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Anotace 

 Tato  bakalářská  práce  se zabývá  hospodařením  společnosti  ATELIER PENTA 

 v. o. s.   Zaměřuje se na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí.  Práce je rozdělena do 

tří hlavních částí. Jejím cílem je navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. 
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ÚVOD 
 

 V dnešní době se podniky nacházejí v prostředí, které se neustále mění. Podnik, 

který chce v tomto prostředí přežít a dále se úspěšně rozvíjet, musí toto prostředí 

neustále pozorovat, analyzovat a vyhodnocovat, aby se mohl těmto změnám 

přizpůsobovat z důvodu udržení si pozice na trhu a odolání konkurenčnímu tlaku. 

 

 Podniky musejí nejen dobře znát své okolí, ale také  musí mít přehled o svojí 

situaci uvnitř. Protože jedině tak  si podnik bude vědom svých předností a nedostatků 

oproti konkurenci a bude toho moci patřičně využít. 

 

 Velmi důležitou skutečností je také to, že Česká republika je od 1. května 2004 

členem Evropské unie. To sebou samozřejmě přineslo určité výhody ale také nevýhody. 

Výhodou je především to, že tuzemské společnosti mají nyní šanci prosadit se také na 

zahraničních trzích. Na druhou stranu umožnilo otevření trhu vstup zahraničních firem 

na náš trh, což má za následek větší konkurenci. Členství v EU sebou přineslo také  

velkou řadu legislativních změn. 

 

 Tato práce se bude zabývat hospodařením společnosti ATELIER PENTA v. o. s. 

Je to architektonický a inženýrský atelier, který poskytuje komplexní služby v oblasti 

projektování a poradenství z inženýrské činnosti pozemních staveb. Zajišťuje projekty 

od prvotního návrhu až po dohled a asistenci v průběhu výstavby.  

 

 Cílem  této práce je zhodnotit současný stav  této společnosti na základě 

posouzení vnitřních a vnějších faktorů, které společnost ovlivňují a navrhnout nápravná 

opatření. Dílčími cíli práce jsou zkvalitnění obchodních činností, zvýšení činnosti 

lidského činitele, zlepšení  činností technických a efektivnější finanční hospodaření. 

 

 Práce bude rozdělena do tří hlavních částí. 

 

 V první části zpracuji teoretická východiska práce. Bude zde popsána situační 

analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, STEP analýza, finanční analýza a 

analýza SWOT. 
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 Druhá část práce bude analyzovat současný stav ve společnosti. Na jejím začátku 

uvedu základní údaje o společnosti  a její představení. Na základě  teoretických 

poznatků z první části práce, zde zpracuji analýzu současného stavu ve společnosti. 

 

 V poslední části práce uvedu návrhy vedoucí k odstranění nedostatků, které 

vyplynou z provedené analýzy současného stavu  ve společnosti. Dále zde budou 

nastíněny přínosy, které navrhovaná řešení přinesou. 
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 V této části práce jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné pro zpracování druhé 

části - analýzy současného stavu.  

 

1. 1  Situační analýza  
 

 Situační analýza představuje systematické a důkladné zkoumání situace uvnitř 

podniku a také okolí, v kterém se podnik nachází. Na základě provedené situační 

analýzy může podnik identifikovat své vnitřní silné a slabé stránky a vnější příležitosti a 

hrozby. (5) 

 

 Interní analýza 

 

 Interní analýza se zabývá rozborem vnitřních silných a slabých stránek podniku. 

Je jasné, že zatímco silné stránky by měly podniky v maximální možné míře využívat, 

slabé stránky by měly být co nejrychleji odstraněny. (3) 

 

 Externí analýza 

 

 Podnik není izolován při své činnosti, ale je obklopen  okolím. Tím rozumíme vše, 

co je za pomyslnými hranicemi podniku,  čím je ovlivňován a co popřípadě může sám 

ovlivnit. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku okolí 

ovlivňovat, je  omezená.  

 Okolí podniku zahrnuje faktory, které pro něj mohou vytvořit na jedné straně 

příležitosti, ale na druhé také ohrožení jeho existence. Z toho vyplývá, že podnik musí 

své okolí neustále pozorovat a také se mu přizpůsobovat. Aby byl tento proces 

přizpůsobování snadnější, je nutné provést potřebnou analýzu  okolí. (4) 
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 Okolí podniku můžeme rozdělit na dvě části: 

 

• Mikrookolí (oborové) – bezprostředně podnik obklopuje. Je tvořeno podniky, 

které si vzájemně konkurují, dodavateli, zákazníky apod. K analýze oborového 

okolí je velice užitečným nástrojem Porterův model pěti konkurenčních sil. 

 

• Makrookolí (obecné) – širší okolí podniku, je společné pro všechny podniky. 

Podnik ho v zásadě nemůže ovlivnit. Jedná se zejména o faktory ekonomické, 

demografické, technologické, politické, legislativní, přírodní a o kulturní a 

sociální podmínky. (3) 

 

 

 
 

Obrázek č. 1: Okolí podniku (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        Makrookolí 
 
Makroekonomika                                      Demografie 

 

                                                    Mikrookolí 
 
 
                 Zákazníci                        Dodavatelé 
 
 
 
                 Konkurenti                     Substituty            Svět 
       
                                   Potencionální  
Technologie                 konkurenti 
 
               Sociální                                     Politika, 
                politika                                     legislativa 
                    

 
    Podnik 
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1. 2  Porterův model pěti konkuren čních sil 
 

 
Porterův model pěti konkurenčních sil je vhodným nástrojem pro analýzu odvětví, 

ve kterém firma podniká. Zohledňuje prakticky všechny aktéry, kteří se významně 

podílejí na dalším vývoji odvětví. PORTER postavil model fungování trhu na těchto 5 

silách: 

1. rivalita mezi konkurenty 

2. vyjednávací síla dodavatelů 

3. vyjednávací síla odběratelů 

4. hrozba ze strany nových konkurentů 

5. hrozba ze strany  substitučních výrobků nebo služeb 

 

Společné působen těchto pěti faktorů určuje intenzitu konkurence v odvětví a 

ziskovost. Síla působení každého z pěti faktorů je od odvětví k odvětví různá a může se 

měnit, podle toho, jak se dané odvětví vyvíjí.  

 

 

 
Obrázek č. 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

Potencionální 
konkurence 

 

Konkurence v 
odvětví 

 

Vyjednávací 
síla odběratelů 

 

Hrozba 
substitutů 

 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 
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Konkurenční rivalita 

 

 K tomu, aby získali stávající konkurenti výhodné postavení, soupeří mezi sebou. 

A to takovými metodami jako je cenová konkurence, reklamní kampaně, zlepšený 

servis zákazníkům, záruky apod. Silná rivalita mezi konkurenty snižuje ziskovost.  

