizačních úrovní menší, čím menší je rozpětí řízení, tím je 

pyramida strmější a počet úrovní větší (Obr. 2-2). 

 

Obr. 2-1 Plochá organizační struktura. 
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Obr. 2-2 Strmá organizační struktura. 

 

Dělba kompetencí (delegování) je předpokladem vnitřní strukturalizace. Dělba 

kompetencí je zpravidla záležitostí dlouhodobější. Má-li být uskutečněna smysluplně, je 

třeba přesně vymezit kompetence a jim přiřadit příslušné pravomoci a odpovědnosti, 

určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, stanovit výsledky, které jsou na daném místě 

očekávány. Vymezené působnosti a stanoveným úkolům musí být příslušné pravomoci, 

které musí být v souladu s odpovědnostmi za takto prováděná rozhodnutí. Kdo 

rozhoduje, musí nést plnou odpovědnost za svá rozhodnutí (8). 

 

2.3.2 Organizační struktura 

Organizační struktury představují v instituci kostru, která umožňuje plnit její 

plánované cíle. Manažer volí základní formu, podle které je struktura vytvářena.  

Smyslem organizační struktury je rozdělení práce mezi členy organizace a 

koordinace jejich aktivit, tak aby byly zaměřeny k dosahování organizačních cílů. Je to 

vlastně mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. 

Organizační struktura umožňuje: 

� efektivní činnost organizace a využití zdrojů, 

� sledování aktivit organizace, 

� přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a 

skupinám členů, 
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� koordinaci činnosti různých složek organizace a různých oblastí činnosti, 

� přizpůsobení změnám v okolí, 

� sociální uspokojení členů, kteří pracují v organizaci. 

 

Organizační formy můžeme zařadit do různých klasifikačních skupin: 

� skupina stavějící na dělbě pravomocí, 

� skupina zdůrazňující činnosti nebo jejich výsledek, kde se zdůrazňuje 

pragmatická odpovědnost za výsledek činnosti každé instituce i jejích částí (8) 

 

2.3.2.1 Klasifika ční skupina vycházející z dělby pravomocí 

Při tomto třídění rozlišujeme následující organizační formy: liniovou, funkcionální, 

liniově štábní. 

Liniová organizační struktura 

Je tvořena liniovými prvky a vazbami. Tento typ struktury je charakterizován 

jedinými odpovědnými vedoucími, jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a 

nadřízenými, vedoucí pracovník je vybaven komplexní působností pro jím vedenou 

organizační jednotku (Obr. 2-3). 

 

 

 

Obr. 2-3 Liniové organizační struktury. 
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Funkcionální organizační struktura 

Je tvořena funkcionálními prvky a vazbami. Tento typ je charakterizován funkčně 

specializovanými vedoucími,mnohostrannými vazbami a specializovanou pravomocí a 

odpovědností. Vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jemu příslušnou 

specializovanou funkci (Obr. 2-4). 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Obr. 2-4 Funkcionální organizační struktury. 

 

 

 

Liniově štábní organizační struktura 

Využívá hlavního kladu, kterým je specializace funkčních vedoucích. Potlačuje 

také řadu nedostatků funkcionální struktury, jako je velká četnost a složitost vazeb mezi 

jejími prvky, narušení principu jediného odpovědného vedoucího, křížení kompetencí a 

absence koordinačních center. 

Liniově štábní struktura je tvořena dvěma základními složkami – liniovou a štábní 

(Obr. 2-5). 
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Obr. 2-5 Liniová štábní organizační struktura. 

 

Je charakterizována rozdílnými úkoly v řízení složky liniové a štábní. Úkolem 

liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Vedoucí útvaru, který patří k liniové 

složce, je nadřízeným pracovníkem vše pracovníkům útvaru, včetně pracovníků štábu. 

Štábní složka vytváří předpoklady k tomu, aby se vzrůstající složitostí řízení na vyšších 

stupních řízení bylo možno dodržet zásadu jediného odpovědného vedoucího a využít 

všech kladů, které tento princip zajišťuje (1). 

 

2.3.2.2 Organizační struktury s pružnými prvky 

Tyto, byť mnohdy různě označované organizační formy, však tvoří v praxi jen 

doplňkovou strukturu k dosavadnímu organizačnímu uspořádání, nikoli hlavní 

rozhodující způsob organizačního uspořádání. 

O použití pružných struktur se většinou shodně konstatuje, že jsou vhodné zejména 

pro inovační oblast, nikoli pro rutinní činnost. Pro koncipování pružných struktur jsou 

charakteristické následující rysy: 

� dočasnost, 

� účelovost, 

� doplňující nebo zdokonalující organizační struktury. 

 

Maticová organizace 

Vzniká tehdy, jestliže je liniově štábní struktura rozšířena o další, doplňkovou 

strukturu. 
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Vedoucí a vybraní pracovníci liniově štábních útvarů tvoří tým, který se podílí na 

daném úkolu komplexního charakteru. Jde o řešení jednorázových komplexních 

projektů nebo úkolů a existence takové organizační formy je závislá na době řešení 

zadaného úkolu. Po splnění projektu se pracovníci opět vracejí pod plnou podřízenost 

vedoucích svých původních útvarů. 

Maticová struktura je vhodná pro firmy s vysokými požadavky na pružnou reakci 

na rychle se měnící podmínky na trhu, s výrobky nebo službami intelektuálně 

náročnými a s nutností vysoké inovační frekvence (Obr. 2-6). 

 

 

 

Obr. 2-6 Schéma maticové organizační struktury. 

 

 

 

Silné stránky maticové struktury: 

� umožňuje rychlé reakce na požadavky okolí, změnu výrobku nebo služby, 

zvýšení kvality, zvýšení frekvence inovací, 

� týmy tvořící cíle mohou být rušeny, tvořeny, měněny velice rychle a plynule 

bez zásahu do základní organizační struktury, 
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� pracovníci v týmech rotují dle vznikajících problémů, mohou tedy efektivně 

reagovat a nepotřebují externisty, 

� zkušenosti a kvalifikace týmu rostou velice rychle, podílejí se na komplexním 

rozhodování, 

� zvyšuje se motivace a pocit odpovědnosti členů týmu, protože se mohou 

podílet na rozhodování, 

� vrcholový manažeři mají více času na strategické úvahy. 

 

Slabé stránky maticové struktury: 

� vytvářejí vztahy dvojí podřízenosti, 

� vyvolává boj o moc v instituci, jelikož dvojí podřízenost vede 

k nevyjasněným kompetencí, může být snaha o získání moci, což má za následek 

zvyšování neefektivnosti, 

� časově náročnější na rozhodování, 

� nezbytná školení, jelikož pokud jsou členové týmu netolerantní a nemohou 

dojít ke společnému závěru, je úspěch maticové struktury velice problematický, 

� zavedení vyžaduje vysoké náklady, protože je potřeba mít vedoucího 

programu/projektu (8). 

 

2.3.2.3 Skupina vycházející z činnosti nebo jejich výsledků 

Pro formování organizačního uspořádání je určující seskupení činnosti a výrobků,  

popř. další kritéria (zákaznická, teritoriální apod). 

 

Funkční struktura 

Funkční struktura je založena na seskupování pracovníků do útvarů podle 

podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit (Obr. 2-7). 

 



  29 

 

Obr. 2-7 Funkční organizační struktura. 

 

Tato organizační forma se používá většinou v malých a středních podnicích, které 

jsou obvykle zaměřeny na relativně menší počet výrobků a služeb, jež vyžadují vysokou 

specializaci. Převládá tendence k centralizaci řízení, neboť jednotlivé funkce prováděné 

odděleně vyžadují celkovou koordinaci. 

 

Výhody funkční struktury: 

� efektivní využívání zdrojů, 

� rozvoj kvalifikace pracovníků při školeních, kde si své znalosti zaměstnanci 

prohlubují  a navzájem vyměňují specializované znalosti, 

� rychlejší postup v kariéře, 

� stejná kvalifikace uvnitř skupiny usnadňuje koordinaci a výměnu informací, 

což zvyšuje pocit kolegiality, 

� strategická rozhodnutí jsou prováděna na úrovni vrcholového vedení. 

 

Nevýhody funkční struktury: 

� pomalejší průběh rozhodovacího procesu, 

� menší inovační aktivita, 

� podíl jednotlivých činností na celkovém úspěchu je často velmi nejasný a 

může spolupracovníky nemotivovat, 

� špatná koordinace mezi útvary, vyplývající z velké izolovanosti a často i citu 

nepřátelství vůči ostatním útvarům. 
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Divizní struktura 

V situaci, kdy firma roste, začínají stále zřetelněji převažovat nevýhody funkční 

struktury nad jejími klady. Centralizované řízení již kapacitně nezvládá rostoucí 

požadavky na koordinaci a hledá způsoby, jak změnit systém řízení a tomu odpovídající 

strukturu.  

Řešením je přechod na decentralizované řízení a vytvoření nižších organizačních 

celků, z hlediska míry pravomoci relativně velmi samostatných divizí. 

Nejčastěji jsou divize členěny podle výrobků nebo služby, zákazníka nebo skupiny 

zákazníků či místa působení 

 

Hybridní struktura 

Tato struktura je kombinace funkční a divizní struktury s cílem posílit klady a 

potlačit nedostatky obou struktur ve svých konkrétních podmínkách. Hybridní struktura 

je obvykle tvořena divizními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční útvary 

centralizované u vrcholového vedení společnosti (8). 

Výhody a nevýhody, spolu s obrázky divizní a hybridní struktury jsou uvedeny 

v Příloze 3. 

 

2.3.3 Organizační projektování 

Pochopitelně v případě organizování nelze hovořit o stabilitě a jednou daných 

skutečnostech. Důvodů, proč měnit organizaci a vypracovat organizační projekt, může 

být několik: 

� vytvoření nové instituce, 

� zásadní změny v dosavadní organizaci, vyvolané reorganizací, spojením či 

rozdělením dosavadní instituce, 

� odstranění závažných nedostatků v dosavadní organizaci s cílem řešit 

organizační konflikty, 

� modernizace organizační struktury s cílem přispět k vyšší efektivnosti 

organizace. 
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Základním požadavkem při koncipování organizační struktury musí být zřetel 

k efektivnímu fungování instituce, které předpokládá skloubení dvou zdánlivě 

protichůdných momentů: 

� stability , spočívající v zamezení svévolnému jednání a chování podřízených, 

� pružnosti, spočívající v pohotové reakci na měnící se situaci, pružnosti se dá 

dosáhnout zejména průhlednější organizací, omezováním strmosti organizačních 

struktur, vytvářením menších, samostatných jednotek atd. 

 

2.3.3.1 Faktory ovlivňující volbu organizační struktury 

„Při řešení organizačních projektů musí být zhodnocen vliv faktorů, které jsou 

všeobecně považovány pro organizování za determinující. K základním faktorům patří 

strategie, která se tím aplikuje, velikost firmy a používaná technika a technologie, 

určitou úlohu sehrává i prostředí, stranou pozornosti nemohou stát ani takové faktory 

jako je právní forma firmy, profesní a kvalifikační úroveň současných a potenciálních 

manažerů, disponibilita komunikačních a informačních prostředků, kultura firmy, etapa 

rozvoje firmy apod. Všechny tyto faktory nepůsobí nikdy izolovaně, ale v určité 

kombinaci a jejich vliv se může v průběhu času výrazně měnit. 

 

Strategie a struktura. 

Na souvislosti mezi zvolenou strategii, kterou firma uplatňuje a strukturou je velice 

důležitá. Jestliže firma zvolila ofenzivní strategii s cílem rozšiřovat svůj výrobní 

sortiment a zvyšovat svůj podíl na trhu, pak nejvýhodnější se jeví (použijeme zde 

logicky členění podle činností a jejich výsledků, neboť o to v této strategii jde 

především) divizní struktura. Defenzivní strategii s hlavním cílem udržet a stabilizovat 

vlastní postavení na trhu, bez ambicí na rozšiřování výroby nebo služeb odpovídá 

funkční forma s centralizovaným řízením. Strategie, které leží mezi těmito dvěma  

krajnostmi jako strategie mírně ofenzivní i defenzivní, využívají spíše hybridních 

struktur. V tomto případě je i řízení někde mezi centralizovaným a decentralizovaným. 

Struktura se v průběhu času pochopitelně mění v závislosti na změně zvolené 

strategie. Jestliže  se firma rozhodne pro proniknutí na další teritoria, obvykle svou 

funkční strukturu mění na divizní, kde  jsou divize organizovány podle území. 

 



  32 

Velikost firmy a struktura. 

Je zřejmé, že s růstem velikosti firmy se mění její struktura. Potřeba její změny 

v závislosti na růstu firmy vyplývá ze změny váhy jednotlivých prvků struktury při 

tomto růstu. Jde především o specializaci, kdy při růstu firmy se pracovníci více 

specializují, roste dělba práce a s tím  narůstá i potřeba větší koordinace a kontroly. 

 Růst požadavků na intenzivnější seskupování pracovníků do útvarů je dalším 

důsledkem růstu velikosti firmy. Velké firmy obvykle potřebují další specialisty, kteří 

jsou seskupování do nových útvarů, čímž firma dále roste. Často jsou útvary již tak 

velké, že rozpětí řízení přesáhne únosnou mez a je nezbytné je rozdělit do menších 

organizačních jednotek. Tím roste složitost struktury a její strmost. 

 Ve velkých firmách nezbytně dochází k decentralizací řízení, neboť vrcholové 

vedení nemůže zvládnout všechny druhy rozhodování. Proto  rozhodování operativního 

charakteru vyplývající z každodenní činnosti jsou přesouvána na  úrovně nižší, zatímco 

rozhodování strategického charakteru zůstávají na úrovni nejvyšší. Protože každý druh 

rozhodování vyžaduje jiná pravidla, dochází nutně k vytváření hranic mezi těmito 

aktivitami. 

 

Technologie a struktura. 

S odstupem času jsou dnes přijímány závěry o determinování organizačních 

struktur užitými technologiemi především pro uspořádání nejnižších organizačních 

článků. 

 

Míra stability ekonomického prostředí. 

Firma operující ve stabilním ekonomickém prostředí je charakteristická pevně 

stanovenými úkoly, které probíhají v podstatě beze změny a které je možno specifikovat 

až na úroveň jednotlivých pracovníků. V tomto prostředí beze změn (a z toho i 

vyplývajících úkolů) existují také trvale platná pravidla řízení jednotlivých aktivit a 

jejich kontroly. Proto není potřebná velká kapacita na vlastní rozhodování, neboť 

způsob rozhodování opakujících se úkolů je již těmito pravidly. Řízení lze centralizovat 

a informační toky ve firmě probíhají především odshora dolů (pravidla a normy.) Toto 

prostředí je charakterizováno byrokratickým řízením s rigidními prvky a přispívá 

k vytváření tzv. mechanických způsobů tvorby struktur. 
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V nestabilním ekonomickém prostředí se uplatňují tzv. organické způsoby tvorby  

struktur. Úkoly jsou stanoveny spíše rámcově pro skupiny pracovníků, které je pak 

přizpůsobují a mění podle měnícího se prostředí. Rozhodnutí jsou prováděny co 

nejblíže vzniku problémů, řízení je decentralizováno a rozhodují nižší vedoucí, kteří 

jsou nejlépe seznámeni s nejnovějším vývojem situace. Komunikace probíhá většinou 

na horizontální úrovni, neboť pracovníci na jedné úrovni se neustále musí informovat o 

postupu plnění úkolů a změnách, které  se odehrávají v ekonomickém prostředí.  

Ve velkosériové (hromadné) průmyslové výrobě se často uplatňuje mechanický 

způsob tvorby organizační struktury. Naopak ve službách s vysokou intenzitou změn 

ekonomického prostředí (např. v cestovních kancelářích)  je podstatně vhodnější 

organický způsob tvorby struktury. Výsledkem rozdílných způsobu tvorby struktur jsou 

pochopitelně rozdílné výsledky struktury. V prvním případě je struktura členitější, 

útvary jsou početnější, méně však spolu komunikují. V druhém případě dochází 

k integraci útvarů, jejich počet je menší, ale spolupráce mezi nimi je daleko 

intenzivnější. 