Nejzřetelnější forma konkurence vypadá následovně: silná rivalita mezi firmami, které 

vyrábějí podobné výrobky nebo poskytují obdobné služby a prodávají je na stejném 

trhu. Rivalita může být intenzivní anebo se může řídit nepsanými pravidly, 

gentlemanskými dohodami, které oboru pomáhají vyhnout se škodě, jakou může 

způsobit ziskům nadměrné snižování cen, reklama apod. (2, 7) 

 

Rivalita se zvyšuje za následujících okolností např.: 

• konkurující si podniky jsou početné, přibližně stejně velké a silné; 

• míra růstu odvětví je nízká a zvýšení tržního podílu je možné jen na úkor 

konkurenta; 

•  vysoké fixní nebo skladovací náklady  

• poskytované výrobky nebo služby nejsou dostatečně diferencované; 

• nové kapacity se budují ve skocích; 

• výstupní bariéry jsou vysoké (7) 

 

Potenciální  konkurenti  

 

Vstup nových firem do odvětví je závislý na existujících překážkách vstupu a na 

reakci stávajících konkurentů v odvětví. Pokud je snadné do odvětví vstoupit, potom 

jakmile zisky začnou  vypadat přitažlivě, budou nové firmy do něj vstupovat. Jestliže 

ale poptávka po produktech v daném odvětví nestoupá tak, aby odpovídala zvětšené 

kapacitě, kterou způsobil vstup, pak se ceny a s nimi i zisky pravděpodobně sníží. (2) 

 

Vážnost hrozby vstupu nových firem na stávající trhy je dle Portera ovlivněna 

zejména úsporami z rozsahu, kapitálovou náročností, přechodnými náklady, stupněm 

diferenciace výrobků, nákladovým znevýhodněním  nesouvisejícím  s  velikostí 

podniku,  přístupem k  distribučním  kanálům  a také vládní politikou. (7) 
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Hrozba ze strany substitučních výrobků nebo služeb 

 

Existují-li blízké substituční výrobky nebo služby, jsou pro podnik hrozbou. 

Substituty jsou produkty, které mají stejnou funkci jako produkty daného odvětví. 

Pokud se tyto produkty stanou přitažlivějšími z hlediska o ceny, kvality nebo výkonu, 

pak někteří kupující budou v pokušení odvrátit svou náklonnost od firmy. Pokud 

substituty představují nepochybnou hrozbu, pak organizace v oboru jí budou předcházet 

tím, že nebudou zvyšovat ceny a budou vyvíjet a zdokonalovat své výrobky nebo 

služby. Jestliže však mají produkty podniku málo blízkých substitutů, znamená to pro 

podnik příležitost ke zvýšení ceny tím i zisku. 

 Tato hrozba substitučních produktů je ovlivněna tím, jak snadno může kupující 

k náhražce přejít, tedy náklady, které jsou spojené s přechodem z jednoho produktu na 

druhý. (2) 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 

Silní kupující mohou být pro podnik hrozbou, když tlačí ceny dolů, požadují vyšší 

kvalitu, případně lepší služby jako je například servis. Tím staví konkurenty proti sobě, 

což vede k poklesu ziskovosti v odvětví. Naopak slabí kupující vytvářejí pro podnik 

příležitost ke zvýšení cen a tím k dosažení vyššího zisku. (3, 7) 

 

Odběratelé jsou silní když: 

•    jsou koncentrovaní a nakupují velké množství vzhledem k dodavatelově 

objemu prodeje 

• produkty, které nakupují tvoří významnou část jejich nákladů 

•  jim nehrozí vysoké náklady spojené s přechodem 

• dosahují nízkého zisku 

• vytvářejí hrozbu zpětné integrace 

• produkt není důležitý z hlediska kvality odběratelových produktů (7) 

 

 

 



18 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Podobně jako kupující mohou dodavatelé zdrojů, které jsou pro odvětví nezbytné, 

zvýšit ceny nebo snížit kvalitu produktů, což vede ke snížení zisků v důsledku velkých 

vstupních nákladů. Opačně zase slabí dodavatelé dávají podniku jako kupujícímu 

možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu. Tím dojde ke snížení nákladů a ke 

zvýšení zisku. (3) 

 

Dodavatelé jsou silní v následujících případech: 

• mají málo substitučních výrobků nebo žádné  

• odvětví do kterého dodává není důležitým zákazníkem 

• produkt dodavatele je důležitý vstup pro odběratele 

• dodavatelé mají diferenciované produkty nebo vytvořily vysoké přechodové 

náklady 

• dodavatelé představují hrozbu, co se týče integrace do odvětví (7) 

 

 

Celková přitažlivost oboru 

 

 Pokud je všech pět sil je silných, můžeme očekávat, že výnosnost bude nízká, bez 

ohledu na to, jaké produkty firmy prodávají. Slabé síly dovolují oproti tomu vysoké 

ceny a nadprůměrnou odvětvovou výnosnost. Firmy mohou tyto síly ovlivnit svou 

strategií. Některé inovace však vedou pouze  ke krátkodobé výhodě, která, když každý 

hráč v odvětví je nucen se přizpůsobit, vyústí tím, že celé odvětví na tom může být hůře 

než předtím. (2) 
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1. 3  STEP analýza 

 

 STEP analýza zkoumá vnější obecné prostředí. Název je tvořen počátečními 

písmeny oblastí, které tvoří základ této analýzy. Jsou to faktory: 

• SOCIÁLNÍ  

• TECHNOLOGICKÉ 

• EKONOMICKÉ  

• POLITICKÉ 

 

Sociální faktory – jsou to faktory, které souvisejí se způsobem života lidí a jejich 

životními hodnotami. Patří sem např.: 

- demografický vývoj, 

- mobilita obyvatelstva, 

- rozdělení příjmů, 

- životní úroveň, 

- míra  vzdělání, 

- postoje k práci a volnému času, 

- charakteristika spotřeby. 

 

Technologické faktory – faktory související s vývojem výrobních prostředků, 

materiálů, procesů a know-how. Např.: 

- výše výdajů na výzkum, 

- podpora vlády v oblasti výzkumu, 

- nové technologické aktivity a jejich priorita, 

- obecná technologická úroveň, 

- nové objevy a vynálezy, 

- rychlost technologického přenosu, 

- rychlost morálního zastarávání. 
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Ekonomické faktory – tyto faktory souvisejí zejména s toky peněz, zboží, služeb, 

informací a energie. Např.: 

-  vývoj HDP, 

- úroková míra, 

- množství peněz v oběhu, 

- inflace, 

- nezaměstnanost, 

- spotřeba, 

- výše investic, 

- cena a dostupnost energie. 

 

Politické faktory – řadí se sem např.: 

- legislativa 

- politická stabilita, 

- pracovní právo 

- stabilita vlády, 

- daňová politika , 

- integrační politika, 

- podpora zahraničního obchodu, 

- ochrana životního prostředí. 

 

 Faktory, které působící na organizaci ve vnějším prostředí představují pro 

organizaci zdroj příležitostí nebo hrozeb. Není zapotřebí procházet a analyzovat 

všechny uvedené faktory. Na každý subjekt má většinou vliv jen několik 

nejdůležitějších. (1) 
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1. 4  Finanční analýza 
 

Základním finančním cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty podniku 

v delším časovém období. Dalšími finančními cíly jsou trvalá platební schopnost a 

perspektiva dlouhodobé likvidity a také trvalý dostatečně vysoký zisk a rentabilita 

vlastního kapitálu. Finanční cíle podnikání jsou základem pro formování dalších cílů 

podniku. 

 

 Finanční analýza je nedílnou částí při komplexním posuzování výkonnosti 

podniku. Jejím hlavním úkolem je posoudit úroveň minulé a  současné finanční situace 

podniku a určit příčiny jejího zlepšení či zhoršení. Dále také posoudit  předpokládaný 

budoucí vývoj. Kvalitní řízení se bez finanční analýzy neobejde. 

 

Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou informace z účetnictví. Dalšími 

zdroji jsou ostatní data (čerpaná z podnikové statistiky, vnitřních směrnic atd.) a také 

externí data vnějšího ekonomického prostřední (údaje státní statistiky, ministerstev, 

zprávy z odborného tisku apod.). Nejdůležitějšími účetními výkazy jsou :   

• rozvaha 

• výkaz zisků a ztrát 

• výkaz o cash flow 

 

 Finanční analýza má také své uživatele. K těm patří zejména manažeři, investoři, 

zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, konkurenti, banky a jiní věřitelé a stát. (6) 

 

1. 5. 1  Přehled metod finanční analýzy 

 

• Elementární metody 

a) analýza absolutních ukazatelů 

− analýza trendů (horizontální analýza) 

− procentní rozbor (vertikální analýza) 
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b) analýza rozdílových ukazatelů 

- analýza čistého pracovního kapitálu 

- analýza čistých pohotových prostředků 

- analýza čistého čistě-pohledávkového finančního fondu 

- metoda financování a krátkodobé zdroje 

- management oběžných aktiv 

c) analýza cash flow 

- vztah zisku a cash flow 

- metody zjišťování cash flow 

d) analýza poměrových ukazatelů 

- analýza platební schopnosti a likvidity 

- analýza řízení dluhu, finanční a majetkové struktury 

- analýza využití aktiv 

- analýza ziskovosti  

- analýza provozních ukazatelů  

- analýza ukazatelů kapitálového trhu 

e) analýza soustav ukazatelů 

- quick test 

- indikátor bonity 

- indexy IN 

- Altmanův index finančního zdraví 

- pyramidové rozklady 

- indikátor budoucí finanční tísně 

- srovnávání vybraných ukazatelů finanční stability a výnosové situace 

s plánem, nejsilnějším konkurentem, expertními odhady 

 

• Vyšší metody  

a) matematicko-statistické metody 

b) nestatistické metody 
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1. 5  SWOT analýza 
 

 SWOT analýza je založená na zvažování vnějších a vnitřních faktorů společnosti. 

Slouží k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb. Název této 

analýzy  je tvořen zkratkou anglických slov: 

•   Strengts (přednosti, silné stránky) 

•   Weaknesses (nedostatky, slabé stránky) 

•   Opportunities ( příležitosti ve vnějším prostředí) 

•   Threats (hrozby z vnějšího prostředí) 

 

 Jestliže se podnik bude zabývat pouze rozborem svých vnitřních stránek, potom 

budeme hovořit o S - W analýze. Podnik může také provádět pouze rozbor vnějších 

faktorů, pak hovoříme o O – T analýze.  

 

 Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující 

vnitřní hodnotu firmy. Silné stránky se snaží každý podnik maximálně využívat. 

Naopak  pro slabé stránky platí, že se podnik snaží o minimalizaci jejich vlivu.  

Jednotlivé silné a slabé stánky nemají pro podnik stejnou důležitost. Toto je potřebné si 

uvědomit. Ne každá silná stránka musí znamenat konkurenční výhodu a také v mnoha 

případech  je také možné vylepšit i to, co podnik dělá dobře. Stejný efekt bude mít když 

se podnik bude snažit odstranit slabé stránky, které mají jen malý vliv.  Z toho vyplývá, 

že  podnik  musí využívat svých významných silných stránek a snažit se odstranit vliv 

závažných stránek slabých. (5) 

 

 Oproti tomu příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže 

ovlivnit, ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy. Stejně jako v případě 

silných stránek se podnik snaží oblast příležitostí maximalizovat, aby přinášela co 

nejvíce možností jak se odlišit od konkurence. Hrozby představují situace, které mohou 

vývoj podniku velmi negativně ovlivnit. 
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 Příklady možných silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb: 

 

Silné stránky  (S) 

- dobrá pověst u odběratelů 

- kvalitní výrobky a služby 

- nákladová výhoda 

- lepší reklamní kampaň 

- schopní řídící pracovníci podniku 

- jedinečné know-how 

 

Slabé stránky (W) 

- nevyužité kapacity 

- nedostatek manažerských dovedností a talentu 

- nedokonalá distribuční síť 

- vysoké náklady ve srovnání s konkurenty 

- nekvalitní produkty 

- špatná pověst 

 

Příležitosti (O)  

- vstup na nové trhy nebo tržní segmenty 

- rozšíření nabídky výrobků a možnost uspokojit tak další potřeby zákazníků 

- diversifikace 

- vertikální integrace 

- překování obchodních bariér na atraktivních cizích trzích 

- rychlejší růst trhu 

 

Hrozby (T) 

- konkurence ze strany cizích výrobců s nižšími náklady 

- rostoucí prodeje substitučních výrobků 

- pomalý růst trhu 

- rostoucí síla odběratelů nebo dodavatelů 

- měnící se potřeby a vkus zákazníků 
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 Na základě posouzení  vnějších a vnitřních faktorů a také podle charakteru 

odvětví, můžeme určit následující čtyři strategie (9): 

 

� Strategie S - O –  strategie založené na využití silných stránek a příležitostí 

vnějšího prostředí. 

 

� Strategie W - O – snahou je překonat slabé stránky za pomoci příležitostí 

vnějšího prostředí. 

 

� Strategie S  -T – podnik využívá svých silných stránek k obraně proti hrozbám.. 

 

� Strategie W -T – je to obraná strategie, kdy podnik usiluje o přežití. Snaží se 

odbourat slabé stránky a vyhnout se ohrožením.  

 

 

 
Obrázek č. 3: Využití SWOT analýzy při koncipování strategie (9) 
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2  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

 Po krátkém představení společnosti následuje analýza obchodních činností, 

lidského činitele, technických činností, Porterův model pěti konkurenčních sil, STEP 

analýza, finanční analýza  a analýza SWOT. 

 

 

2. 1  Identifikační znaky společnosti 
 

   Obchodní jméno: ATELIER PENTA  v.o.s. 

Adresa sídla společnosti: Mrštíkova 12, Jihlava 586 01 

Datum vzniku: 30. 3. 1993 

Právní forma: veřejná obchodní společnost 

Hlavní předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě 

 Identifikační číslo:  47916621 

DIČ: CZ47916621 

Telefon: 567 312 451-4 

Fax: 567 312 455 

E-mail: penta@ji.cz 

 

 

2. 2  Představení společnosti 
 

 Společnost ATELIER PENTA v.o.s. je architektonický a inženýrský atelier, který 

poskytuje komplexní služby v oblasti projektování a poradenství z inženýrské činnosti  

pozemních staveb. Zajišťuje projekty od prvotního návrhu až po dohled a asistenci 

v průběhu výstavby.  