 

Aspekt transakčních nákladů. 

Aplikování teorie transakčních nákladů na řešení změn organizačního uspořádání, 

resp. určení optimální hranice mezi vnitřním podnikovým a vnějším tržním prostředí 

pomáhá řešit organizační problém, zda je pro firmu výhodnější vyrábět komponenty pro 

kompletaci vlastních výrobků nebo provádět některé služby samostatně (nákup u 

zpracovatelů, prodej takových výrobků) anebo využít služeb trhu. Klíčovým momentem 

pro toto rozhodování je právě výše transakčních nákladů. 

 K rozhodování je používán jednoduchý model, v kterém se potřebné činnosti 

hodnotí z hlediska jejich nákladů a zajištění jejich realizace na trhu, tak v rámci firmy. 

Jestliže jsou činnosti nespecifické, standardizované až unifikované, pak se většinou 

přikláníme k využití výhod trhu a získáváme je na trhu (logicky lze předpokládat, že 

specializované firmy by měly tyto činnosti zvládat lépe a hospodárněji.)Jde-li o 

relativně specifikované požadavky a specializované výroby, zahrnujeme činnosti do 

rámce firmy a realizujeme je vlastními prostředky“ (8, str. 140). 
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2.3.3.2 Optimalizace organizační struktury     

„Optimalizace organizační struktury, která by měla být prováděna na základě 

hlavních firemních procesů, je cesta k minimalizaci interakcí mezi průběhem procesů a 

nastavením kompetencí a odpovědnosti vyplývajících z organizační struktury 

společnosti. Hlavním cílem je, aby struktura společnosti byla co nejvíce v souladu 

s průběhem procesů, a ty mohly ta probíhat co nejrychleji a s minimálními náklady. 

� kroky optimalizace organizační struktury: 

� seznámení se strategií  a strategickými prioritami managementu a vlastníků, 

� analýza průběhu hlavních procesů, 

� návrh optimalizace organizační struktury a související návrhy, 

� oponentura 

� společné schválení nové organizační struktury a souvisejících změn“ (1, str. 

122). 

 

2.4 Strategické řízení 

„Úlohou strategického řízení je pomoci organizaci udržet nebo získat strategickou 

konkurenční výhodu a stanovit a v určeném čase dosáhnout reálných dlouhodobých 

cílů“ (1, str. 185) 

„Je to proces, kterým se vytvářejí dlouhodobé strategické cíle a strategie celé 

společnosti nebo její organizační složky. A to nejlépe tak, aby se maximálně využily 

zdroje společnosti s korespondencí na trh. Snahou je snížit riziko možné chyby a dostat 

firmu do situace, ve kterém je připravená na změny, může na ně pružně reagovat a 

získat z ní co možná nejvíce. 

Je to proces,  kterým se společnosti snaží získat silnější konkurenční pozici, než je 

současná. To vše je možné za předpokladu, že působením na vnější trendy a síly, jakou 

jsou konkurence, změny na trhu, využívání vnitřních zdrojů a schopnosti organizace, to 

poté vede k formulování strategie systematickém způsobem. 

Startovacím bodem je poslání organizace, její smysl a identifikace současné  

strategické pozice, dalšími kroky jsou stanovení způsobu a použití prostředků na jejich 

dosažení, tato rozhodnutí musí být v souladu s firemní politikou. Ve chvíli 

implementace plánu je velice důležitý monitoring a poskytovat zpětnou vazbu všem 
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etapám plánování. Při tom všem musíme brát ohled na organizační cíle, použité 

prostředky, vnější prostředí a interní zdroje. 

Strategické řízení uskutečňované top managementem nebo vlastníky firmy, 

zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy a, 

jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž firmou a prostředím v němž 

firma existuje.Obdobně jako u obou nižších úrovní řízení, taktické a operativní, lze i 

strategické řízení charakterizovat jako mix základních manažerských činností- 

plánování, organizování, vedení a kontroly, jejichž proporce na jednotlivých úrovních 

jsou naznačeny“ (4, str. 4). 

 

„Jednotlivé úrovně řízení se navzájem ovlivňují. Jejich hlavní odlišnost je v míře 

kompetence a odpovědnosti při stanovování cílů. Strategická úroveň pracuje v dlouhém 

časovém intervalu, řádově v letech, oproti tomu operativní se zužuje na dny, někdy i 

hodiny. Jednotlivé cíle jdou po ose strategická úroveň → taktická úroveň → operativní 

úroveň (4, str. 5 ) 

Některé další významné rozdíly mezi jednotlivými vrstvami řízení jsou uvedeny 

v následující tabulce 2-1. 

 

Taktické a operativní řízení Strategické řízení 

1. Zabývá se cíli, které jsou odvozeny 

od vytvořených cílů vyšších úrovní. 

1. Zabývá se především určováním a 

hodnocením nových cílů a strategií. 

2. Cíle jsou především ovlivňovány 

zkušeností s minulým vývojem. 

2. Nové cíle a strategie mohou být 

diskutabilní, sporné; zkušenosti týkající se 

realizace cílů jsou většinou minimální. 

3.Cíle jsou zadávány formou subcílů a 

přiřazovány jednotlivým funkčním 

jednotkám. 

3. Cíle mají celopodnikový význam a 

platnost. 

4. Řídící pracovníci jsou úzce spojeni 

se svou funkcí, případně profesí. 

4. Řídící pracovníci mají mít celopodnikový 

rozhled a mají být orientováni zejména na 

okolí firmy. 

5. Výsledky řídící práce jsou 

hodnoceny bezprostředně či okamžitě 

5. Dosažení cílů je možno hodnotit až 

s delším časovým odstupem. 
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po dosažení (či nedosažení) cíle. 

6. Pravidla hry jsou dobře známa, 

problémy jsou dobře strukturované, 

opakované. Zkušení pracovníci se 

mohou v průběhu realizace cílů cítit 

kompetentní, suverénní a uplatňovat 

rutinní a standardní přístupy. 

6. Minulá zkušenost je pro „novou hru“ 

zpravidla irelevantní, problémy jsou špatně 

strukturované, většinou unikátní. Řídící 

pracovníci musí být při řešení problému 

kreativní a vynakládat neustále nová úsilí. 

Tab. 2-1 Rozdíly mezi jednotlivými vrstvami řízení (4, str. 5 ). 

 

2.4.1 Strategie 

 
„Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. Představuje 

koncept celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů 

potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. 

Strategie mohou být zaměřeny i na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž 

pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Mezi věcnými strategiemi a 

strategiemi řízení je vzájemná vazba. 

Strategie je nezbytným nástrojem přežití podniku, jeho prosperity“ (9, str. 2).  

 

Hlavním úkolem strategie je připravit podnik na budoucí období, snažit se 

odhadnout vývoj a podřídit tomu svoje úsilí. Důležitou roli zde hraji zkušenosti, 

schopnosti, předvídavost a možná i potřebné štěstí. 

 

Na strategii lze pohlížet z několika vzájemně souvisejících úhlů pohledu: 

1. strategie jako proces, 

2. strategie jako objem aktivit, 

3. strategie jako prvek s vazbou k okolí. 

 

Je to tedy neustále se vyvíjející proces vedoucí k dosažení strategických cílů 

podniku. 

Cíle podniku jsou často reprezentovány ekonomickými charakteristikami, mohou 

být sociální, na růst podniku či na prvky konkurenčního boje. 
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Vytyčené cíle by měly splňovat určitá kritéria, označovány jako metoda 

„SMART“:  

� Stimulating- stimulující, 

� Measurable- měřitelné, 

� Acceptable- proveditelný, 

� Realistic- reálné, 

� Timed- vymezené v čase. 

 

2.4.2 Strategické plánování 

„Strategické plánování je jedním z nejdůležitějších úkolů managementu, hlavní 

zodpovědnost leží na vrcholovém managementu firmy“ (1, str. 186). 

 

Dle Kotlera: „ Mnoho firem pracuje bez formálních plánů. Vedení malých podniků 

si někdy myslí, že plánování potřebují jen velké korporace. Neplánovat však znamená 

plánovat vlastní prohru. Formální plánování navíc přináší výhody všem firmám, malým 

i velkým. Podporuje systematické myšlení. Nutí podnik, aby lépe propracoval své cíle a 

zásady, vede k lepší koordinaci úsilí celé společnosti a zajišťuje lépe definované 

standardy pro kontrol výkonnosti. 

Obchodní společnosti většinou připravují roční plány, dlouhodobé plány a 

strategické  plány. 

Roční plán je krátkodobý, popisuje současnou situaci, firemní cíle, strategii pro 

daný rok, činnosti, rozpočet a kontrolní mechanizmy 

Dlouhodobý plán popisuje primární faktory a síly, které budou organizaci 

ovlivňovat v průběhu následujících  

Strategický plán popisuje, jak se bude společnost adaptovat, aby využila 

příležitostí, které nabízí neustále se měnící prostředí, a udržela strategickou rovnováhu 

mezi cíli a možnostmi organizace a jejími proměnlivými marketingovými příležitostmi“ 

(6, str. 88). 

 

Strategické plánování musí být nepřetržitý proces. Tento cyklus začíná 

formulováním poslání společnosti, dále analýzou vnějšího prostředí společnosti, 

konkurence, vnitřních zdrojů a schopností a současného stavu společnosti. To umožňuje 
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získat informace z vnějšího prostředí, tedy hrozby a příležitosti firmy, a vnitřně 

poukázat na slabé a silné stránky, což lépe poukáže na konečné strategické cíle. Nastává 

kvalitní zpracování těchto analýz, na jejichž základě se bude vybírat strategie pro 

dosažení firemních cílů, dle zvolených kritérií. Vytvoříme krátkodobé plány, abychom 

mohli implementovat strategii z vyšších úrovní do operativní úrovně a začali tak 

formulovat vizi a cíle. Celý proces je důležité kontrolovat, vyhodnocovat a případně 

odchylky okamžitě korigovat do žádoucího stavu (1). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-8 Základní strategický plánovací model (1, str. 193). 

 

„První čtyři kroky základního strategického modelu jsou procesem, během kterého 

je nutné přijímat rozhodnutí na nejvyšší úrovni řízení společnosti. Formulování 
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strategické vize -  kam by měla směřovat – je rozhodnutí často vysoce intuitivní, 

kreativní a kvalitativní. Implementace strategie a rozhodnutí na operační úrovni jsou 

spíše logické a kvantitativní“ (1, str. 191). 

 

2.5 Řízení změn 

Organizační změna se vztahuje k jakékoliv změně činností v organizaci. 

Potřeba změny bývá výsledkem působení vnějších nebo vnitřních sil. 

Vnější síly 

Okolní prostředí může mít přímý vliv na organizační činnosti, organizační změna 

jako výsledek vlivu může být lepe pochopena prozkoumáním šesti oblastí prostředí: 

ekonomické, politické, sociální, technologické, konkurenční a fyzické. 

Změny v okolním prostředí produkují pro organizaci jak příležitosti, tak hrozby. 

Záleží tedy na tom, jak dobře je manažeři předvídají a reagují na ně. 

Vnitřní síly 

Jsou to: organizační struktura, výrobky, technologické úkoly a lidé. Organizační 

struktura neodpovídá organizačnímu růstu, uvedení nového výrobku vyžaduje rozdílnou 

výrobu a marketing, mění se postoje a úroveň motivace pracovníků. 

Pochopitelně vnitřní a vnější síly můžou často na sebe působit ve vzájemném 

vztahu (1). 

 

2.5.1 Proces změny 

„Proces změny v sobě ukrývá tři základní fáze : 

1. rozmrazení, 

2. posun, 

3. zamrazení. 

 

1. Rozmrazení 

V tomto bod je velice důležité, aby si lidé uvědomili, že je potřebná změna, což je 

obtížné měnit po dlouhé době už ustálených postojů  a chování. To může být překonáno 

právě rozmrazením jejich postoje nebo chování tím, že se potřeba změny udělá tak 

zřejmou, že ji člověk bude ochoten akceptovat. 
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K principům úspěšného zvládnutí této fáze patří: 

Zdůvodnění změny- pokud je zaměstnancům při respektování jejich názorů 

vysvětleno, v čem změna firmě pomůže, budou vůči změně více vstřícní. 

Projevení empatie- zaměstnancům je třeba ukázat, že víte, jaké obtíže jim tato 

změna přinese. 

Jasná komunikace- aby lidé ztratili strach z neznáma, potřebují jasné a srozumitelné 

informace o postupu změny; pokud je nedostanou, vymyslí si je – tak vznikají FÁMY! 

 

2. Posun 

Ve druhém kroku, posunu, jednotlivci akceptují a přejímají ty změny v postojích a 

chování, které jsou nezbytné. 

Principy této fáze: 

Vysvětlení přínosu – zaměstnanci by měli vidět, jak jim změna prospěje, co jim 

přinese 

Nalezení zastánce – člověk s přirozenou autoritou u zaměstnanců může při 

prosazování hrát klíčovou roli 

Získání podpory – umožnit lidem přicházet s náměty a nápady nebo přímo 

dotazováním zaměstnanců na jejich názory, lze tím dosáhnout vyšší akceptace až 

ztotožnění se  změnou. 

Vhodné načasování – vědět, kdy s tím přijít. 

Udržení jistoty – zaměstnanci by měli vědět, zda mají jistotu zaměstnání, příp. jak 

se bude postupovat při snižování stavu. 

Výcvik – potřeba nových zkušeností; větší kompetence pro zaměstnance. 

Přiměřené tempo – nepřiměřené tempo může mít za následek opak toho, co 

zamýšlíme, tedy pozitivní postoj. 

 

3. Zamrazení 

Poslední, třetí krok, opětné zamrazení, nastává, když změněné postoje a chování 

jsou organizací podporovány a posilovány. Výsledkem je, že nové postoje a chování se 

stávají v organizaci běžnými. Vytváří se nový statut quo. 

Principy uplatňované při zamrazení: 
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Podpora vedení – manažeři jsou vzorem žádoucího chování a pokud budou ke 

změnám sami přistupovat nedůsledně, bude to mít katastrofální následky. 

Publikování úspěchu – motivace lidí na viditelný úspěch. 

Pomoc zaměstnancům – zvládnutí změn může některým zaměstnancům přinést 

problémy, měla by jim proto být nabídnuta pomoc v podobě poraden, asistenčních 

programů apod.“ (1, str. 453). 

 

2.5.2 Podmínky úspěšné změny 

1. Potřeba změny – nastává při nespokojenosti se současným stavem ve 

společnosti. 

2. Nápad – může to být výrobek, nová technologie, musí být ale doprovázen 

potřebou, tedy při jeho implementaci se sníží nespokojenost. 

3. Návrh – návrh iniciuje úvahy, zda přijmout nebo nepřijmout nápad. 

4. Rozhodnutí – realizovat nápad. 

5. Implementace – může to být změna v postojích, chování; bez implementace 

se žádná změna nemůže stát. 

6. Zdroje – realizace nového nápadu vyžaduje informační, finanční, materiálové 

a lidské zdroje. Bez zdrojů se změna neuskuteční. 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU A PROSTŘEDÍ 

FIRMY 

 

3.1 Analýza trhu a produktu  

3.1.1 Vývoj trhu – predikce poptávky 

 

  „Za rok 2007 vzrostla celková stavební produkce o 6,7 % a tempo růstu se udrželo 

na stejné úrovni jako v roce 2006. K růstu přispělo zejména pozemní stavitelství, kde 

byl zaznamenán nárůst stavební produkce o 9,7 %. Podíl pozemního stavitelství na 

celkovém objemu stavebních prací provedených stavebními firmami s 20 a více 

zaměstnanci přesáhl padesát procent. V průběhu roku 2007 se české stavebnictví 

potýkalo s řadou překážek. Zejména v 1. pololetí byl v souvislosti s čilou stavební 

produkcí zaznamenán nedostatek vybraných stavebních materiálů, což vedlo mimo jiné 

ke skokovému růstu cen. Po celý rok přetrvával nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

a také se zpožďovala příprava a financování nových inženýrských staveb.“ 

 Komentář ČSÚ ke stavebnictví za rok 2007 doplňuji o aktuálnější analýzu tohoto 

odvětví, jenž byla provedena za měsíc srpen 2008:  „ … celková stavební produkce v 

srpnu meziročně klesla ve stálých cenách o 1,2 %, po vyloučení vlivu pracovních dní 

vzrostla o 1,7 % (v srpnu 2008 bylo o 2 pracovní dny méně). Růst stavební produkce i 

nadále trval u inženýrského stavitelství jak  na nové výstavbě, rekonstrukcích a 

modernizacích, tak i na opravách a údržbě. Naopak u pozemního stavitelství pokračoval 

několikaměsíční pokles zejména u nové výstavby.“ (11) 

     Ve  zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu se dále uvádí, že stavební práce 

podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně klesly ve 

stálých cenách o 1,7 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci 

klesly o 3,9 %, v tom pozemní stavitelství kleslo o 11,1 % a inženýrské stavitelství 

vzrostlo o 8,2 %. Stavební práce v zahraničí klesly o 2,6 %. Zvýšení zaznamenaly 

opravy  a údržba o 14,7 % a ostatní práce  o 34,6 % (12). 