 

 Společnost vznikla dne 30. března 1993  zápisem do Obchodního rejstříku. 

Původně společnost tvořilo 5 společníků, odtud název „penta“. V roce 1999 vystoupili 

ze společnosti tři společníci  a zůstali jenom dva.  
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 Společnost byla založena se zaměřením na projektování pozemních staveb. 

Přelomem ve vývoji byla užší specializace na tvorbu zdravotnických staveb s důrazem 

na optimalizaci komplexů operačních sálů a lůžek intenzivní peče.  

 

 Působí jako společnost, která je schopná zabezpečit požadované činnosti v oboru 

pozemního a průmyslového stavebnictví. Komplexním způsobem zabezpečuje 

projektovou dokumentaci staveb v široké oblasti investiční výstavby a garantuje 

odborné provedení díla jak vlastními pracovníky, tak i předem prověřenými 

specializovanými subdodavateli.  

 

Spektrum projektů     - zdravotnické stavby 

                                               - stavby občanské vybavenosti a bytové výstavby 

                                               - průmyslové stavby 

 

 Od roku 2005 je společnost držitelem certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 

2001. Dále je společnost držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu pro 

právnickou osobu pro stupeň utajení „důvěrné“. 

 

2. 2. 1  Tržby společnosti 
 

 Vývoj tržeb samozřejmě závisí na počtu a velikosti realizovaných zakázek.  Z níže 

uvedené tabulky a grafu je patrné, že tržby společnosti měly převážně rostoucí 

charakter. Společnost dosáhla v uplynulých sedmi letech následujících  ročních tržeb  za 

projekční práce. 

Rok Tržby v K č bez DPH 

2000 13 878 629 

2001 13 036 663 

2002 15 306 211 

2003 14 720 491 

2004 15 509 638 

2005 19 201 616 

2006 16 694 056 
 

Tabulka č. 1: Tržby společnosti za projekční práce 
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Tržby spole čnosti za projek ční práce v letech 2000 - 2006
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Graf č. 1: Tržby společnosti v letech 2000 - 2006 
 

 

2. 2. 2  Organizační struktura  
 
Základem organizační struktury je dvoučlenné vedení společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obrázek č. 4: Organizační struktura 
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2. 2. 3  Významné projekční zakázky 

 

− Průmyslové stavby 

 

Název stavby Rok realizace Náklad stavby - bez DPH 

Rekonstrukce kuchyn ě          
Nemocnice Svitavy 2006 75 000 000 Kč 

Pobo čný závod firmy                    
ARROW INTERNATIONAL ČR, a. s.               

ve Ždáru nad Sázavou 
2004 - 2005 450 000 000 Kč 

Areál firmy Jipocar Jihlava 2004 210 000 000 Kč 

Vodní ráj Jihlava 2001 167 000 000 Kč 

Areál obchodních dom ů             
Baumax, Hypernova, Patrol - Jihlava 2001 250 000 000 Kč 

 
Tabulka č. 2: Průmyslové stavby 

 
 

− Zdravotnické stavby 

 

Název stavby Rok realizace Náklad stavby - bez DPH 

ÚZÚ AČR Praha nemocnice                       
BLS 3 a BLS 4 2005 1 200 000 000 Kč 

Rekonstrukce chirurgických obor ů ON 
Nové Město na Morav ě 2004 

270 000 000 Kč                     
115 000 000 Kč                      
189 000 000 Kč 

Nemocnice Svitavy 2004 300 000 000 Kč 

Pavilon ambulantní medicíny 
Nemocnice Pelh řimov 2003 400 000 000 kč 

Pavilon interních obor ů 
 Nemocnice T řebíč 2003 110 000 000 Kč 

Dostavba nemocnice Jihlava 2002 570 000 000 Kč 

 
Tabulka č. 3: Zdravotnické stavby 
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2. 3  Analýza obchodních činností 
 

 Jak již bylo výše zmíněno, společnost se zabývá architekturou, projektováním 

pozemních staveb a inženýrskou činností ve všech fázích investiční výstavby.  

 

2. 3. 1  Získávání zakázek 
 

 Společnost získává zakázky: 

• na základě výběrového řízení, konkurzu nebo veřejných soutěží 

• na výzvu více zájemcům 

• na přímou poptávku zákazníka 

• od stálých zákazníků 

• na přímou objednávku 

 

 Po dohodě s potencionálním zákazníkem provedou společníci přezkoumání 

reálnosti splnění definovaných požadavků zákazníka. 

 

 Při přezkoumání požadavků se zejména prověřuje zda: 

• jsou požadavky dostatečně přesně specifikovány nebo jsou-li potřebné další 

doplňující informace pro jednoznačné určení požadavků zákazníka, 

• je třeba informovat zákazníka o specifikách zakázky, které jím nebyly 

uplatňovány, avšak jejich řešení je nezbytné z hlediska dosažení 

požadovaných parametrů či dodržení zákonných a jiných předpisů, 

• kapacitní a časové možnosti nasazení potřebných zdrojů včetně prověření 

jejich způsobilosti,  

• kapacity potencionálních externích dodavatelů prací a služeb vzhledem 

k zajištění jakosti svých dodávek, 

•  jsou termíny dodání reálné, 

• specifické podmínky místa realizace a jejich promítnutí do nabídky a návrhu 

smlouvy. 
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 Při přezkoumání společníci dále zváží, zda je v zadání zachována možnost 

přistoupení na změnu v průběhu realizace a míru rizika neplnění případné smlouvy. 

 

 Dalším důležitým krokem před přijetím zakázky je získání dostupných  informací 

o potencionálním zákazníkovi. Za  získání těchto informací jsou odpovědní společníci.  

 

 Jedná se především o informace :     

• zkušenosti spřátelených firem, 

• dostupné reference, 

• platební morálka (schopnost). 

 

 Na základě tohoto přezkoumání a zvážení  získaných informací o potencionálním 

zákazníkovi, rozhodnou společníci o přijetí nebo zamítnutí poptávky ( o  zpracování a 

podání nabídky účasti v soutěži). 

 

2. 3. 2  Zpracování nabídky 
 

 Vedení společnosti zajistí kontakt na zadavatele a získání veškerých podkladů 

týkajících se zakázky. Společník provede kontrolu podkladů, případně zajistí jejich 

doplnění, zkontroluje zadání, provede jeho ocenění a zadá vypracování nabídky 

odpovědnému pracovníkovi.  Nabídka je zpracovávána vždy v rozsahu požadovaném 

zákazníkem. 

 

 Každá nabídka je vždy před doručením objednateli přezkoumána společníkem 

organizace: 

• zda jsou tyto požadavky přesně a konkrétně definovány, 

• zda nabídka přesně reaguje na  definované požadavky objednatele, 

• zda je společnost schopna splnit požadavky, které zákazník specifikoval 

dodatečně, 

• zda jsou potvrzeny reálné dodací podmínky, 

• zda je společnost schopna splnit stanovené požadavky zejména v rozsahu a 

čase, 
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• zda je reálná cenová úroveň, 

• zda jsou vyřešeny všechny požadavky odlišné od zadání, zda v případě 

nedodržení ustanovení uvedených ve smlouvě o dílo ze strany společnosti 

nebo zákazníka jsou stanovené sankce a míry rizika pro společnost přijatelná a 

únosná. 

 

 Úspěšné nabídky jsou evidovány společníkem v Knize zakázek. Na základě 

podpisu smlouvy o dílo zakázka získá zakázkové číslo a je zaevidována.  Za obsahovou 

správnost odpovídá zpracovatel nabídky, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 

na krycím listě.  

 

2. 3. 3  Nakupování 
 

 Nakupování veškerých vstupů (zboží a materiálu, subdodávek prací a služeb) je 

realizováno tak, aby nakupované produkty splňovaly potřeby společnosti, stejně jako 

potřeby a požadavky zákazníka a dalších zainteresovaných stran. 

 

 Kritéria pro výběr smluvních dodavatelů: 

− kvalita provedené práce 

− cena subdodávky 

− schopnost časového plnění 

− zkušenosti společnosti z dřívějších zakázek s dodavatelem 

 

2. 3. 4  Internetové stránky 
 

 Prezentace prostřednictvím internetu je levným a také dnes již velice důležitým 

prostředkem k oslovení potencionálních zákazníků. Společnost ATELIER PENTA       

v. o. s.  má své vlastní webové stránky na internetu. Avšak není tomu dlouho co si je 

nechala vytvořit. Tyto stránky jsou ale značně nevyhovující. Jsou nezajímavé, schází 

jim určité body a také nejsou příliš graficky propracované.   

 

 V oblasti obchodních činností jsou určitým nedostatkem společnosti právě její 

webové stránky a celková propagace. 
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2. 4  Analýza lidského činitele 
 

Cílem řízení lidských zdrojů je identifikovat potřeby společnosti z hlediska 

odborné způsobilosti a výcviku pracovníků, kteří jsou zapojeni do všech procesů 

probíhajících ve společnosti. Společnost zaměstnává pracovníky, kteří jsou způsobilí a 

kompetentní k provádění prací ovlivňujících jakost produktu.  

 

 2. 4. 1   Funkční zařazení pracovníků a kvalifikační požadavky 
 

Společnost má pro zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců stanoveny 

požadavky na jednotlivá funkční místa v rámci společnosti. Jednotliví pracovníci  podle 

svého funkčního zařazení musí splňovat požadavky z hlediska aplikovatelného 

vzdělání, dovedností a zkušeností. 

 
• Asistent – pracovník se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním bez 

odborné praxe,  který je schopen se v dané problematice orientovat, 

zpracovávat dílčí projektové dokumentace pod odborným vedením 

zodpovědného projektanta. 

 

• Projektant – pracovník se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním 

s odbornou praxí  delší jak 2 roky. Je schopen zpracovávat samostatně 

jednoduché zakázky. 

 

• Zodpovědný projektant -  pracovník se středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním a s odbornou praxí delší jak 5 let. Je schopen 

zpracovávat samostatně i složité zakázky. Je schopen se základním způsobem 

orientovat v problematice v ostatních kooperujících profesích a má 

organizační dovednosti pro vnitřní řízení zakázky. 

• Vedení provozní agendy ,  technický pracovník -  pracovník se 

středoškolským vzděláním,  s hmotnou odpovědností. 

 



34 

2. 4. 2  Počet pracovníků 
 

 Společnost má 24 pracovníků  a disponuje následujícími profesemi: architekt, 

stavební projektant, statik, projektant zdravotní techniky, vzduchotechniky, ústředního 

topení, požární ochrany, projektant elektro-silových rozvodů a slaboproudů, projektant 

inženýrských sítí, rozpočtáři a cenaři, pracovník inženýrské činnosti, administrativní a 

techničtí pracovníci. 

 

 Účetnictví a daňovou problematiku zpracovává na základě podkladů od 

administrativní pracovnice a vedení společnosti externí pracovník. 

 

2. 4. 3  Přijímání a propouštění  pracovníků 
 

Hledání nových pracovníků se uskutečňuje buď prostřednictvím inzerátů 

v regionálních novinách nebo na základě vyžádaného seznamu absolventů VŠ daného 

oboru.  Vedení společnosti se totiž zaměřuje při obsazování potřebných pracovních 

pozic na čerstvé absolventy škol.  

 

Od přijetí pracovníka do pracovního poměru je vedena jeho osobní složka, jejíž 

součástí jsou i kopie dokladů o dosažené kvalifikaci a o absolvovaných školení. 

 

 Doposud společnost nikoho ze svých zaměstnanců nepropustila. Pokud by se tak 

stalo, bylo by to jen ze závažných důvodů vymezených v Zákoníku práce. Jestliže chce 

zaměstnanec odejít ze své vlastní vůle, odchází prostřednictvím dohody. Výpovědní 

lhůta činí 2 měsíce. 

 

2. 4. 4  Vzdělávání pracovníků 
 

 Způsobilost jednotlivých odborných zaměstnanců je udržována školením dle 

profesí.   
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 Školení prováděná ve společnosti lze rozdělit do těchto kategorií: 

• Vstupní školení nových pracovníků – absolvují je všichni noví pracovníci, 

zahrnuje kromě všeobecných školení i základní školení související s jejich 

činností ve společnosti a systémem managementu jakosti. 

• Všeobecná školení – absolvují je všichni pracovníci společnosti 

• Profesní školení 

 

Školení jsou prováděna buď pracovníky společnosti, mají-li potřebná oprávnění, 

nebo externími spolupracovníky nebo společnostmi. 

 

2. 4. 5 Odměňování pracovníků a pracovní doba 
 

 Za vykonanou práci dostávají zaměstnanci smluvní mzdu. Tato mzda je 

zaměstnanci zaručena a krátí se jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval v měsíci 

stanovený počet dnů. Kromě smluvní mzdy jsou zaměstnancům vypláceny odměny  na 

základě rozhodnutí vedoucího firmy a dále také odměny za práci přesčas.  

 

Ve společnosti se uplatňuje  pružná pracovní doba ve formě pružného 

pracovního týdne. Základní pracovní doba je stanovena od 8.00 hod. do 14.30 hod.,  

volitelná pracovní doba od 6.00 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod.    

 
 
2. 4. 6  Komunikace mezi zaměstnanci 
 

 Společnost má vytvořen vnitřní informační systém. Komunikace v organizaci 

mezi jednotlivými pracovníky je zajištěna těmito způsoby: 

• pracovní porady vedení společnosti, 

• informace předávané  prostřednictvím pravidelných porad pracovníků 

organizace, 

• pracovní diskuze, 

• školení pracovníků organizace. 
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Z porad vedení společnosti se neprovádí oficiální zápisy. Zápisy jsou 

zpracovávány z porad celého pracovního kolektivu, které jsou uloženy na sekretariátě 

organizace. Z pracovních diskuzí v rámci pracoviště jsou výstupem osobní poznámky.  