Přestože můžeme analýzu hodnotit jako poukázání na stagnaci růstu v oboru 

stavebnictví, z pohledu společnosti KOS Consult s.r.o. bych to neviděl jako problém. 
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Jak už bylo řečeno, společnost působí ve velmi specializovaném prostředí, kde se jedná 

o zlepšení stavu již postaveného objektu. Výsledek analýzy trhu může naopak přinést 

daleko větší poptávku po opravách stávajících budov, jelikož nová výstavba představuje 

daleko větší finanční zatížení. 

 

3.2 Analýza síly, očekávání „stakeholders“ 

Má-li být marketingová strategie úspěšná, je podstatné, aby s ní souhlasili 

rozhodujících „stakeholders (6). 

Je pochopitelné, že pokud bude docházet ke změnám ve společnosti, tak tyto změny 

musí najít podporu v majiteli firmy. Jinak by veškerá snaha vyšla na prázdno. 

Majitel společnosti vidí příležitost k získání většího podílu na trhu a chce této 

možnosti náležitě využít. Nápomoci by mohli být silné stránky top managementu, což 

jsou přednostně know-how a zkušenosti, ze středního managementu poté čerpat ze 

znalostí tržního prostředí. 

Slabou stránkou spatřuji zejména skladbu organizační struktury, tomuto tématu se 

budeme dále věnovat v kapitole 3.3.1 a 3.3.2. 

V dnešním světě  chce koncový zákazník zejména kvalitní provedení, co nerychleji,  

v co možná nejkratším termínu a pochopitelně za příznivou cenu. 

Samozřejmě tato skladba je v „ideálním balíčku“ pro zákazníka, v reálné tržní 

konkurenci neexistující stav, přesto velice často požadovaný od zákazníka. 

Cíl vlastníka překonat tržní bariery se bude snažit pomocí nové  marketingové 

strategie. 

Veškeré informace byli probrány s majitelem společnosti, Ing. Václavem Kosem, a 

to formálním rozhovorem, který samozřejmě nemá takovou znaky  jako reálný výzkum. 

Přesto ho shledávám dostatečným a považuji ho za směrodatný. 
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Analýza „stakeholders“ – výsledné portfolio potřeb  
 

Stakehoders Očekávání Cíle Příčiny síly; síla 

Vlastníci 
vybudování silného 

SBU 

prolomení tržních bariér, 
zvýšení podílu na trhu a 
zisků, získání nových 

zakázek 

dlouhodobé 
zkušenosti, know-

how, znalost 
tržního prostředí 

Management 

prosazení 
technologie na 

tuzemském trhu a 
jeho stabilizace, 

přípravné práce pro 
expanzi technologie 
na východ od ČR 

Zavedení konceptu 
strategického plánování, 
zlepšení partnerských 

podmínek, marketingová 
podpora technologie, 

vybudování distribuční 
sítě v zahraničí 

znalost tržního 
prostředí, podpora 

vlastníků 

Zaměstnanci 
zvyšování mzdy, 
kvalifikační růst, 
jistota zaměstnání 

dosáhnout co největší 
mzdy spojenou s jistotou 

zaměstnání 

plán společnosti, 
jejich zkušenosti 

Zákazníci 

Vysoká kvalita za 
příznivou cenu, 

provedeno 
v krátkém časovém 

horizontu 

snížení ceny, zvýšení 
kvality 

finanční 
prostředky, výběr 

z více 
konkurentů-
společností 

Konkurenti 

zvýšení tržního 
potenciálu, zvýšení 
odbornosti v rámci 
technologie, zisk 
potřebných norem 

zvýšení tržního 
potenciálu na úkor 
jiných společností, 

zabránit rozmachu jiné 
technologie v daných 
regionech, snížit cenu 

svých technologií 

strategicky 
významnější 

místa podnikání, s 
nimi spojené 

všeobecně lepší  
možnosti 

k podnikání, lepší 
přístup 

k důležitým 
kontaktům 

Tab. 3-1 Analýza „stakeholders“. 

 

 

3.3 Strategická analýza vnitřního prostředí firmy 

3.3.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 

Faktory vědecko-technického rozvoje (Research and Development) pokrývají 

oblast, která má firmě vytvořit předpoklady pro využívání výsledků vědecko-

technického pokroku a využívat jej v její strategii. 
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Společnost KOS Konsult s.r.o. je malá firma, a jako taková nevyužívá možnosti 

výzkumu pro rozvoj. Na začátku svého působení sice tato tendence byla, nakonec se od 

ní odklonilo z důvodů nutnosti vysokých investic do této oblasti. 

Neznamená to ovšem, že se společnost neúčastní stavebních veletrhů a stavebních 

konferencí, kde dochází ke konzultaci nových dostupných technologii v praxi a 

možnosti jejich dalšího využití na trhu. 

Díky tomu firma využívá nejmodernějších dostupných technologii a moderních 

přístupů, které aplikuje přímo na jednotlivé zakázky dle potřeby. 

Technologiemi se zaobírá majitel a zároveň ředitel společnosti Ing. Václav Kos, 

jehož dlouholetá praxe v oboru přispívá ke správnému pochopení a pochopitelně 

kvalitnímu provedení v praxi. Ke konzultaci využívá manažera společnosti spolu se 

stavby vedoucím, jejichž zkušenosti jsou důležitou součástí při nových aplikacích. 

Zároveň jsou schopni zaškolit jednotlivé zaměstnance k využívání a používání nových 

technologií ve firmě. 

V neposlední řadě se nové technologie konzultují s externími poradci- statiky, kteří 

pomáhají při rozhodování použití dané technologii v zakázce. 

Proto bych společnost zařadil do skupiny firem, snažící se využívat všech 

dostupných nových technologii ke zlepšení svých služeb a tím spokojenosti cílových 

zákazníků. 

Z pohledu společnosti není vědecko-technický rozvoj životně důležitý pro 

existenci, naopak možnost aplikovat vyzkoušené technologie vede v současnosti ke 

kvalitě zakázek. 

Tuto oblast bych tedy zařadil mezi silné stránky společnosti.  

 

3.3.2 Marketingové a distribuční faktory 

Důležitost marketingu a distribučních faktorů je pro každou společnost odlišná, 

některé na ni postavily svoje působení, některé využívají zcela odlišné metody. 

Společnost KOS Consult s.r.o. bych zařadil do druhé jmenované. Na reklamu, která 

by oslovila masovou veřejnost, jako reklamní spot v celostátní televizi, firma nemůže  

v současné době vynaložit prostředky. Tato reklama by ve své podstatě vlastně ani 

neposkytla požadovanou odezvu, z důvodů vysoké specializace ve stavebním oboru. 

Naproti tomu, vysokou vytíženost mají internetové vyhledavače, které jsou v posledních 
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letech stále ve větší míře využívány veřejností a staly se s velkou oblibou zdrojem 

informací. Společnost si je tohoto marketingového kanálu vědoma a proto si každý rok 

hlídá první místo v internetových vyhledávačích pro vyhledávání svojí specializace a 

tím si získává vysoký počet potenciálních zákazníků. Společnost využívá celostátně 

navštěvované servery, u prvních třech níže zmíněných můžeme firmu najít pod 

uvedením klíčového slova statika nebo statické zajištění: 

� centrum.cz, 

� seznam.cz, 

� google.cz, 

� idnes.cz – zde  v sektrotu doporučujeme. 

Společnost dále investuje svoje zdroje do časopisů věnující se různým zájmům 

čtenářů a tak může oslovit další spektrum zákazníků. Publikovalo se např.v příloze 

Práva, v Jihlavských listech, v Novém Přerovsku.  

Dalším, velice důležitým kanálem jsou reference a doporučení velkých společností 

jakou jsou SKANSKA a.s. a STRABAG a.s., pro které společnosti dělá subdodavatele 

při potřebě využití statického zajištění. 

Z pohledu konkurenční struktury trhu má firma rozhodně možností ke zlepšení 

svojí dosavadní pozice, přesto firma zaujímá důležitý podíl na trhu, který se budeme 

snažit nejen upevnit, ale zejména zvětšit. 

Firma nevyužívá marketingového průzkumu trhu, který by ji mohl vnuknout novou 

inovační myšlenku a posunout hranice povědomí o společnosti zase o kousek dále. 

S kvalitou a péči o zákazníky je firma na vysoké úrovni, jelikož důsledkem toho 

jsou kvalitní reference. 

Fáze životního cyklu technologií souvisí s novými možnostmi, tedy s inovacemi, 

společnost si hlídá technologické zlepšování, přesto nevyužívá zmíněných průzkumů 

trhu, které by mohly dokrýt nedostatky. 

Přesto marketingové a distribuční kanály hodnotím spíše jako slabou stránku 

společnosti. 

 

3.3.3 Faktory výroby  a řízení výroby 

Společnost KOS Consult s.r.o. není výrobní (nevěnuje se výrobě či prodeji), ale 

výroba se zde dá chápat jako distribuce služeb zákazníkům. 
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Z pohledu úrovně nákladů spojených se službou je společnost na velmi dobré 

úrovni, jelikož společnosti, které mají složitější organizační strukturu či méně vyspělé 

technologie mají větší fixní a také variabilní náklady na poskytování stavebních služeb 

a musí tedy náklady navyšovat, což vytváří optimální výchozí podmínky pro KOS 

Consult s.r.o. 

Úroveň nákladů a jejich optimální množství je hlídáno managementem společnosti, 

které se stará i o dostatečnou výrobní kapacitu a náklady spojené se servisem. 

Operativně jsou řešeny vztahy z dodavateli, což umožňuje flexibilně reagovat na 

požadavky zákazníků. 

Kapacita společnosti doznává jistých potřebných úprav a to zejména 

k uspokojování poptávek. Zde shledávám slabší článek, který se projevuje 

v organizačním uspořádáním společnosti. Jak už bylo uvedeno v kapitole 1.3 důvody ke 

změně. Společnost nemůže vzít všechny zakázky, které jsou aktuálně v nabídce, protože 

nedisponuje takovým počtem pracovních skupin a tím pochopitelně se odvíjejícím 

počtem lidí, kteří by tyto pracovní skupiny vedly. V tabulce jsou uvedeny provedené 

zakázky, ale také ty, které musely být odmítnuty v posledních dvou letech z důvodů 

kapacity. Pro lepši přehled jsou zde uvedeny také prohlídky domů, tedy potenciální 

zákazníci, u kterých nakonec nebyla zakázka podstoupena do stavu zrealizování (Tab. 

3-2). 

 Počet vyřízených 

zakázek  

Počet 

odmítnutých 

zakázek 

Počet potenciálních 

zakázek celkem 

2007 39 11 171 

2008 43 15 190 

Tab. 3-2 Počet vyřízených, odmítnutých zakázek a potenciálních zakázek. 

 

O organizačním uspořádáním společnosti se budeme věnovat v kapitole 3.2.1 

Struktura. 

Z hlediska hospodárnosti a  účinnosti je společnost vedena k vysoké kvalitě v rámci 

optimálního vynaložení energie, výrobního zařízení, surovin, materiálu atd. 
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3.3.4 Faktory podnikových a lidských zdrojů 

Společnost si za svoji historii vybudovala prestižní jméno, které je spojována 

s kvalitně odvedenou prací a vysokou úrovní provedení. 

Jelikož se jedná o malou společnost, dalo by se k ní přiřadit nálepka „rodinná“, a to 

zejména z toho důvodu, že vztahy ve firmě jsou dlouhodobé a zaměstnanci se podíleli 

na jejím vzniku, což vede k loajálnosti a kvalitní firemní kultuře. 

Účinnost organizační struktury posuzuji jako stereotypní a zkostnatělou. Na 

začátku působení firmy byla tato metoda potřebná a velice účinná, jelikož zaměstnanci 

byli řízení přímými a striktními pokyny od vedení, což vedlo k rychlému řešení 

problému. S postupem času a příchodem konkurence se ovšem tato organizační 

myšlenka stává spíše symbolem zpomalování rozvoje společnosti. Vysoká úroveň 

klasifikace zaměstnanců umožňuje opustit od přímého vedení a zvolit více efektivní 

způsob a to řízení pomocí nových manažerů a stavebních mistrů. S nástupem tohoto 

organizačního seskupení, by mělo vyšší vedení daleko více prostoru pro tvorbu 

marketingové, výrobní strategii a „volnější ruce“ pro získávání nového podílu na trhu. 

Zkušenosti majitele společnosti a manažera jsou dostačující pro zvládnutí tohoto 

manažersky náročného úkolu. V podpoře k tomuto úsilí by mohlo pomoci zaměstnání 

jednoho nebo více výrobních manažerů se zkušenostmi a praxí s danou problematikou a 

orientací na stavební oblast, kteří by přispěli k rozvoji managementu ve firmě. 

Tento způsob řízení by mohl mít také blahodárný vliv na motivaci zaměstnanců, 

jelikož by pocítili kvalitní sociální zázemí jako odezvu na rozvoj společnosti ve snaze 

získat konkurenční výhodu. 

Personální politika je tedy kritický bod, kterému je potřeba věnovat úsilí pro jeho 

zlepšení, proto shledávám danou oblast jako slabší stránku společnosti. 

 

3.3.5 Faktory finan ční a rozpočtové 

Analýza nám ukáže finanční stabilitu společnosti, která je velice důležitá pro další 

rozvoj firmy. Ke zpracování jsou využity interní dokumenty, které budou mapovat 

finanční situaci v posledních třech letech. 

Ukazatel likvidity 

Likvidita = oběžné prostředky / současné závazky 
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Rychlá likvidita = oběžné prostředky – zásoby / současné závazky 

Ukazatel síly 

Síla = celkové závazky / celková aktiva 

 

Ukazatel efektivnosti užití zdrojů 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

Obrat krátkodobých  pohledávek = tržby / pohledávky 

 

Ukazatel ziskovosti 

Ziskovost = čistý zisk / tržby 

ROI = zisk před zdaněním a zaplacením úroků / celková aktiva 

                

Zpracované údaje za poslední tři roky jsou uvedeny v Tab.3-3 

 2006 2007 2008 

Likvidita 1,05 2,2 4,8 

Rychlá likvidita 0,91 1,9 4,0 

Síla 0,6 0,4 0,1 

Obrat aktiv 4,3 6,14 4,32 

Obrat zásob 50,8 55,3 45,8 

Obrat krátkodobých 

pohledávek 

14,7 22,1 19,7 

Ziskovost 0,04 0,05 0,03 

ROI 0,22 0,28 0,18 

Tab.3-3 Ukazatelé finančního stavu společnosti. 

 

Společnost se vykazuje vysokou likviditou. Ukazatel zadluženosti ukazuje, že 

společnost nevyužívá půjčky a nemusí se obávat zadluženosti. Efektivnost využívaní 

zdrojů je dostačující. Ziskovost je v kladných číslech, společnost tedy pracuje efektivně. 

Ukazatel návratnosti vložených peněz je v roce 2006 a 2007 na vysoké úrovni, v roce 

2008 se trochu snížil, přesto vypovídá o dobré úrovni. 
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3.4 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7 S“ 

 

Analýza vnitřního prostředí metodou „7 S“ bude složit jako doplňující k analýze 

vnitřních zdrojů podniku. Na jejich základě se poté bude vytvářet následný postup pro 

tvorbu optimálního budoucího stavu podniku. 