 

Pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s cíli jakosti organizace na každoročním 

vyhodnocení činnosti organizace, která se koná na konci kalendářního roku. 

 

 

Velkým kladem společnosti v oblasti lidského činitele je, že si zaměstnance vybírá 

z řad čerstvých absolventů a tím  dává šanci lidem bez předchozí praxe. Další výhodou 

je  také výše zmíněná pružná pracovní doba. Co se týče nedostatků, tím by mohla být  

častější školení pracovníků. Školení sice probíhají, ale jen v omezené míře.  
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2. 5  Analýza technických činností 
 

Součástí kmenového jmění společnosti je vozový park 3 osobních vozidel, strojní 

vybavení planografických provozů a materiálně technické vybavení projekčních 

počítačových pracovišť. 

 

2. 5. 1  Analýza informačních technologií 
 

 Všechna pracoviště jsou vybavena počítačovou technikou a speciálními programy 

pro jednotlivé profese. Počítače pracují pod operačním systémem Windows 2003, pouze 

na některých je Windows 2000. Také jsou všechny počítače připojené na 

vysokorychlostní internet. 

 

 Koordinátorem a hlavním správcem výpočetní techniky ve společnosti  je správce 

sítí. Správcem programů je v organizaci pověřen jiný pracovník. 

 

 Každý nákup softwaru nebo hardwaru navrhují vedoucí jednotlivých oddělení a 

schvalují společníci organizace. Správce sítí eviduje rozmístění jednotlivých přístrojů a 

programů v rámci organizace. U něj se soustřeďuje veškerá dokumentace jednotlivých 

přístrojů a povolení k užívání softwaru a také řídí a koordinuje  případné opravy 

přístrojů. 

 

 Každý počítač má svého uživatele. Uživatel odpovídá za to, že se používají pouze 

schválené nakoupené programy vedené v evidenci organizace. Na každém počítači je 

nainstalován antivirový program AVAST, verze 4. 6 Managed hlídající vstup do 

počítače. U většiny programů nebo i počítačů je chráněn přístup k  počítači hesly. 

Seznam uživatelů a oprávněných osob vede správce sítí. 

   

 Každý uživatel chrání všechna data  před zneužitím a současně je zálohuje na 

dalších nosičích tak, aby minimalizoval nebezpečí ztráty dat. Založená data se archivují 

dle archivačních lhůt.  
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 Kontrolu počítačů má za povinnost správce sítí. Kontroluje používání a využívání 

počítačů. Jeho povinností je dále provádět tyto kontroly: 

• kontrola napadení viry, 

• kontrola řídících prvků – prohlídky disketových jednotek, disků, pamětí, 

nastavení počítače, 

• kontrola používání softwaru srovnávací metodou s původními programy, 

• kontrola správnosti zapojení a instalace, 

• kontrola archivace dat. 

 

Společnost používá tyto speciální programy: 

 

 AutoCad - tento SW je určen pro projektování a rýsování výkresů v PC  v mnoha 

nejrůznějších oborech - stavebnictví, architektuře, strojnictví, elektrotechnice, atd. Tyto 

obory se od sebe podstatně liší, společným rysem pro všechny je potřeba zachytit 

grafickou informaci o různých částech reálného světa, uchovat ji a případně později 

modifikovat. AutoCAD je vytvořen jako systém s otevřenou architekturou, tzn., že 

uživatel si jeho prostředí může podle svých potřeb a podle oblasti, v které pracuje, 

doplňovat a přetvářet. Pro různé oblasti je vhodné používat profesionální nadstavby, 

které jsou vybaveny prostředky pro práci zaměřené právě na určitý obor. 

 
 Cadcon - je nadstavba AutoCadu pro kreslení stavebních výkresů a vytváření 

prostorových modelů staveb na PC. Modulárním členěním, včetně profesí, je CADCON 

vhodný jak pro architektonické ateliéry, tak také pro stavební projekce. 

 

 Architectural Desktop - spojuje robustní základy objektové technologie 

AutoCadu s funkcemi optimalizovanými pro potřeby architektury. Architectural 

Desktop je nástrojem pro projektování v 3D, dokonale integrované do programového 

prostředí. 
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2. 5. 2 Systém řízení  jakosti ve společnosti 
 

 Společnost je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:2001.  Zavedení 

systému řízení kvality bylo certifikováno společností STAVCERT pro navrhování 

staveb. Platnost tohoto certifikátu je do 31. 5. 2008. 

 

 Systém managementu jakosti je aplikován ve všech oblastech činností společnosti. 

Politika jakosti je závazná pro všechny pracovníky a vyžaduje jejich efektivní 

spolupráci v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně jakosti. 

 

 Odpovědnost za jakost nesou pracovníci na všech úrovních a ve všech funkcích, 

přičemž každý pracovník je odpovědný za jakost své práce a každý vedoucí pracovník 

je odpovědný za jakosti prací prováděných pod jeho vedením. 

 

 Ověřování plnění politiky jakosti je prováděno systémem interních auditů, jejichž 

výsledky jsou pravidelně analyzovány. 

 

 

 Po technické stránce je na tom společnost velice dobře. Je držitelem certifikátu 

jakosti.  Jediné co by se dalo vytknout je,  že příchody a odchody zaměstnanců nejsou 

monitorovány elektronickým docházkových systémem. Toto je zajišťováno 

prostřednictvím Knihy odchodů a příchodů. 
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2. 6  Porterův model pěti konkuren čních sil 
 

Konkurenční rivalita 

  V tomto případě se jedná se o již existující konkurenty. Konkurenční rivalita se 

vyskytuje v každém oboru kde působí dva a více subjektů ať již ve větší či menší míře.   

Na trhu, kde společnost ATELIER PENTA v. o. s. působí je konkurence je veliká, 

protože v odvětví působí velké množství firem. Jedni z hlavních konkurentů jsou např:  

 

���� FORTIS spol. s r. o. - působí v Jihlavě od roku 1991 a již od svého vzniku se 

specializovala na projektovou, inženýrskou a investorskou činnost ve výstavbě. 

V roce 1992 rozšířila svoji činnost o dodavatelskou a obchodní činnost. V tomto 

roce společnost také zahájila stavební výrobu a začala v této oblasti poskytovat 

komplexní služby. Specializuje se z větší části na rekonstrukce budov bytových, 

občanských a průmyslových. Významný díl činnosti ateliéru je trvale zaměřen 

na rekonstrukce památkově chráněných budov.  

 

���� OK PLAN, s. r. o. – společnost z Humpolce zahájila svoji činnosti v roce 1997. 

Specializuje se na komplexní poskytování služeb v oblasti architektury, 

urbanismu a designu. Od roku 2001 je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001:2001. 