Pomocí této analýzy budu schopen vyhodnotit organizační strukturu společnosti, 

systém řízení a práci na jednotlivých pozicích. Měla by poukázat na nedostatky a 

nastolit směr budoucího vývoje firmy KOS Consult s.r.o.  

 

3.4.1 Strategie 

Společnost na začátku následovala jeden hlavní cíl, a to byl zisk společnosti a 

úspěšné zvládnutí roku nadcházejícího. S rostoucím počtem společností v oboru se 

začaly zvyšovat také požadavky na management a na tvorbu firemní strategie. Přesto 

společnost do dnešní doby nemá přesně stanovenou koncepci strategie, které by se 

držela a snažila se její cíle plnit.  

Hlavním obchodním působením společnosti je tuzemský trh, budoucí expanze za 

hranice  České republiky není plánovaná. Náplní práce je statické zajištění budov a 

objektů. 

V tomto odvětví si společnost klade za cíl dostát svému  jménu, prezentující se 

kvalitní prací. Snahou je získat více zakázek, tím upevnit pozici společnosti a úspěšně 

zvládnout rozvoj managementu ve firmě, který bude klíčový pro budoucí postavení 

společnosti. Ve skutečnosti však samotné dodržování strategie není v prioritách 

společnosti a v případě sledování jakékoliv strategie se tak děje spíše náhodně a 

v krátké době, než cíleně a za účelem dlouhodobosti. Není tím ovšem myšleno, že by 

společnost nevykonávala svoji práci na vysoké úrovni či zanedbávala zákazníka. 

Model strategie tedy formálně ze strany společnosti neexistuje. Strategie se zde 

stává postojem prezentující běžné chování v každodenní činnosti společnosti 
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3.4.2 Struktura 

Strukturální uspořádání  nedoznalo za existence společnosti žádných výraznějších 

změn, dalo by se říci, že vlastně zůstalo naprosto neměnné. 

Organizační forma je strmá liniová, kde nejvyšší rozhodovací pravomoc má majitel 

a ředitel firmy v jedné osobě. Na rozhodování a vytváření strategie se společně 

s ředitelem podílí manažer, přímo podřízený pouze majiteli. Další přímo podřízení 

řediteli jsou oblasti finanční, účetní a daňové. Pro spolupráci s pracovními četami slouží 

stavební technik, stavbyvedoucí a mistr pracovní čety, přičemž druhý zmiňovaný 

zodpovídá za pracovní skupiny a slouží jako spojka mezi vedením společnosti a mistry s 

dělníky. Stavební technik je podřízený manažerovi a výše, stejně postavený jako 

stavbyvedoucí, se stejnými delegovacími pravomocemi, ale v rozhodování podřízený 

stavbyvedoucímu. 

Pracovní čety jsou tři a každá mají po třech dělnících, které vede jeden mistr. 

Sekretariát se stará o veškeré potřebné administrativní úkony. 

Finanční, účetní a daňová oblast má nestarost bezchybný finanční chod společnosti. 

 

Hierarchický žebřík ve firmě KOS CONSULT s.r.o.: 

� ředitel společnosti 

� management firmy 

� stavby vedoucí 

� stavební technik 

� mistři pracovních čet 

� dělníci 

� sekretariát 

� finanční, účetní a daňové oddělení 
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Obr. 3-1 Organizační struktura společnosti. 

 

Majitel/Ředitel  

Rozhoduje o veškerém dění ve společnosti, veškerý zaměstnanecký personál je mu 

podřízený. Spolupráce a sdílení informací je zejména s manažerem společnosti, 

stavbyvedoucím a stavebním technikem. Přímo spolupracuje s oblastí finanční, účetní a 

daňovou, která je podřízená pouze jeho osobě. Veškerá rozhodnutí vzniklá v nejnižší 

úrovni firmy musí projít schválením z jeho míst a to přes mistra, stavbyvedoucího a 

manažera. 

 

Manažer 

Je přímo podřízený řediteli, jeho delegovací a rozhodovací pravomoci se vztahují 

na veškeré zaměstnance společnosti vyjímaje oblasti finanční, účetní a daňové, jsou ale 

podřízené řediteli. Informace z pracovních čet získává od mistra, stavbyvedoucího nebo 

        ŘEDITEL      
    SPOLEČNOSTI 

 
       STAVBYVEDOUCÍ 

        
                   MANAŽER 

          
          SEKRETARIÁT 

      ÚČETNÍ, DAŇOVÁ A                                   
FINANČNÍ OBLAST 

 

    
    STAVEBNÍ TECHNIK 

              
             
          MISTŘI + DĚLNÍCI  

 

 
    EXTERNISTÉ 
 

 SPECIALISTÉ         
PRACUJÍCÍ 
EXTERNĚ 
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od stavebního technika. Zodpovídá za informační tok směrem nahoru a zároveň také za 

informovanost stavbyvedoucího, mistra a stavebního technika. 

 

Stavební technik 

Je podřízen řediteli a manažerovi společnosti. Spolu se stavbyvedoucím zodpovídá 

za kvalitní informovanost mistra a jeho pracovních čet, má delegovaní pravomoci na 

jednotlivé mistry, ale pouze se souhlasem stavbyvedoucího. Jeho hlavním úkolem je 

vytvářet optimální pracovní prostředí směrem od manažera dolů. Zodpovídá za jakost, 

semináře na zvyšování klasifikační úrovně pracovních čet, firemní kulturu.  

 

Stavbyvedoucí 

Spolupracuje se stavebním technikem. Je podřízen pouze manažerovi a ředitelovi 

společnosti. Jeho delegovaní a rozhodovací pravomoci musí projít souhlasem vyšších 

míst. Zodpovídá za kvalitu provedených zakázek a za bezpečnost na pracovišti. 

Koordinuje a zodpovídá za veškeré dění, od dopravy, surovin, dělníků až po pracovní 

dobu. Kontroluje práci mistrů a jednotlivých pracovních čet a předává veškeré 

informace nahoru, a to buď přímo nebo přes stavebního technika, který mu není 

podřízen, ale spolupracuje s ním na bázi vzájemné shody. 

 

Mistr 

Ve firmě pracují tři mistři, každý z nich vede jednu pracovní četu. Přímo 

zodpovědný stavbyvedoucímu, manažerovi nebo řediteli. Spolu se stavbyvedoucím 

zodpovídá a koordinuje veškeré dění na staveništi, informace předává přímo 

nadřízenému nebo stavebnímu technikovi. Má na starost všechny dělníky, kteří jsou 

součástí jeho pracovní čety. 

 

Pracovní četa 

Jednotlivý dělníci, přímí vykonavatelé zakázek, jsou podřízení přímo mistrovi a  

stavbyvedoucímu a vedení společnosti. V Každé pracovní četě jsou tři dělníci, kteří 

mohou dle potřeby fluktuovat mezi jednotlivýma četami. Spolupracují se stavebním 

technikem. Informují o potřebných záležitostech a vzniklých problémech ve stylu 

operativního řízeni. 
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Externisté 

Zejména dělníci, kteří jsou najímáni do pracovního procesu v případě operativního 

doplnění personálních kapacit na dobu určitou. Tento jev je sezónní, a to převážně 

v letních měsících (od dubna do října), kdy poptávka na stavebním trhu roste. Podřízeni 

mistrovi pracovní čety 

 

Specialisté pracující externě 

Jedná se hlavně o statiky, kteří jsou pozvání na konzultace a to v případech 

složitějších zakázek, které jsou složitější na techniku provedeni. 

Podřízeni pouze majiteli. 

 

Sekretariát 

Zaměstnanec, zabývající se pouze administrativními úkoly společnosti, 

v současnosti reprezentována sekretářkou 

 

Finanční, účetní a daňová oblast 

Zaměstnanci, kteří se věnují bezproblémovému chodu společnosti v otázkách 

finančních, účetních a daňových. 

Podřízeni výhradně majiteli společnosti. 

 

3.4.3 Systém řízení 

Systém řízení je centralizovaný a to do jedné osoby, ředitele společnosti, jelikož 

jednotlivé rozhodnutí důležitějšího charakteru musí být odsouhlaseny. Tento systém má 

obrovské úskalí a to zejména ve svoji neefektivnosti, z čehož pramení pomalá reakční 

doba při výskytu problému. Jednotlivé pozice sice mohou rozhodnout, přesto musejí o 

rozhodnutí bez prodleně informovat vedení.To vede ke snižování odpovědnosti na 

jednotlivých pozicích a může mít na následek nižší seberealizaci a pocit sounáležitosti 

se společností. 

Vysoká informovanost je na nejvyšších místech společnosti samozřejmostí a 

nedílnou součástí úspěchu. Směrem dolů po hierarchickém žebříku klesá a stává se 

měně důležitou a potřebnou pro práci, myšleno samozřejmě obchodní informace a ne 

informace nutné pro zakázku. Zhodnotil bych to vlastními slovy: ,,Každý jedinec ve 
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firmě je vždy s naprostou přesností informován o své práci a její potřebě pro celkový 

efekt, jehož struktura je předem daná a známa od začátku nástupu na novou zakázku až 

po její úspěšné dokončení“. 

 

 

Obr. 3-2 Organizační struktura dle informačního toku ve společnosti. 

 

3.4.4 Styl manažerské práce 

Vedení přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se problémů velice rychle. I 

přesto se zde nabízí myšlenka, zda by nebylo přínosnější zmocnit podřízené daleko 

většími pravomocemi, které by mohly mít za následek rychlejší a efektivnější řízení. 

Pochopitelně to neznamená, že zaměstnanci nemohou rozhodovat o ničem, ale vznikly 

stereotyp má za následek pro zaměstnance daleko jednodušší způsob řešení a to, že se 

odpovědnosti zbaví tím, že rozhodnutí přenechává svým nadřízeným. 
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3.4.5 Spolupracovníci 

Na zaměstnancích leží velká míra zodpovědnosti, která je ovšem také náležitě  

finančně ohodnocena, mzdové podmínky jsou na úrovní odpovídající odpovědnosti 

jednotlivých funkcích. 

Možnost seberealizace a pocit sounáležitosti jsou dalšími důležitými stimuly uvnitř 

společnosti, která si svých zaměstnanců s úctou váží a záleží ji i na soukromé stránce 

jednotlivce. 

Dobrá parta a většinou osobní spokojenost, jak pracovní, tak i osobní vytváří 

vyrovnaný pracovní tým. 

Dobré pracovní a technické podmínky vedou ke zlepšení výkonu. 

Ochota firmy pomoci zaměstnanci v těžších chvílích života vede k určité nutné 

osobní bezpečnosti a jistoty. 

 

3.4.6 Schopnosti 

Dle kvalifikace jsou všichni zaměstnanci na dostatečné úrovni. Ve společnosti je 

kladen důraz na zvyšování kvalifikace a získávání nových poznatků. 

Jednotlivým úrovním organizační struktury by mohlo být přínosem větší volnost 

v rozhodovacím procesů, mohlo by to vést k většímu zakomponování a opět zvyšovaní 

zkušeností jednotlivých pozic 

 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Stupeň ztotožnění s firmou je vysoký a to zvláště z jednoho hlavního důvodu. 

Většina zaměstnanců firmu pomohla rozjet, stáli na začátku vzniku a podíleli se na 

jejím rozvoji, pomáhali překonat prvotní úskalí trhu a pomohli dostat podnik na 

vysokou úroveň ve vlastním oboru. 

Uvědomují si, že firma je potřebuje a oni zase potřebují firmu, navzájem si dávají 

potřebné a celkově z toho těží obě strany. Bez dokonale odvedené práce v tomto 

stavebním oboru, by bylo nemožné přežít natož existovat po delší dobu. To všechno si 

pracovníci uvědomují a cítí zapojení do firemních záležitostí, které je tak důležité pro 
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hladký chod jakékoliv firmy na světě. Zaměstnanci přicházejí do styku s novým 

technologickým provedením práce, stávají se průkopníky ve svém oboru a dostávají 

tolik potřebný pocit důležitosti a seberealizace, který dále motivuje ještě k lepším 

výkonům. 

Jednoznačným podnikovým cílem je zvyšování obratu, resp. zisku a upevnění své 

pozice na trhu takovým způsobem, aby její dobré jméno přitahovalo investory a aby 

byla známá i mezi velkými stavebními firmami a byly jí navrhovány subdodávky 

specializovaných prací. Svou pozici si firma udržuje výbornou znalostí problematiky, a 

proto je jedním z dalších cílů udržet si stávající zaměstnance a vychovávat si 

zaměstnance nové.   

 

 

3.5 Shrnutí analýzy 

     Analýzu interních faktorů jsem shrnul dle následující metody SAP (strategic 

advantages profile). 

Interní faktory 

analýzy 

Konkurenční síla nebo slabina 

Marketingové -  chybějící marketingový průzkum a odezva od 

nezakomponovaného okolí  

+ podchycené internetové vyhledavače a časopisy 

+ reference velkých firem 

o zákaznický servis 

R & D + možnost využívání nových technologii 

+ schopnost zakomponovat nové technologii do 

výroby 

- výzkum technologii, který by vedl ke 

konkurenční výhody 

Výrobní - kapacita společnosti 

- nezískání zakázek z důvodu kapacit společnosti 

o hospodárnost 

Lidských a + kvalifikace zaměstnanců 
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firemních 

zdrojů 

o stereotyp 

- organizační struktura, růst zaměstnanců 

Finanční + schopnosti společnosti dostát svých závazků 

+ schopnost společnosti překonat finanční krizi 

+ zanedbatelná zadluženost 

- nízké využívaní cizích zdrojů při rozvoji firmy 

- nízké investice do firmy 

Strategie - není hlavním cílem společnosti 

- v současné době není vymezena obchodní 

strategie 

- neexistující funkční strategie 

Struktura + přesně daná pracovní místa 

- zkostnatělost 

- uspořádání organizační struktury 

Systém + přehled vedení o chodu ve společnosti 

- nízká rozhodovací pravomoc 

- nepružný systém 

- neefektivnost 

Styl + rychlý přístup k řešení problému 

- nízká odpovědnost na nižších pozicích 

Spolupracovníci + vysoká kvalifikace; zkušenosti 

+ loajalita 

- nové zkušenosti, nápady od vedoucích pozic 

Schopnosti + zvyšování kvalifikace  

- kreativní přístup 

o vyšší věková průměr 

Sdílené hodnoty + sociální zabezpečení 

+ jistota zaměstnání 

o seberealizace 

                      Tab. 3-4 Shrnutí interních faktorů analýzy pomocí metody SAP. 

Pozn. o neutrální vliv, + pozitivní vliv, - negativní vliv 
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3.6 Strategická analýza okolí firmy 

3.6.1 SLEPT analýza 

V analýze budeme čerpat z vývoje minulých let a budeme se snažit předvídat 

budoucí vývoj v oblasti: 

� Socioekonomického sektoru, 

� Technologického sektoru, 

� Legislativní sektor, 

� Politický sektor. 

 

3.6.1.1 Socioekonomický sektor 

V tomto sektoru se budeme věnovat zejména působení ekonomických a sociálních 

faktorů obecného okolí ovlivňující společnost. 

O české společnosti už dávno neplatí, že „neznají kvalitu“, naopak, spousta 

obyvatel ví přesně, co potřebuje. Životní styl lidí se obecně stává čím dál hektičtější a 

vše se obrazně „zrychluje“. Daleko více si lidé začali vážit volného času a snaží se ho 

efektivně využívat. 

Pořád převládá v České republice mortalita nad natalitou, přesto se počet 

obyvatelstva každoročně zvyšuje, je to způsobeno příchodem cizinců, emigrantů, 

levných pracovních sil; společnost se mísí s jinými národnostmi. Celkově dochází ke 

stárnutí obyvatelstva, to má za následek, že lidé se snaží více spořit, z obav před 

důchodovou reformou, starší populace je tedy skeptičtější k investování do stavebního 

servisu v podobě rekonstrukce objektu, přesto i zde se začíná přiklánět k poptávce po 

této službě jak je tomu u mladší a střední generace. 

Jako pozitivní se může jevit skladba nejvíce příjmové skupiny obyvatelstva. Dle 

českého statistického úřadu pro rok 2007 tato skupina nejvíce potencionálních 

zákazníku tvoří přibližně 49% z celku. Je to skupina lidí nacházející se ve věku od 30 

do 59 let. 

Životní úroveň obyvatelstva je stále na nedostatečné úrovni, přestože se neustále 

zvyšuje platební ohodnocení, pouze 30% z výdělečně činných dosahuje či překonává 

hrubou mzdu, která dosahuje 25.400,-Kč/ měsíčně. Zbylých 70% je pod 
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celorepublikovým průměrem. Pochopitelně, lidé kteří mají peníze zvyšují poptávkovou 

křivku. 

Zvyšování kvalifikační struktury populace má za následek pozitivní přístup ke 

kvalitně provedené práci. Lidé si daleko více uvědomují potřeby bydlet ve vlastním 

objektu. 

Bohužel naše politická situace je žalostná a může mít za následek skepsi 

obyvatelstva pro jakoukoliv činnost. Doufejme, že ve vzniklé situaci padlé vlády bude 

rychle nastolen alespoň provizorní klid a České republika zvládne zbytek předsednictví 

Evropské unie již bez větších „evropských trapasů“. 

Dalším nepříjemným faktorem je období hospodářského poklesu. Česká republika 

se v současné době nachází v recesi. Pozvolna se snižuje HDP a kurz české koruny se 

vrácí na svoji původní hodnotu, pohybuje se kolem 26,8 CZK/ EUR. Velice těžko se 

tedy budeme bavit o blízkém hospodářském růstu, byť ode dna jsem se snad dle mého 

už odrazili. 

Inflace se mírně snižuje, v březnu tohoto roku dosáhla 5,0%, naopak ke zvyšování 

dochází v počtu nezaměstnaných, který nabral začátkem roku strmý vzestup a to 

zejména důvodů, že začali propouštět do té doby i ziskové a zdravé podniky, jejich 

strach z recese připravil spoustu výdělečně činných o pracovní místa. Ke dni 31.3.2009 

se nezaměstnanost vyšplhala na hodnotu 7,7% z celkové pracovní síly. 

Přesto si myslím, že čísla nezaměstnanosti budou klesat a to kvůli odeznívání 

globální krize.  

 

3.6.1.2 Legislativní a politický sektor 

 
V politickém sektoru se u nás bohužel nemůžeme nikdy s určitostí bavit o stabilitě. 

Na začátku května tohoto roku byla prezidentem schválena „letní vláda“, alespoň 

malá náplast na předchozí vyslovení nedůvěře vládě během našeho hostitelství 

evropského předsednictví. 

Současná ustálená politická situace by neměla nikterak ovlivňovat současnou ani 

budoucí situaci na stavebním trhu, uvidíme, jakým způsobem se nová vláda postaví 

k vládním výdajům na investice do stavební oblasti. Neměla by se opakovat situace 
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z roku 1997, kdy se investice do stavebnictví omezily, což mělo za následek pokles 

výroby v tomto segmentu. 

Samotná vláda se bude zejména zabývat připravovanými  reformami veřejných 

financí a státního rozpočtu. 

Z legislativního hlediska se společnost KOS Consult s.r.o. řídí Ústavou ČR. 

Veškeré použité technologie a materiál naplňuje požadavky platné evropské i české 

normy  (CSN) stanovené pro statiku objektů. 

 

3.6.1.3 Technologický sektor 

Společnost splňuje podmínky dané českou  normou pro statiku objektů. 

Technologický rozvoj nebo vývoj není ve firmě uplatňován, společnost využívá 

dostupných technologických možností, viz příloha. Pro samotnou práci je velice 

důležitá zejména praxe pracovníku. Jelikož během zakázky se použije více 

technologických postupů, které se navzájem kombinují a ovlivňují a společně vytvoří 

požadovaný výsledek. Proto je důležité, aby s technologiemi pracovali pouze 

kvalifikovaní zaměstnanci pod dohledem zkušeného mistra. Význam těchto technologii 

roste zejména jedná-li se o servis, tedy opravu objektu. Při návrhu nového objektu má 

projektant veškeré dostupné informace a jeho výpočty a použití technologií by tedy 

mělo být přesné. Jedná-li se ale o opravu, veškeré návrhy jsou předpokládané stavy, 

které se mění operativně během zakázky. 

Pořizovací cena technologii záleží na ekonomické situaci podniku, kde spatřuji 

dostačující podmínky pro tvorbu potřebného zázemí. 

 

3.6.2 Analýza oborového okolí podniku 

Oborové okolí podniku se věnuje třem sektorům, a to především: 

� Konkurenci, 

� Dodavatelům, 

� Zákazníkům. 
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3.6.2.1 Sektor konkurence 

Jak již bylo řečeno společnost KOS Consult s.r.o. působí na trhu celých 18 let. Za 

tuto dobu si vybudovala pevné postavení, dobré jméno spojované s kvalitním 

provedením práce a servisem; získala důležité zkušenosti, které nyní může zúročit na 

zostřujícím se stavebním trhu. 

Bylo by ale strategickou chybou, domnívat se, že konkurence není nebo není 

důležité s ní počítat. Na začátku tomu tak možná bylo, teď je ovšem situace jiná. Větší 

společnosti si uvědomily, že je možnost rozšířit svoje služby o další specializovaný obor 

ve stavebnictví. S příchodem konkurence pochopitelně nastává cenová válka, kdy se 

ceny buď nepřiměřeně šponují nahoru nebo naopak nově příchozí konkurence může 

narušit dosavadní cenovou hladinu a tím nastolit nedůvěru zákazníků při rozhodování. 

Nově příchozí firma může přijít s cenami, kterými se chce uvést, ale které jsou nižší než 

mají ostatní, jenže ty jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Zákazník ovšem 

zareaguje na cenu a dá ji přednost před kvalitou a jistotou značky, což vede 

k následnému tvrdému konkurenčnímu boji. 

V tabulce je uvedeno šest největších konkurentů společnosti podle místa působení a 

procentuelního rozdělení podílu na trhu za rok 2007- 2008 (společnost KOS Consult 

s.r.o., spolu s těmito šesti firmami zastávají pro tento případ 100% trhu). Ostatní firmy 

v oboru nelze srovnávat s ohledem na jejich velikost ( např. SKANSKA, a.s. nebo 

STRABAG, a.s.) (viz tab. 3-5). 

 

Název společnosti 
Místo 

působení 
Sídlo 

% podíl na 

trhu v roce 

2007 

% podíl na 

trhu v roce 

2008 

KOS Consult s.r.o. ČR Přerov 17 15 

SANOL s.r.o. ČR Olomouc 13 14 

VIAST s.r.o. ČR Kroměříž 11 10 

MITRENGA s.r.o. ČR Brno 10 12 

RESA s.r.o. ČR Ostrava-Vítkovice 11 11 

AZ Sanace, a.s. ČR Ústí nad Labem 18 17 

SASTA CZ, a.s. ČR Brno 20 21 

Tab. 3-5 Srovnání konkurence dle % podílu na trhu za rok 2007-2008. 
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Procentuelní rozložení sil na trhu prokazuje, jak je důležitá každá zakázka. Větší 

podíl na trhu za uvedené období spravuje AZ Sanace, a.s. a SASTA CZ, a.s. Společnost 

si minulý rok polepšila pozici o 2% oproti roku minulému. 

 

3.6.2.2 Sektor zákazníků 

Jak praví staré české přísloví: „můj zákazník, můj pán“. Pro zjednodušení typologie 

zákazníka si společnost roztřídila potencionální klienty na sektory: 

� Stát, 

� Církev 

� Obce, 

� Velké stavební firmy- subdodávky, 

� Drobní investoři- fyzické osoby. 

To umožňuje předpokládat jakým způsobem se bude zakázek vyvíjet, kde mohou 

nastat problémy, kterým je možnost se včas vyvarovat.  

Velice pozitivně se jeví také vzrůstající tendence stavebních prací a údržby, 

uvedeno v tabulce 3-6. 

2006 2007 2008 
Období 

v tis. Kč  index v tis. Kč  index v tis. Kč  index 

 1.čtvrtletí 4 117 928 100,8 4 704 398 110,0 5 065 287 102,9 

 2.čtvrtletí 9 009 168 107,4 8 553 935 91,8 9 800 629 109,3 

 3.čtvrtletí 11 636 370 110,9 10 524 072 87,3 12 973 796 117,7 

 4.čtvrtletí 13 068 442 103,5 14 364 182 105,6 15 239 468 101,9 

 Celkově 37 831 908 106,3 38 146 587 97,2 43 079 180 108,1 
Tab. 3-6 Hodnoty stavebních oprav a údržby za rok 2006-2008. 

 

 

 

 



  64 

Stát 

Státní zakázky patří do kategorii,  kterou má každá společnost rada. Vyznačuje se 

velikosti (většinou se jedná o hrady, zámky nebo jiné památkové objekty) zakázky a 

také kvalitními platebními podmínkami, nedochází zde k platebnímu prodlení nebo k 

nezaplacení 

 

Církev  

V minulosti, na konci dvacátého století představovala církev nejčastější skupinu 

zákazníků, v poslední době je tento trend spíše na ústupu. Možná i proto, že se některé 

zakázky z tohoto sektoru staly paradoxně nevyplacené. 

 

Obce 

Právnické osoby, v poslední době přebírají štafetu po církvi, tedy investují do 

církevního majetku. Většinou se jedná o opravu rozsáhlejšího objektu. 

 

Velké stavební firmy- subdodávky 

Důležitý zdroj zakázek. Firma nemusí aktivně vyhledávat potencionální klientelu. Velká 

společnost vyhraje konkurz a následně zadá zakázky subdodavatelům, tedy menším 

firmám, které tyto zakázky uskuteční. Firma KOS Consult s.r.o. tím získá zakázky, ke 

kterým by se nemohla za normálních podmínek přihlásit a ani nemohla pomýšlet na 

vítězství v konkurzu. Silnou stránkou jsou i platební podmínky, kde stejně jako u státu, 

nedochází k platebnímu prodlení se strany objednatele. 

Společnosti tím dále získává kvalitní reference pro svoje potenciální nové klienty, a to 

přímo od nadnárodních firem jako jsou SKANSKA a.s., nebo STRABAG a.s. 

 

Drobní investoři- fyzické osoby 

Jedna se o fyzické osoby, které mají zájem o opravu svého objektu, jedná se převážně o 

menší zakázky, typu rodinných domů. Platební podmínky jsou předem důkladně 

stanoveny a v případě podezření budoucího platebního oddalování i překontrolovány 

pomoci finančních institucí, pochopitelně za spolupráce s klientem. 
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Procentuální rozdělení jednotlivých sektorů v roce 2008 je uvedeno v tabulce 3-7: 

Sektor Procentuální zastoupení ve společnosti 

Stát 27% 

Církev 12% 

Obec 21% 

Velké stavební firmy- subdodávky 21% 

Drobní investoři- fyzické osoby 19% 

Tab. 3-7 Procentuální rozdělení jednotlivých sektorů v roce 2008. 

 

Stát
Církev

Obce
Velké firmy

Drobní investoři

27

12

21 21

19

0

5

10

15

20

25

30

Procentuální rozdě lení zákazníků společnosti KOS Consult s.r.o. 

 

Graf 3-1 Procentuální rozdělení zákazníků v roce 2008. 

 

3.6.2.3 Segment dodavatelů 

Společnost není závislá na specializovaných dodavatelích, to ji dává volnost a 

bezstarostnost v tomto ohledu. 
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Spolupracuje již delší dobu se sítí dodavatelů, kteří jsou spolehliví, kvalitní a jejich 

cenová nabídka je akceptovatelná. 

V případě potřebné změny není problém najít nového dodavatele na suroviny, 

materiál apod.  

Tuto oblast bych viděl jako dostačující pro společnost KOS Consult s.r.o. 

 

3.6.2.4 Porterův model 

Neboli Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí bývá velmi často 

využívat k analýze oborového okolí firmy. 

 

1. Nové vstupy 

Vstup nové společnosti do tohoto specifického stavebního odvětví je náročný 

zejména kvůli kvalifikovaným pracovníkům. V dnešní době může člověk vstoupit do 

kteréhokoliv odvětví chce, může nakoupit vše potřebné pro chod, ale největším 

problémem pořád zůstává lidský kapitál, tedy zaměstnanci. Velice těžko můžete získat 

zkušenosti během prvních pár let. 

 

2. Dodavatelé 

Dodavatelé nemají dostatečnou vyjednávací sílu na to, aby si mohly klást 

podmínky vůči společnosti. Pro firmu by nebyl problém změnit svého dodavatele. 

 

3. Zákazníci 

V tomto smyslu není možné, aby zákazníci určovali podmínky, nejedná se tedy o 

žádné monopolizační seskupování. Zákazník je koncovým klient. 

 

4. Substituty 

Jako substituty bychom zde mohli uvést nové materiály nebo suroviny, ne záměnu 

nebo nahrazení jedné technologie za druhou Pokud se jedna o technologii použitou v 

zakázce, substituty zde nejsou  možné, vždy se  jedná o jejich vzájemné kombinace, 

které se vzájemně ovlivňují. 
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5. Konkurence 

Počet firem v dané oblasti podnikání je v současnosti již poměrně stabilní, s lehkým 

nárůstem, do budoucna lze počítat s dále rostoucím tržním podílem trhu stavebního 

servisu. Hlavní boom v tomto odvětví již je ale za námi a téměř každá firma si udržuje 

svůj standard. 

Pokles poptávky v daném tržním segmentu celkově nehrozí, neboť možnost využití 

opravy budovy je výhodnější než demolice objektu. V budoucnu lze ještě očekávat 

nárůst poptávky. 

Firmy poskytující stavební servis často nabízejí stejné metody a postupy, které 

mohou negativně ovlivnit vzhled objektu. V tomto má společnost KOS Consult s.r.o. 

výhodu. Výši tržního podílu se snaží firmy ovlivnit zejména přístupem k zákazníkovi. 

Vstup do oboru je poměrně  výrazně problematický a nákladný jak na technologie tak i 

na znalosti a kvalifikovaný personál. 

 

 

3.6.3 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí 

S každou analýzou se pracuje daleko lépe, pokud je přehledně uspořádána a jsou 

vytáhnuty nejdůležitější body. Při analýzách vnějšího prostředí se bavíme o hrozbách a 

příležitostech pro společnost. Hodnocení probíhá zaznamenáním seznamu, který může 

implikovat pro firmu konkrétní hrozbu nebo příležitost. Daný seznam se poté předloží 

odborníkům, v tomto případě majiteli společnosti, a zhodnotí se jejich význam na firmu. 

Pro shrnutí vnějšího prostředí jsem se rozhodl využít metody ETOP, posuzující vliv 

příležitosti, neutrální nebo hrozby (tab. 3-8). 

 

Sektor okolí Vliv  

Socioekonomický + kvalifikace obyvatelstva  

+ upřednostňování kvality 

- průměrná mzda 

- nejistota sociálního zabezpečení 

- hospodářský pokles, snižování HDP a inflace, zvyšující 
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se nezaměstnanost 

Legislativní a politický o zákony 

- nestabilita vlády 

+ reformy, investování do stavebnictví 

Technologický - technologický vývoj ve společnosti 

+ cena technologií 

+ znalost technologii a bohatá zkušenost s její 

využíváním 

+ nutná kombinace jednotlivých technologií 

Zákazníci + státní zakázky a subdodávky od velkých stavebních 

firem 

+ vzrůstající trend oprav 

+ reference 

- neplatiči 

o rozhodnost 

Dodavatelé + kvalitní firmy 

+ možnost změny dodavatelů 

Konkurenti - větší počet firem, cenová politika 

- nekvalitní provedení od nových firem 

- nekvalifikovaná pracovní síla 

+ výzkum nových technologií 

 Tab. 3-8 Vyhodnocení příležitostí a hrozeb jednotlivých sektorů okolí metodou ETOP. 
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3.7 Sumarizační SWOT analýza 

Sumarizační analýza  analýzy interního a externího prostředí firmy. Odkryje silné a 

slabé stránky vycházející z interního prostředí a poukáže na možné hrozby a příležitosti 

spojené s externím prostředím. Celkový náhled poté pomůže vyhodnotit současný stav 

společnosti a pomůže k návrhu strategie. 