 

���� ART PROJEKT, s. r. o. – společnost sídlící v Jihlavě, vznikla v roce 1999 a 

tvoří ji 7 zaměstnanců. Zaměřuje se na stavby občanské, bytové, zdravotnické a 

průmyslové. Zajišťuje zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

od architektonické studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební 

povolení až po realizační projekt, včetně zpracování návrhu interiéru. 

 

Hrozba vstupu nových firem 

 Hrozba vstupu nových firem je poměrně velká, neboť jedním ze základních 

faktorů ovlivňujících tento vstup nových firem je velikost fixních nákladů při vstupu do 

odvětví. V tomto případě náklady vstupu nejsou příliš vysoké, což usnadňuje novým 

konkurentům vstup.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

 Vyjednávací vliv dodavatelů není nijak zásadní. Je to hlavně z toho důvodu, že 

společnost nic nevyrábí a tedy nepotřebuje pro svoji činnost v podstatě žádný materiál. 

Nepočítáme-li spotřební materiál (kancelářské potřeby) a podobné věci. Jediné co 

společnost  nakupuje, jsou subdodávky určitých prací. K tomu přistupuje při plném 

vytížení svých vlastních zaměstnanců nebo vyžaduje-li zakázka speciální profese (např. 

medicinální plyny, geologické průzkumy apod). Se svými subdodavateli však 

společnost spolupracuje již delší dobu a má s nimi pozitivní  zkušenosti, takže jejich 

vyjednávací vliv není nijak omezující. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Svým zákazníkům musí každá firma věnovat velkou pozornost, protože jinak je tu 

hrozba toho, že zákazník může přejít ke konkurenci, které je všude hodně. V tomto 

případě je vyjednávací síla odběratelů  silná. Jelikož společnost nejvíce zakázek získává 

tím, že se účastní různých veřejných soutěží a výběrových řízení, svým zákazníkům 

musí vyjít co nejvíce vstříc ať již se jedná o cenu, dobu potřebnou ke zpracování apod. 

 

Substituční výrobky 

Hrozba ze strany substitučních výrobků je téměř nulová, jelikož žádné substituční 

výrobky neexistují. 

 

 

Shrnutí  

 Stávající konkurenční rivalita je velmi vysoká. Hrozba vstupu nových konkurentů 

je velká, v důsledku celkem nízkých bariér vstupu do odvětví. Překážkou může být 

nalezení vhodných prostor pro podnikání a dostatek finančních prostředků na rozjezd 

podnikání. Vyjednávací síla dodavatelů je malá. Vyjednávací síla zákazníků je vysoká.. 

Společnost jim musí vyjít co nejvíce vstříc, aby  nepřicházela o zakázky. Hrozba 

v podobě substitutů je téměř žádná. 
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2. 7  STEP analýza 
 
• Sociální faktory 

 

 Na poptávku po vybudování všech druhů staveb, ať bytových nebo občanských, 

má velký vliv celkový počet obyvatel, jejich rozložení a koncentrace. Dále také jejich 

životní úroveň, výše mezd a další faktory, které souvisejí se způsobem života lidí. Je 

proto důležité, aby tomu společnost věnovala pozornost. Z toho může vyplynout 

budoucí vývoj na trhu. 

 

Pro zajímavost uvádím některé statistické údaje: 

 

   Česká republika měla k 31. 12. 2006 10 287 189 obyvatel. Přirozený přírůstek 

dosáhl 1,4 tisíce osob, přičemž naposledy byla kladná hodnota přirozeného přírůstku 

zaznamenaná v roce 1993. Přírůstek zahraničním stěhováním činil 34,7 tisíce osob. 

Celkový počet obyvatel naší republiky se nepřetržitě zvyšuje již čtvrtým rokem, avšak 

až do roku 2005 tomu tak bylo hlavně v důsledku imigrace cizinců. Růst populace v 

roce 2006 ve výši 36,1 tisíce osob byl nejvyšší od vzniku samostatné České republiky v 

roce 1993. 

 

 Živě narozené děti   -  roce 2006 se u nás živě narodilo 105, 8 tisíc dětí, což je o 

3600 dětí více než v předcházejícím roce a je to také nejvíce od roku 1995, kdy počet 

živě narozených poprvé klest pod 100 tisíc.  

 

 Potraty - počet potratů v loňském roce  přestal po sedmnácti letech klesat. Jejich 

celkový počet v roce 2006 dosáhl stejně jako v roce 2005 hodnoty 40 tisíc.  Změnila se 

však jejich struktura.  Zatímco počet samovolných potratů vzrostl o 1,1 tisíce na 13,3 

tisíce, počet umělých přerušení těhotenství klesl o 1,1 tisíce na 25,4 tisíce (z toho 77 % 

činily miniinterrupce).  

 

 Úmrtí - v průběhu roku 2006 zemřelo 104,4 tisíce lidí, tj. o 3,5 tisíce méně než v 

roce 2005. Mezi hlavní příčiny smrti patřily nemoci oběhové soustavy a novotvary, 

které loni způsobily celkem 74 % úmrtí. Počet zemřelých kojenců činil 352, úroveň 
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kojenecké úmrtnosti tak dále klesla na hodnotu 3,3 zemřelých kojenců na tisíc živě 

narozených. 

 

 Sňatky a rozvody - počet uzavřených manželství byl o 1,0 tisíce vyšší než v roce 

2005 a dosáhl počtu 52,9 tisíce. Zároveň bylo během roku 2006 rozvedeno 31,4 tisíce 

manželství, což byl počet o 127 vyšší než v roce 2005. Ukazatel úhrnné rozvodovosti 

dosáhl hodnoty 48,7 % manželství končících rozvodem. 

 

Vývoj obyvatelstva v letech 1996 - 2006
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Graf č. 2: Vývoj obyvatelstva v letech 1996-2006 

 

 

 Průměrná mzda - průměrná hrubá nominální mzda v loňském roce činila 20 211 

Kč, což je proti roku předchozímu zvýšení  o 1226 Kč, což činí 6,5%.  Reálná mzda 

vzrostla o 3,9 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 1 287 Kč (6,8 %) 

na 20 333 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,2 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda 

zvýšila o 1 009 Kč (5,4 %) na 19 784 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,8 %.  

 

 Podle mého názoru bohužel průměrné mzdy minimálně polovina  lidí vůbec 

nedosahuje.  Je to značně zkreslující, jelikož takováto hodnota je způsobena platy 

několika tisíců lidí, kteří mají příjmy  daleko nad tímto průměrem. 
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 Životní úroveň -   v posledních letech se dosti zvýšila  a neustále se zvyšuje.  

Na druhé straně se také lidé čím dál tím více zadlužují a to formou všech možných 

druhů půjček, úvěrů a leasingů. 

• Technologické faktory 
 

 Požadavky na techniku a technologie se neustále zvyšují. Pro firmy je velice 

důležité tyto změny sledovat a také se jim přizpůsobovat. Bez toho by totiž nemohly 

obstát v konkurenci a také by nemohly vyhovět stále náročnějším požadavků svých 

klientů. Náklady na techniku a technologie jsou značně vysoké. Pro společnost 

ATELIER PENTA v. o. s. je důležité především sledovat inovace a vývoj počítačových  

programů pro kreslení projektů. V návaznosti na tyto změny by společnost měla své 

zaměstnance školit. 