 

SILNÉ STRÁNKY            S SLABÉ STRÁNKY             W 

� subdodávky od velkých stavebních 

firem 

� využívání nových technologií 

� kvalifikace a zkušenosti 

zaměstnanců 

� dobré finanční podmínky 

společnosti 

� reklama přes internetové 

vyhledavače 

� sociální jistoty zaměstnanců 

 

� kapacita společnosti 

� nepřehlednost v organizační 

struktuře 

� možnost budoucího rozvoje 

společnosti 

� marketingový průzkum 

� technologický vývoj 

� noví kreativní zaměstnanci  

� nedefinovaná strategie a její 

dodržování 

 

PŘÍLEŽITOSTI                O HROZBY                            T 

� upřednostňování kvality u 

obyvatelstva 

� vzrůstající trend oprav objektů 

� cenové podmínky dodavatelů 

� dostatečná poptávka po 

společnosti KOS Consult s.r.o 

� vysoká znalost a zkušenosti 

v oboru 

 

� hospodářská recese 

� nestabilita vlády 

� 70% obyvatelstva nedosahuje 

průměrné mzdy 

� neschopnost zákazníka dostát 

svého závazku 

� větší počet firem v oboru 

� počet kvalifikovaných lidí v oboru 

 

Tab. 3-9 Sumarizační SWOT analýza. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

4.1 Návrh pro rozvoj managementu vymezeno dle nového 

modelu „ 7 S“ 

Současná situace společnosti KOS Consult s.r.o. splňuje kritéria fungující firmy, 

s dostatečně kvalifikovanou pracovní silou a zkušenostmi v oboru. Bohužel možnosti 

současného managementu neumožňují jeho lepší uplatnění.. 

Návrh rozvoje managementu bude postaven na vnitřním prostředí společnosti, kdy 

využijeme metodu „ 7 S“. 

 

4.1.1 Návrh strategie  

Z hlediska dalšího vývoje bude společnost sledovat kombinaci dvou strategií, a to: 

� stability- kde bude pokračovat ve svých dosavadních službách pro zákazníky, 

pro stejné trhy a stejnými funkcemi, které až doposud používala. 

� expanze- a to v oblasti rozšiřování svých současných kapacitních možností, 

tedy k získání většího počtu zakázek a využití tak svých zkušeností. 

Při návrhu budeme postupovat ve dvou krocích, první krok se bude věnovat 

strategii stability, kde se zaměříme na uspořádaní organizační struktury pro efektivnější 

a flexibilnější rozhodování. 

Ve druhém kroku, který sleduje strategii expanze se budeme věnovat rozšířením 

společnosti a zakomponováním nové pracovní jednotky a výrobního manažera do 

pracovního chodu firmy. 

Oba tyto kroky spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují a doplňují, proto budou 

implementovány zároveň.  Pokud bychom zvolili pouze první krok, došlo by k upevnění 

pozice společnosti na trhu. Struktura by dostala nový model, který by ji pomohl lépe 

řídit firmu. Nedošlo by ale k vyřešení problému s neuskutečněnýma zakázkami.Tento 

problém by se musel řešit v blízké budoucnosti, pokud by společnost chtěla zůstat 

konkurenceschopná. Zároveň by se protahovala doba změny a změna organizační 

struktury v tomto případě úzce souvisí s kapacitním rozvojem společnosti. 
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V případě volby pouze druhého kroku by se společnost kapacitně rozrostla a mohla 

tak uspokojit všechny potenciální zakázky. Bohužel by stále zůstala v neefektivním 

systému řízení, který by nebyl veden za  účelem rozvoje managementu ve firmě. 

V budoucnu by muselo dojít k zavedení i prvního kroku. 

 

4.1.2 Návrh struktury 

Změnou bude muset projít uspořádání organizační struktury společnosti, systém 

jejího řízení a rozšíření práv a povinností na střední management společnosti, chceme-li 

úspěšně podpořit návrh strategie rozvoje managementu. 

Nové schéma organizační struktury zaměstnanců by mělo být rovnoměrné, majitel 

s obchodním manažerem společnosti představují top management ve firmě, střední 

management je reprezentován výrobním manažerem a stavbyvedoucím. 

Do středního managementu bude dosazen nový výrobní manažer a spolu se 

stavbyvedoucím bude mít rozhodovací pravomoc pro všechny čtyři pracovní čety, při 

čemž stavbyvedoucí je přímo podřízen výrobnímu manažerovi, který spolupracuje s top 

managementu. Stavbyvedoucí má přímou odpovědnost za pracovní čety. 

Nižší management je zastoupen čtyřmi pracovními četami, při čemž každá četa má 

svého mistra a tři dělníky, kteří mohou v případě nutnosti pohybovat mezi jednotlivými 

jednotkami. 

Nově tedy přibila jedna pracovní četa. Přičemž původní stavební technik se stal 

mistrem nově vzniklé pracovní čety. Do firmy se budou zaučovat tři noví dělníci. 

Mistři budou mít rozhodovací pravomoc za celou četu, jsou přímo podřízeni 

stavbyvedoucímu. Mohou tak operativně řešit problémy přímo spojené s vykonáváním 

zakázky. Mistr má přímou odpovědnost za dělníky. 

Návrh schématu organizační struktury je znázorněno na obr. 4-1. 

. 
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Obr. 4-1 Návrh schématu organizační struktury společnosti. 

 

4.1.3 Návrh systému řízení 

Systém řízení musí být navrhnut tak, aby zrychlil komunikaci a usnadnil pracovní 

podmínky jednotlivcům. Musí být tedy přesně vymezen rámec, kdo koho řídí. 

Cílem bude získáni prostoru pro top management, který se bude moci věnovat 

rozvoji společnosti, propagaci a může se tak efektivně podílet na vedení společnosti do 

budoucna.  
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Majitel a ředitel v jedné osobě, Ing. Václav Kos, bude mít pořád nejvyšší 

rozhodovací pravomoc, ale k rozhodování mu bude nápomocen obchodní manažer, 

který mu je podřízen. 

Tím by se měla uvolnit práce pro výrobního manažera, úzce spolupracujícího s top 

managementem, který se nebude věnovat domlouvání nových zakázek a chodu firmy, 

nýbrž jejich úspěšnou realizací a bezchybným průběhem. Jeho hlavním úkolem bude 

připravit stavbu a podmínky pro stavbyvedoucího, který mu je podřízen a předává mu 

informace o stavu zakázky 

Stavbyvedoucí bude mít za úkol předání stavby mistrovi, jeho kontrolu a získávání 

zpětné vazby. 

Mistr je zodpovědný za chod pracovní čety a kontrolu zakázky v prováděné 

lokalitě. 

Dělníci jsou podřízeni mistrovy. 

Sekretariát bude i nadále zpravovat záležitosti ve věci administrativy, financí, 

účetních a daňových záležitostí. 

Externisté budou spolupracovat s top managementem společnosti. 

Informační rámec by měl tímto získat pevný řád a charakter. Nemůže docházet 

k dvojímu informování jedné osoby a naopak k nezískání potřebných informací. Tím 

získáme velice pružný a rychlý systém řízení. 

 

4.1.4 Návrh stylu práce managementu 

Nejen předávání informací je ale nutností k optimálnímu rozvoji managementu. 

Klíčovou roli bude hrát také přesné vymezení pravomocí na jednotlivých pozicích a 

s tím spojené odpovědnosti. 

 

Majitel 

Zodpovídá za finanční chod společnosti a její finanční solventnost. Je nejvyšší 

pozicí ve společnosti s rozhodujícími právy. Součástí jeho práce je získávání nových 

potencionálních zákazníků, případně investorů, spolupráce s konkurencí, rozhoduje o 

určování strategických a finančních cílů a řízení společnosti. 
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Obchodní manažer 

„Pravá ruka“ majitele společnosti, přímo podřízený pouze jeho osobě. Je určen 

zejména ke spolupráci s konkurencí a se zákazníky, k jejich vyhledávání a udržování 

vztahů. Součástí jeho práce jsou marketingové s distribuční kanály. 

 

Výrobní manažer 

Jeho úkoly jsou v přípravě nástupu na novou zakázku. Úzce spolupracuje 

s dodavateli, připravuje veškero podmínky pro zaměstnance, kteří zakázku budou 

realizovat a zařizuje všechny administrativní úkony spojené s úspěšnou realizací 

zakázky. 

 

Stavbyvedoucí 

Ze své pozice je přímo zodpovědný za kvalitu provedené práce na zakázce. 

Potřebné věci mu zařizuje výrobní manažer. Jeho hlavní náplní je kontrola všech 

stavenišť, komunikace s jednotlivými mistry a v případě potřeby také s dělníky. 

Rozhoduje o použití technologie, surovin a postupu práce.  

 

Mistr 

Jeho rámec odpovědnosti je na staveništi, odpovídá za jeho bezproblémový chod a 

případné řešení problému na místě, spojené s jeho kvalifikaci, případné řešení 

konzultuje se stavbyvedoucím. Odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. 

 

Dělníci 

Vykonávají konkrétní práci. Jejich hlavni odpovědnost je v kvalitě jejich provedené 

práce.  

 

Externisté 

Buď se bude opět jednat o specialisty, tedy statiky, kteří spolupracují úzce s top 

managementem a pochopitelně budou pracovat i se stavbyvedoucím. 

Dalším typem jsou sezoně  najmutí dělníci na dobu určitou kvůli zvýšené pracovní 

aktivitě. 
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Takto jasně vymezeny rámec pracovního působení ve společnosti bude mít za 

následek přesně definované pravomoce, které opět povedou ke zvýšení efektivnosti, 

seberealizace a schopností zaměstnanců. 

Nebude se stávat, že zaměstnanec nebude vědět, zda může daný problém vyřešit ze 

svojí kompetence či nikoliv. 

 

4.1.5 Spolupracovníci 

Ze začátku na ně budu vyvíjen velký tlak, aby se přizpůsobily změnám, které budou 

probíhat. Zejména ztotožnění se s jejich novými pravomocemi a funkcemi. 

Největší změna bude zřejmě u bývalého stavebního technika, který se stane 

mistrem jedné ze čtyř pracovních čet a bude zaučovat tři nové dělníky. Tento úkol mu je 

dán zejména z důvodu jeho zkušeností a schopností. V žádném případě se nejedná o 

kariérní sestup, ale dočasně to poslouží jako nejlepší řešení, v budoucnu se s ním počítá 

na vyšší pozice 

Na stavbyvedoucím bude odpovědnost za chod celého staveniště všech čtyř čet, tím 

získá komplexní přehled o jeho chodu a zároveň možnost rozhodovat o jednotlivých 

dílčích úkolech. 

Nově se začne projevovat práce výrobního manažera, který bude velice klíčovým 

hráčem pro hladký průběh zakázek a měl by přispět ke společné komunikaci během 

zakázky. 

Velkou úlohu bude hrát vzájemný respekt a chuť spolupracovat, vytvoření 

kompaktního týmu bude jedním z klíčů úspěchu. 

 

4.1.6 Schopnosti 

V návrhu rozvoje je zakomponován i rozvoj spolupracovníků. Celá společnosti si 

projde školením bezpečnosti práce, školením jakosti, školením dopravy. 

Schopnosti by se měli i v budoucnu rozvíjet, v současnosti ale v plánu nová školení 

nejsou. 
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4.1.7 Sdílené hodnoty 

Zaměstnanci budou plně informováni o procesech změn, jejich časovém rozložení a 

výstupních kontrolních bodech spojené s hodnocením. Klíčovým bodem úspěchu bude 

sdílení stejných potřeb, a to je optimální chod společnosti, který poté zajišťuje sociální 

zajištění a pocit sounáležitosti.Velmi důležité bude pochopení zaměstnanců z jakého 

důvodu dochází k rozvoji, jejich zájem a ochota spolupracovat představuje jeden z  

 

 

4.2 Posouzení vhodnosti návrhu pro rozvoj managementu 

Abychom mohli objektivně posoudit, zda navrhované řešení pro rozvoj 

managementu je vhodné a v budoucnu bude sloužit ke prospěchu společnosti, je nutné 

postavit ho proti problémům, se kterými se společnosti potýká nebo je jimi obklopena. 

Zaměříme se tedy na slabiny a hrozby, které nám odkryla sumarizační SWOT analýza 

současného stavu společnosti. Každou slabinu a hrozbu budeme porovnávat s novým 

návrhem rozvoje managementu společnosti. Budeme tak moci návrh posoudit jako 

vhodný či jako nedostačující (tab. 4-2) 

 

Slabina, která je třeba eliminovat Návrh eliminující slabinu 

� kapacita společnosti (počet 

zaměstnanců) 

- zvětšení počtu zaměstnanců- kapacity 

- vyšší pracovní efektivita 

� nepřehlednost v organizační 

struktuře 

- změna organizačního uspořádání 

- určení přesných práv a povinností na 

jednotlivých pozicích 

- vymezení pracovních rámců 

� možnost budoucího rozvoje 

společnosti 

- vytvoření návrhu rozvoje managementu 

- změna organizačního uspořádání 

� marketingový průzkum - podpora marketingu; pracovní rámec 

obchodního manažera 

� technologický vývoj - využívání externistů- statiků 

� noví kreativní zaměstnanci  - zvyšování kvalifikace nižšího a 

středního managementu 



  77 

- možnost kariérní postup 

� důležitost firemní strategie - stanovení strategie společnosti 

- vedení společnosti do budoucích let 

- rozvoj managementu ve firmě 

- uspořádání organizační struktury 

Hrozby, které je potřeba eliminovat Návrh eliminující hrozbu 

� hospodářská recese - efektivní práce top managementu 

� nestabilita vlády NEVYŘEŠENO 

� 70% obyvatelstva nedosahuje 

průměrné mzdy 

- efektivní práce top managementu 

v navazování kontaktu s potencionálními 

klienty 

� neschopnost zákazníka dostát 

svého závazku 

NEVYŘEŠENO 

� větší počet firem v oboru - vysoká kvalifikace zaměstnanců 

- zvětšení kapacity 

- efektivní práce top managementu 

� počet kvalifikovaných lidí v oboru - vyškolení- program na zvyšování 

kvalifikace 

Tab. 4-2 Posouzení vhodnosti návrhu. 

 

4.3 Diskuze o přijatelnosti návrhu 

Dle výsledků posouzení vhodnosti návrhu pro rozvoje společnosti, můžeme tvrdit, 

že návrh dostatečně eliminuje slabiny společnosti, pouze technologický vývoj je řešen 

mimo interní záležitosti a využívají se k tomu externisté. Přesto bych to viděl jako 

úspěšnou eliminaci a vhodně navrhnutý rozvoj. Méně efektivně se už návrh vypořádává 

s hrozbami, a to zejména s hospodářskou recesí, kterou dokáže pokrýt „pouze“ kvalitní 

prací top managementu a vůbec nedokáže eliminovat hrozby nestability vlády a 

nedodržení platby zákazníka. U těchto bodů je ale velice obtížné najít vůbec nějaké 

řešení, které by alespoň částečně pomohlo snížit váhu hrozby. 

Návrh rozvoje managementu ve společnosti bych i přes některé nedostatky viděl za 

vysoce prospěšný a použitelný. Jak už bylo diskutováno v současných silách společnosti 
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není možné vypořádat se s nestabilitou vlády, stejně tak, jako nemůže klienta donutit 

zaplatit jeho závazek. Proto jsem se rozhodl daný návrh implementovat do firmy. 

Ve společnosti jsem provedl také celkové vyhodnocení sumarizační SWOT 

analýzy, kde se vedení zaměřilo na hodnocení důležitosti silných a slabých stánek, 

hrozeb a příležitosti, výsledky jsou uvedeny v příloze X. 

 

 

4.4 Rozmrazení 

V první fázi procesu změny půjde o seznámení zaměstnanců s plánovanými cíli 

společnosti, zdůvodnění tohoto počínaní a důkladnou informovaností o jednotlivých 

bodech. 

4.4.1 Stávající chyby v současném managementu 

Abychom mohli začít proces změny, musíme nejdříve přesně charakterizovat 

zjištěné nedostatky, kterými jsou: 

1. Nedostatečná kapacita společnosti, která dává příležitost konkurenci 

dostat se k zakázkám i přesto, že by je společnost KOS Consult s.r.o. byla 

schopna zrealizovat sama, a to z  pohledu technologického i finančního. 

2. Nepružná organizační struktura, která způsobuje neefektivní způsob 

rozhodování. Veškeré rozhodnutí musí projít schválením majitele společnosti, 

což způsobuje časovou prodlevu daného problému a zároveň může snižovat 

postavení vedoucích pozic ve firmě, jako jsou stavební technik, stavbyvedoucí a 

manažer. Nepřesně vymezený pracovní rámec jednotlivých pozic. 

 

4.4.2 Stanovení cílů rozmrazení 

1. cíl- zdůvodnění změny 

O chybách, ve vedení společnosti, je potřeba informovat současnou organizační 

strukturu, tedy všechny zaměstnance. Tedy svolání první firemní porady pro 

informování jednotlivých zaměstnanců o nadcházejících úmyslech. 

2. cíl- projevení empatie 
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Doba by měla být dostatečná na to, aby firma pochopila smysluplnost změny pro 

organizaci a jednotlivce. Je to velice důležitá část, protože každá organizační struktura, 

která je delší dobu v neměnném stavu, má neochotu přizpůsobovat se novým věcem a 

nemá zájem učit se novým zkušenostem. Proto je klíčově důležité věnovat čas k 

vysvětlení důvodů, které vedly ke změnám.  

 

3. cíl- jasná komunikace 

Jelikož se jedná o důležitý zásah do chodu společnosti, je pochopitelné, aby 

nositelem změny byla osoba, která je v obecném podvědomí respektována. Tuto osobu 

bude vykonávat přímo majitel společnosti, tedy ing. Václav Kos, spolu s obchodním 

manažerem firmy. 

 

4. cíl- noví zaměstnanci 

Důležitý krok před začátkem dalšího postupu procesu změny ve firmě. Klíčové pro 

další úspěch bude získání kvalitních třech dělníku a jednoho výrobního manažera. 

 

5. cíl-  kontrola a motivace 

Zkontrolování všech stanovených cílů a jejich posouzení stanovit jako splněné. Pro 

zaměstnance budou vypsány bonusy za jednotlivé úspěšně vykonané cíle, které budou 

kontrolovány a vyhodnocovány. Každá pozice má vypsanou výši bonusu dle postavení 

ve společnosti. Bonusy budou vypláceny vždy v době konce dané etapy na firemní 

poradě. První bonus bude vyplacen na konci první etapy fáze posunu.  

 

Souhrn klíčových rozmrazovacích procesů: 

� změna musí být vnímána vlastníkem jako důležitý cíl; musí souhlasit s jejím 

provedením, 

� velice důležité je vymezit si způsob komunikace, osobu, která bude hlavním 

iniciátorem změny, 

� je nutné upravit potřebné zdroje tak, aby byla fáze posunu proveditelná, 

� získat odpovídající pracovníky na nově vznikající místa, 

� stanovit si kontrolní body a vyhlásit bonusovou akci za splnění cílů. 
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4.5 Posun 

Prvním bodem v plánu posunu bude setkání majitele s obchodním manažerem, 

novým výrobním manažerem, stavbyvedoucím, stavebním technikem nebo-li novým 

mistrem a samotnými mistry jednotlivých pracovních čet, kde budou seznámeni 

s jednotlivými změnami ve firmě, které se jich pracovně týkají.  Následným krokem 

k úspěšnému zahájení celého procesu změny bude druha firemní porada, kde vedení 

společnosti seznámí zbylé zaměstnance s plány. 

 

1. cíl- vysvětlení přínosu 

Firemní zaměstnanci musí pochopit potřebu změny uspořádání organizační 

struktury, zejména klíčový zaměstnanci, jako jsou stavební technik, stavební dozor, u 

kterých se změna projeví s největší pravděpodobností nejvíce.. 

Vedení bude muset ukázat jaké výhody ponese nové organizační uspořádání ve 

firemním rozhodování, musí ukázat jakou klíčovou roli budou hrát jednotlivý 

zaměstnanci, tak aby pocítili sounáležitost s firmou a pocítili důležitost svojí pozice. 

Důležitým krokem bude přijetí nového zaměstnance – výrobního manažera, který bude 

mít za úkol spojovat vedení společnosti s výkonnou fází firmy. Tento tah bude muset 

být veden citlivě, při rozhodování o této pozici by měli mít hlavní slovo majitel, dále 

pak manažer, stavební technik, stavbyvedoucí, tedy osoby, které budou v neustálém 

styku s danou osobou. 

Zaměstnanci musí pochopit, že zvyšování kapacity, přinese společnosti nové 

zakázky. V žádném případě nesmí pochopit zvyšování kapacity jako tlak na současné 

pracovní místo, tedy aby měli strach o ztrátu zaměstnání. 

Všechny tyto úkony musí být provedeny za plné informovaností všech 

zúčastněných, jen takto můžeme docílit úspěšné implementace procesu změny. Musí 

být vymezen způsob komunikace mezi jednotlivými pozicemi. Každý by měl změně 

porozumět, chápat příčiny změny a vliv na ně samotné. Důležitá bude komunikace 

s každým, kdo o to projeví zájem. 

 

2. cíl- získání podpory 

Ve fázi, kde se společnost bude přizpůsobovat změně a bude si zvykat na novou 

manažerskou strukturu, budou zaměstnanci motivováni bonusy za spolupráci v rozvoji 
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managementu a také za dosažení cílů posunu, a to po každém kontrolním časovém 

úseku, který bude každé tři měsíce po dobu celkových devíti. 

Vedení se rozhodlo využít zkušeností stavebního technika a udělat z něho mistra 

nové pracovní skupiny, která tak zvýší kapacitu společnosti. Tuto pracovní skupinu 

budou tvořit tři noví zaměstnanci, proto je důležité mít ve vedení skupiny člověka 

s bohatými zkušenostmi a s praxí, na kterého se může vedení spolehnout. Majitel musí 

stavebnímu technikovi vysvětlit důležitost jeho úkolu, kdy technik musí zaškolit nové 

dělníky a postarat se o bezproblémovou adaptaci nových zaměstnanců ve firmě. 

Současně s vyškolováním nových dělníků se bude zaškolovat nový výrobní 

manažer, jehož úkolem bude „spojovat“ vedení společnosti se zbytkem společnosti. 

Výrobní manažer bude půl roku úzce spolupracovat s majitelem a manažerem 

společnosti. Bude přítomen všem vzdělávacím, zaškolovacím, jednacím a dalším 

prvkům, které jsou ve firmě a bude se učit, aby se poté dokázal osamostatnit. 

 

3. cíl- první tři měsíce 

První měsíc školení na bezpečnost práce a školení bezpečnosti jízdy. Druhý měsíc 

školení jakosti. Schopnost pracovat v novém organizačním uspořádáním, zlepšení 

komunikace a zvýšení samostatnosti jednotlivých čet. Úspěšné zakomponování noví 

zaměstnanců ve firmě a kvalitně provedené školení nutné pro jejich zkušenosti. 

Třetí porada, kde budou prezentovány první dílčí úspěchy a změny. 

 

4.cíl- druhé tři měsíce 

Na konci šestého měsíce zvýšení obratu firmy o 20% za posledních šest měsíců 

oproti loňskému roku ve stejných měsících. Čtvrtá firemní porada, vedená k prezentaci 

úspěchu a školení. 

 

5. cíl- třetí tři měsíce 

Pátá firemní porada, prezentace uplynulého období. Zvýšení obratu společnosti o 

25 % oproti období minulého roku, sledované období budou poslední tři měsíce. 

Vyhodnocení efektivnosti změny určené k rozvoji managementu a uvedení ji do 

automatické součásti chodu společnosti. 
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 Souhrn klíčových procesů posunu: 

� pochopení důležitosti změny u všech zaměstnanců společnosti, 

� správný výběr nových zaměstnanců- dělníků a výrobního manažera, 

� kvalitní zaškolovací procesy, 

� kontrola a komunikace mezi jednotlivými články společnosti, 

� prezentace dílčích úspěchů, 

� viditelný posun v rozvoji managementu, charakterizovaný jeho kvalitním 

fungováním. 

4.6 Zamrazení 

Tyto tři měsíce budou fixovacím a zároveň zkušebním obdobím pro chod 

společnosti bez kontroly a dohledu. Budou vyhodnoceny věci, které by mohly mít za 

následek návrat do starých kolejí, tedy hlavně nepružnou a neefektivní komunikaci. 

 

1. cíl- odstranění možných problémů 

Důležité bude eliminace faktorů, které by mohli společnosti způsobit návrat do 

minulého stavu. 

 

2. cíl- dosažení stanoveného cíle 

Schopnost dostát možnostem eliminace slabých míst a hrozeb společnosti a přispět 

k rozvoji společnosti, návrh bude v tomto bodu úspěšný, pokud dokáže eliminovat 

všechny uvedené, kromě nestability vlády a neplacení zákazníka. 

Dosažení po třech měsících opětného nárůstu obratu o 25% oproti měsícům 

minulého roku.. 

Šestá firemní porada, na které proběhne celkové vyhodnocení rozvoje 

managementu za uplynulých 14 měsíců. 

 

Souhrn klíčových procesů zamrazení: 

� eliminace faktorů přispívajících k návratu k původnímu chodu společnosti, 

� vyhodnocení návrhu rozvoje společnosti, zda byl úspěšný či nikoliv. 
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4.7 Vyhodnocení a kontrola návrhu rozvoje managementu 

Pokud chceme, aby návrh měl šanci na úspěch, je nezbytně nutné stanovit si 

termíny kontrol jednotlivých dílčích kroku a jejich vyhodnocení. 

Kontrolní místa byly stanoveny na konci každé fáze, dohromady tedy pět 

kontrolních míst sloužící k vyhodnocení jejich úspěšnosti 

 

4.7.1 1. Kontrola a vyhodnocení 

Termín 

Na konci procesu rozmrazení,tedy na konci července, formou firemní porady. 

 

Stanovení cílů 

1. pochopení důvodu akceptace návrhu a jeho přijetí, 

2. určení nositele změny,  

3. zaměstnání výrobního manažera a tří dělníku na dobu neurčitou se tří měsíční 

zkušební dobou.  

 

Řešení v případě nedosáhnutí stanoveného cíle 

1. zjištění důvodu neakceptování návrhu; komunikace se zaměstnanci, 

2. v případě nesouhlasu, zvolení nového nositele změn, 

3. prodloužení fáze do doby zaměstnání nových spolupracovníku. 

 

Vyhodnocení 

Aby byl návrh v této fázi shledán úspěšným, je potřeba splnit všechny stanovené 

cíle.  

 

4.7.2 2. Kontrola a vyhodnocení 

Termín 

Na konci první etapy posunu, konec měsíce října, formou firemní porady 
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Stanovení cílů 

1. v rámci rozvoje managementu prosazování zvolené strategie, dodržování 

pravomocí a informačního toku dle nově navrhnuté struktury společnosti, 

2. úspěšně zvládnutá školení. 

 

Řešení v případě nedosáhnutí stanoveného cíle 

1. zjištění chyby nebo problému a okamžitá náprava, 

2. opakování školení. 

 

Vyhodnocení 

K prohlášení etapy za úspěšnou je potřeba zvládnout oba stanovené cíle, na firemní 

poradě budou prezentovány první dílčí úspěchy a vyplacen bonus. 

 
 

4.7.3 3.Kontrola a vyhodnocení 

Termín 

Na konci druhé etapy posunu, konec měsíce ledna, formou firemní porady. 

 

Stanovení cílů 

1. navýšení obratu o 20 % oproti minulému roku ve stejném období. 

 

Řešení v případě nedosáhnutí stanoveného cíle 

1.  zjištění důvodu, určení nositele odpovědnosti za nesplnění cíle, jeho náprava. 

 

Vyhodnocení 

Přesně vymezený cíl k jehož dosažení je potřeba spolupráce celého managementu. 

Vyhodnocení na firemní poradě, v případě splnění vyplacen stanovený bonus. 
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4.7.4 4. Kontrola a vyhodnocení 

Termín 

Na konci třetí etapy posunu, konec dubna, formou firemní porady 

 

 

Stanovení cílů 

1. navýšení obratu o 25 % oproti minulému roku ve stejném období, 

2. přechod do automatického chodu organizační struktury. 

 

Řešení v případě nedosáhnutí stanoveného cíle 

1. zjištění důvodu, určení nositele odpovědnosti za nesplnění cíle, jeho 

náprava, 

2. protáhnutí této fáze, na firemní poradě probrány důvody nesplnění a 

jejich náprava v budoucnu. 

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení na firemní poradě, v případě splnění vyplacen stanovený bonus. 
 
 

4.7.5 5. Kontrola a vyhodnocení- Rekapitulace 

Termín 

Na konci července, na konci procesu zamrazení, formou firemní porady. 

 

Stanovení cílů 

1. eliminace a vyřešení současných slabých stránek a hrozeb společnosti 

2. navýšení obratu o 25 % oproti minulému roku ve stejném období, 

3. rozvoj managementu dle návrhu a jeho automatický chod. 

 

Řešení v případě nedosáhnutí stanoveného cíle 

1. zjištění důvodu, snaha o jejich nápravu, kontrola správného postupu, 

2. zjištění důvodu, určení nositele odpovědnosti za nesplnění cíle, jeho 

náprava, 
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3. vyhodnocení návrhu pro rozvoj managementu ve firmě jako neúspěšný po 

stránce fungováni; celkové hodnocení uděleno na základě splnění nebo nesplnění 

ostatních dílčích cílů. 

 

Vyhodnocení 

Poslední ze šesti plánovaných firemních porad, celková rekapitulace, vyhodnocení 

zda byl návrh úspěšný nebo potřebuje úpravy. V případě úspěchu vyplacen poslední 

bonus. 

 
 
 

4.8 Zhodnocení  

Z pohledu přínosu pro firmu  hodnotím návrh opatření  velmi pozitivně. 

Společnosti potřebuje nový impuls, potřebuje změnu. V současné situaci je lepší udělat i 

chybná rozhodnutí, než-li žádná. Pokud by se návrh stal pouze papírovou záležitostí, 

předpokládal bych v budoucnu nemalé problémy, zejména ve vedení společnosti a 

možné interní a externí komunikaci. 

Každý dílčí cíl návrhu bude mít nový impuls pro společnost, na jehož základě se 

poté dají postavit možná i nové opatření. Jednoduše, čím více se návrh bude blížit do 

svého cíle, tím se společnost bude stávat konkurenceschopnější a bude se stávat silným 

protihráčem i pro větší firmy. 

S procesem změny je pochopitelně spojena také investice, která se vyšplhala na 

nemalou sumu, přesto je tato částka vždy rozvolňována do firmy po etapách, takže se 

nejedná o jednorázově zainvestovanou částku s rizikem neziskovosti, to hodnotím jako 

velký přinos. 

Společnost čeká nelehký krok, nelehký rok, se kterým se dle mého názoru poradí a 

návrh opatřeni pro rozvoj managementu pomůže společnosti. 

 
 
 



  87 

4.9 Kritické body úspěchu 

Každý návrh rozvoje má svoje místa, která jsou problematičtější a mohou 

zkomplikovat jeho průběh. Zejména, pokud se jedná o návrh rozvoje managementu ve 

společnosti, která není na takové změny příliš zvyklá. 

Určení kritických bodů přispívá k vyšší koncentraci na jejich zvládnutí a pomáhá 

tak k úspěšnému zvládnutí návrhu. 

Kritické body návrhu pro rozvoj managementu ve společnosti KOS Consult s.r.o: 

1. pochopení potřeby a akceptace navrhované změny zaměstnanci, 

2. změna organizační struktury, 

3. zakomponování výrobního manažera, 

4. schopnost rozhodování na jednotlivých pozicích, 

5. přechod na automatický chod managementu. 

 

Podchycením těchto, z mého pohledu kritických bodů bude mít za následek 

úspěšnou implementaci návrhu. 

 

4.10 Časový plán 

Plán zavádění změn do společnosti je naplánován na začátek června tohoto roku. 

Celý proces by měl trvat 14 měsíců, při čemž fáze rozmrazení by měla trvat první dva 

měsíce, následná fáze posunu do požadovaného stavu poté devět měsíců  a poslední 

fáze, fáze zamrazení poté tři měsíce. Konec procesu změny je naplánován na konec 

července roku 2010. Po celou dobu bude společnost pod neustálým dohledem a 

kontrolou, výsledky se budou vyhodnocovat a konzultovat s vedením společnosti (tab. 

4-3). 

Tab. 4-3 Časový plán. 
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Tab. 4-3 Časový plán. 

 

V časovém plánu jsou také zaznačeny klíčové porady společnosti, které budou 

sloužit k vyhodnocování dílčích etap a také školení, které budou zaměstnanci 

společnosti absolvovat v průběhu návrhu. 

 

4.11 Cash- flow 

Každá změna je spojena s finanční investicí. Pokud se jedná o změnu takovéto 

důležitosti pro společnost, tak je podstatné, aby zaměstnanci byli nemotivováni také po 

strance finanční. 

Přehledný tok peněz, který by měl provázet celý návrh je přehledně zpracován a bude 

s ním obeznámeno vedení společnosti. Jsou zde uvedeny jen náklady spojené s návrhem 

pro rozvoj managementu. 

 

 

 

 

Fáze procesu změny 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 

Rozmrazení x x      

Posun   x x x x x 

Zamrazení        

Kontrola   x   x   

Porada x  x  x   

Školení    xx x    

Fáze procesu změny 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 

Rozmrazení        

Posun x x x x    

Zamrazení     x x x 

Kontrola  x   x   x 

Porada x   x   x 

Školení         
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Mzdové náklady 

 Čistá mzda Hrubá mzda Super hrubá mzda Celkově (Kč) 

Dělník (3x) 15.520 20.000 27.000 972.000 

Výrobní 

manažer 
22.245 30.000 40.500 406.000 

CELKOV Ě  1.378.000 

Tab. 4-4 Mzdové náklady 

 

Bonusy 

Budou vyplaceny při každé celkové kontrole, tedy po prvních třech měsících posunu, po 

druhých a po třetích a poté na konci zamrazení při celkovém hodnocení úspěšnosti 

návrhu. Dohromady tedy čtyřikrát vyplacený bonus, který je podmíněn splněním cíle 

vytyčeného pro daný časový úsek. 

 Bonus Počet Četnost vyplácení Celková částka (Kč) 

Dělníci 10.000 12 4 480.000 

Mistři 15.000 4 4 240.000 

Střední 

management 
20.000 2 4 160.000 

Top 

management 
50.000 2 4 400.000 

Sekretariát 10.000 3 4 120.000 

CELKOV Ě  1.400.000 

Tab. 4-5 Bonusy. 

 
Školení + Porady 

Proběhnou tři školení v celkové hodnotě 45.000 Kč a šest firemních porad v celkové 

hodnotě 30.000 Kč. 

 Četnost Částka Celková částka (Kč) 

Školení 3 15.000 45.000 

Porada 6 10.000 30.000 

CELKOV Ě  75.000 

Tab. 4-6 Školení + Porady. 
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Náklady spojené s novými zaměstnanci 

Nově vzniklé pracovní četě bude zakoupen nový vůz Ford Transit ve výši 400.000 Kč a 

pracovní vybavení v hodnotě 50.000 Kč. 

Výrobní manažer dostane osobní auto Škoda Fabia od stavbyvedoucího a bude mu 

zakoupeno pracovní vybavení ve výši 50.000 Kč. 

 Automobil Prac. vybavení Celková částka (Kč) 

Pracovní četa 400.000 50.000 450.000 

Výrobní manažer 0 50.000 50.000 

CELKOV Ě  500.000 

Tab. 4-7 Náklady spojené s novými zaměstnanci. 

 

Celkové náklady  

Oblasti Celková částka (Kč) 

Mzdové náklady 1.378.000 

Bonusy 1.400.000 

Školení + porady 75.000 

Náklady spojené s novými zaměstnanci 500.000 

CELKOV Ě 3.358.000 

Tab. 4-8 Celkové náklady. 

Celkové náklady se během procesu změny vyšplhají na 3.358.000 Kč. Pokud se tyto 

náklady dodrží i s vyplacenýma bonusama, bude to pro společnost znamenat jedině 

zisk. 
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5 ZÁVĚR 

V dnešní době je spoustu možností jak správně vést firmu a spousta rad jakým 

způsobem ji  řídit a snažit se ji rozvíjet. Důležité na tom vše je, zvolit si svoje vlastní 

možnosti s ohledem na zájmy společnosti a okolí, v kterém se podnik nachází. 

Předpokladem pro vytvoření návrhu opatření pro rozvoj managementu je znalost 

obecného a oborového okolí společnosti, spolu s vyhodnocením externích a interních 

vlivů. K získání těchto informací jsem použil jednotlivé analýzy, výstupy z nich jsem 

důkladně setřídil a k přehlednosti důležitých bodů provedl sumarizační SWOT analýzu. 

Na základě získaní informací o současném stavu společnosti jsem se mohl začít 

zaobírat jejím rozvojem. V rámci návrhu opatření byl navrhnut nový model vnitřního 

prostředí firmy, zabývající se jeho stabilitou, ale zároveň s expanzivními prvky vedoucí 

k získání konkurenceschopnějšího postavení na trhu. K získání zpětné vazby o 

vhodnosti návrhu jsem postavil nový model vnitřního prostředí společnosti proti 

současným hrozbám a slabým stránkám. Návrh dokázal eliminovat všechny důležité 

prvky, kterými je firma obklopena. Na tomto základě jsem navrhl postup zavedení 

procesu změny- vnitřního prostředí do firmy.  

Vytyčil jsem předpokládaný časový plán, který poukazuje na pokročilosti změny. 

Dále byly stanoveny kontroly implementace a termíny vyhodnocení jednotlivých 

dílčích cílů, tak, aby změna probíhala plynule. 

Byly vykalkulovány náklady, které se budou muset investovat do navrženého 

opatření. Částka je poměrně vysoká, přesto může přinést společnosti nemalý zisk, 

nejenom finančního charakteru, ale také z hlediska postavení na trhu 

Aby byl návrh úspěšné proveden a jeho zavedení zhodnoceno jako přínosné, čeká 

společnost KOS Consult s.r.o. nelehká cesta, přesto z mého pohledu si myslím, že při 

dodržení všech navrhnutých postupů se návrh na rozvoj managementu přiřadí ke 

splněným cílům firmy.   
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Příloha 1 
 

   Tab. Příspěvek stavebnictví k HDP 
 
 
 
 
 
 

Grafické znázornění podílu stavebnictví na tvorbě HDP
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 Graf: Grafické znázornění podílu stavebnictví na tvorbě HDP. 

 

rok % příspěvek stavebnictví k HDP 

1997 7,9 

1998 7,5 

1999 7,7 

2000 7,4 

2001 7,2 

2002 6,8 

2003 6,7 

2004 6,3 

2005 6,1 

2006 6,7 
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Příloha 2 

 

Počet zaměstnanců v letech 2004- 2009. 
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 (hodnota v roce 2004 je počet zaměstnaců firmy před transformací na s.r.o.;

hodnota pro rok 2009 je odhadovaná na základě návrhů této práce)

 

Graf: Vývoj počtu zaměstnanců. 
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Příloha 3  

Výhody divizní struktury: 

� přizpůsobení se nestabilním podmínkám okolí, požadavkům zákazníka, 

rozdílům jednotlivých oblastí, 

� styk se zákazníky je operativnější a jejich spokojenost je vyšší, 

� pracovníci se více zaměřují na konečný produkt než na specializovanou činnost, 

� výsledky divizí jsou průhlednější, neboť každá divize má přímý vstup na trh, 

který její produkty objektivně ocení, 

� příprava nových vrcholových manažerů 

 

 

Nevýhody divizní struktury: 

� neefektivní využívání zdrojů, 

� nižší specializace pracovníků, 

� upřednostňování cílů divize před cíli celé firmy, 

� ztráta kontroly vrcholového vedení společnosti nad jednotlivými divizemi. 

 

 

 
Obr. Divizní organizační struktura 
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Výhody hybridní struktury: 

� simultánní  koordinace mezi divizemi a uvnitř divizí, centralizované funkce 

umožňují jednotné řízení divizí tak, aby aktivity uvnitř přispívaly k plnění 

celofiremních cílů, uvnitř divize přispívají ke koordinaci funkcí, které jsou 

prováděny i v divizích ostatních, 

� integrace cílů s úkoly, struktura poskytuje autonomii k řešení jejich specifických 

úkolů s ohledem na okolí, 

� adaptibilita a efektivnost. 

 

Nevýhody hybridní struktury 

� pomalejší reakce na výjimečné  situace 

� konflikty mezi vrcholovým vedením a divizemi, funkční útvary často zasahují 

do rozhodování divizí, i když na to nemají právo, to vede k negativním reakcím 

a odporu. 

 

 

Obr. Hybridní organizační struktura obchodního domu 
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Příloha 4 
 

       Tab. Stavebnictví v ČR v roce 2006-2008. 
 

 

 

 

 

 

Stavebnictví ČR v roce 2006-8 
stavební práce OPRAVA A ÚDRŽBA 

(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) 

2006 2007 2008 
Období 

v tis. Kč b.c. index v tis. Kč b.c. index v tis. Kč b.c. index 
              
 Leden 1 069 865 89,1 1 289 733 116,3 1 362 908 101,1 
 Únor 1 306 818 108,9 1 419 256 104,6 1 663 550 112,1 
 Leden až únor 2 376 683 98,9 2 708 989 109,9 3 026 458 106,9 
 Březen 1 741 245 103,4 1 995 409 110,2 2 038 829 97,6 
 Leden až březen 4 117 928 100,8 4 704 398 110,0 5 065 287 102,9 
 1.čtvrtletí 4 117 928 100,8 4 704 398 110,0 5 065 287 102,9 
 Duben 2 152 681 86,6 2 570 255 115,1 2 738 688 101,7 
 Leden až duben 6 270 609 96,3 7 274 653 111,7 7 803 975 102,5 
 Květen 3 276 893 119,4 2 980 577 87,9 3 261 991 104,4 
 Leden až květen 9 547 502 103,1 10 255 230 103,6 11 065 966 103,0 
 Červen 3 579 594 111,4 3 003 103 81,2 3 799 950 120,7 
 Leden až červen 13 127 096 105,2 13 258 333 97,6 14 865 916 107,0 
 2.čtvrtletí 9 009 168 107,4 8 553 935 91,8 9 800 629 109,3 
 Červenec 3 535 208 116,0 3 291 524 90,0 4 011 567 116,3 
 Leden až červenec 16 662 304 107,3 16 549 857 96,0 18 877 483 108,8 
 Srpen 4 044 965 111,0 3 676 830 87,8 4 351 861 113,1 
 Leden až srpen 20 707 269 108,0 20 226 687 94,4 23 229 344 109,6 
 Září 4 056 197 106,6 3 555 718 84,5 4 610 368 124,0 
 Leden až září 24 763 466 107,8 23 782 405 92,8 27 839 712 111,7 
 3.čtvrtletí 11 636 370 110,9 10 524 072 87,3 12 973 796 117,7 
 Říjen 4 523 218 105,6 4 810 485 102,4 5 294 768 105,5 
 Leden až říjen 29 286 684 107,4 28 592 890 94,3 33 134 480 110,7 
 Listopad 4 526 325 101,6 5 607 749 119,0 5 452 618 93,5 
 Leden až listopad 33 813 009 106,6 34 200 639 97,5 38 587 098 107,9 
 Prosinec 4 018 899 103,2 3 945 948 94,2 4 492 082 109,5 
 Leden až prosinec 37 831 908 106,3 38 146 587 97,2 43 079 180 108,1 
 4.čtvrtletí 13 068 442 103,5 14 364 182 105,6 15 239 468 101,9 
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Příloha 5 

Zjišt ěné výsledky a diskuze SWOT analýzy 

 
Pro lepší zhodnocení SWOT analýzy jsem použil dotazů na vedení společnosti, tedy 

majitele, dále manažera, stavbyvedoucího a stavebního technika. Jednotlivé silné, slabé, 

hrozby a příležitosti jsem nechal obodovat, abych tak získal důležitost a potřebu 

uvedených výčtů. Body jsem poté sečetl a vypočetl aritmetický průměr, který mi 

ukazuje váhu a důležitost řešení dané problematiky, kterou poté zohledním při výběru 

firemní strategie. 

STUPNICE důležitosti/významnosti: 

1 zcela nepodstatné 

2 nedůležité 

3 malý vliv 

4 podstatné 

5 maximální vliv 

 

Silné stránky  

� subdodávky od velkých stavebních firem 4 

� využívání nových technologií 3 

� kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců 4 

� dobré finanční podmínky společnosti 4 

� reklama přes internetové vyhledavače 3 

� sociální jistoty zaměstnanců 3 

Slabé stránky  

� kapacita společnosti 5 

� nepřehlednost v organizační struktuře 4 
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� možnost budoucího rozvoje společnosti 3 

� marketingový průzkum 3 

� technologický vývoj 2 

� noví kreativní zaměstnanci  3 

� důležitost firemní strategie 5 

Příležitosti  

� upřednostňování kvality u obyvatelstva 2 

� zvyšující se trend oprav  3 

� cenové podmínky dodavatelů 3 

� dostatečná poptávka po společnosti KOS Consult s.r.o 5 

� vysoká znalost a zkušenosti v oboru 5 

Hrozby  

� hospodářská recese 4 

� nestabilita vlády 2 

� 70% obyvatelstva nedosahuje průměrné mzdy 2 

� neschopnost zákazníka dostát svého závazku 3 

� větší počet firem 3 

� počet kvalifikovaných lidí v oboru 4 

 

Vedení společnosti si dobře uvědomuje důležitost spolupráce s velkými stavebními 

firmami, které ji zaručují práci a kvalitní reference. Stejně tak je si dobře vědoma 

vysoké kvality svých zaměstnanců, protože dostatek kvalifikovaných lidi v oboru je 

v současné chvíli nedostačující a vzniká s tím problém zejména u konkurence, které tak 

provádí svoji činnost s nezkušenými dělníky.  
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Bohužel stejně jak si uvědomuje svoje kvality a výhody, tak si stejně uvědomuje, že 

zaostává kvalitní strategie. Tento fakt je vysoce znepokojující, zejména v tom směru, že 

společnost by se měla rozvíjet, pokud chce v budoucnu držet krok s konkurencí. 

Společnost se nachází v uspokojivé finanční situaci a to i přes současnou 

hospodářskou krizi, což má za následek spokojenost a pocit sociálního bezpečí u 

zaměstnanců. Vedení je spokojeno se současným stavem marketingových a 

distribučních zdrojů, stejně tak jako s využíváním technologií ve firmě. 

Problém si vedení firmy uvědomuje s nemožnou akceptací všech zakázek , které by 

mohly být proveditelné a zákazník akceptoval nabídku ze strany společnosti, což dává 

trestuhodný prostor konkurenci k jejímu rozvoji a získávání tak zakázek na trhu na úkor 

firmy KOS Consult s.r.o. 

S tímto problémem spojuje vedení chod organizační struktury společnosti, která se 

jeví jako příliš nepružná a delší dobu nemůže vyhovět všem poptávkám, z důvodů  

nedostatečného počtu zaměstnanců. Pokud by firma měla být vedena do budoucna, je 

potřeba věnovat se této problematice a sjednat nápravu. 

Trend spojený se současnou finanční krizí a nestabilním politickým vývojem 

v České republice má ve stavebnictví za následek útlum nových staveb a projektů. 

Daleko ve větší míře než dříve zákazníci upřednostňují opravy objektů, které jsou 

spojeny s menším finančním zatížením než s novou stavbou.To vše má za následek 

dobré výchozí podmínky pro rozvoj v tomto oboru. 

 