 

• Ekonomické faktory 

 

 Hrubý domácí produkt - vzrostl podle předběžného odhadu reálně meziročně o 

6,1 %, tedy stejným tempem jako v roce 2005. Na zvýšení celkového ekonomického 

výkonu se však jednotlivé složky poptávky podílely v obou letech odlišně. Zatímco v 

roce 2005 mělo klíčovou roli v ekonomickém růstu výrazné zlepšení exportní 

výkonnosti ekonomiky, v roce 2006 to naopak byly výdaje na konečnou spotřebu a 

tvorba hrubého kapitálu. 

 

Rok Meziro ční 
nárůst v % 

Běžné ceny      
(v mil. K č) 

2002 2 2 275 609 

2003 2,9 2 410 123 

2004 4 2 751 075 

2005 6 2 931 071 

2006 6,1 3 204 086 

 
Tabulka č. 4: Vývoj HDP v letech 2002 – 2006 
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Graf č. 3: Hrubý domácí produkt 
 

 

 Inflace - průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských 

cen,  se v roce 2006 zvýšila proti průměru roku 2005 o 0,6 procentních bodů, na 2,5%.  

 

 Vyšší cenový růst v roce 2006 ovlivnil zejména vývoj cen bydlení, potravin a 

nealkoholických nápojů. Ceny bydlení vzrostly v loňském roce o 6,3 %. Vyšší byly 

hlavně ceny zemního plynu o 19,1 %, elektřiny o 9,0 %, tepla a teplé vody o 10,7 %, 

vodného o 3,5 %, stočného o 5,6 %. Ceny potravin a nealkoholických nápojů vlivem 

zrychlení jejich růstu v druhé polovině roku byly v průměru vyšší o 0,8 %, zatímco v 

roce 2005 klesly o 0,3 %. Vyšší než  v  roce 2005  byly  hlavně  ceny  pekárenských  

výrobků  a  obilovin  o  7,0  %, brambor  o  67,5%, čerstvé zeleniny o 10,9%. 

 

         Na růst cenové hladiny působily i vyšší ceny v oddílech doprava, pošta a 

telekomunikace, stravování a ubytování. Cenový vývoj v dopravě ovlivňovaly pohonné 

hmoty, jejichž ceny vzrostly v průměru o 3,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace se 

zvýšily ceny veřejných telekomunikačních služeb o 7,5 % . Ve stravování a ubytování 

byly vyšší ceny ubytovacích služeb o 13,7 % vlivem zejména změny dotačního systému 

ubytování na kolejích. 
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  Snižování cenové hladiny ovlivnil pokles cen  odívání a obuvi, zařízení a provoz 

domácností. Nižší než v roce 2005 byly i ceny některých potravin (např. ceny drůbeže, 

ovoce,cukru, čokolády, kakaa, čaje). 

 

         Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 %, ceny služeb o 3,5 %. 

 

 V následující tabulce můžeme vidět jak se inflace měnila v předešlých 10 letech. 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

8,8 8,5, 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 
 

Tabulka č. 5: Míra inflace v letech 1996 – 2006 
 

 

Nezaměstnanost ( za 4. čtvrtletí 2006) – následující tabulka udává počet 

nezaměstnaných v jednotlivých krajích. Údaje zde uvedené jsou v tisících. 

 

4. čtvrtletí Přírůstek / 
úbytek 

Míra nezam.  
(v %) Kraje 

2005 2006 4.Q.2006 – 
4.Q.2005 4.Q.2006 

Celkem 404,8 339,6 -65,2 6,5 

Hl. m. Praha 20,8 16,5 -4,3 2,6 

Středočeský 31,2 25,2 -5,9 4,2 

Jihočeský 16,4 13,7 -2,9 4,3 

Plzeňský 13,9 10,8 -3,1 3,8 

Karlovarský 17,9 14,2 -3,7 9,0 

Ústecký 63,6 55,5 -8,1 13,4 

Liberecký 13,8 17,6 3,8 8,2 

Královéhradecký 13,3 14,7 1,4 5,3 

Pardubický 13,0 13,0 0,0 5,2 

Vyso čina 15,7 12,6 -3,1 4,9 

Jihomoravský 45,9 39,0 -6,8 6,9 

Olomoucký 30,9 23,8 -7,1 7,5 

Zlínský 25,9 19,0 -6,9 6,4 

Moravskoslezský 82,5 64,0 -18,5 10,5 

 
Tabulka č. 6: Počet nezaměstnaných v jednotlivých krajích  
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  Průměrný  počet nezaměstnaných osob, očištěný od sezónních  vlivů,  se  snížil  

oproti  3. čtvrtletí o 24,6 tisíc osob. Počet nezaměstnaných osob dosáhl 339,6 tisíc, což 

je nejnižší úroveň od 3. čtvrtletí roku 1998. Ve srovnání s 4. čtvrtletím roku 2005 se 

celkový počet nezaměstnaných snížil o 65,2 tisíc a tento meziroční pokles byl největší 

za celé období od počátku 90. let. 

 

 Pokles nezaměstnanosti se projevil více u žen o 43,7 tisíc a to obzvláště ve věkové 

skupině  25 – 29 let ( o 12,6 tisíc). Celkový počet nezaměstnaných mužů se meziročně 

snížil o 21,5 tisíc, nejvíce ve věkové skupině 20 – 24 let (o 6,0 tisíc).  

 

 

• Politické faktory  

 

 Stát ovlivňuje činnost podniků  zejména  zákony a kontrolou jejich dodržování. Se 

vstupem ČR do Evropské unie došlo ke sjednocení českého práva s legislativou EU.  

 

 Zákony, ve znění pozdějších předpisu, které ovlivňují činnost společnosti jsou 

zejména: 

• zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

• zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách 

• zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

• zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

• zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů 

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví 

• zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty 
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2. 8  Finanční analýza 
 

 Finanční analýzu jsem provedla na základě zjednodušených účetních výkazů 

společnosti. Bohužel se mi tyto výkazy nepovedlo sehnat v plném rozsahu. Za 

sledované období jsem zvolila roky 2004, 2005, 2006.  

 

 Uvádím pouze horizontální a vertikální analýzu rozvahy a dále ukazatele likvidity, 

aktivity a zadluženosti, pro představu, jak je společnost schopná dostát svým závazkům, 

jak využívá svoje aktiva a z jakých zdrojů je společnost financována. Myslím, že není 

potřebné provádět kompletní finanční analýzu, jelikož to není předmětem této práce. 

 

Horizontální analýza vybraných položek rozvahy 

 

 Horizontální analýza porovnává jednotlivé položky rozvahy po řádcích, tedy 

horizontálně. Technika rozboru vychází z porovnání běžného roku a roku předchozího. 

Současně se měří změny v absolutní výši (v tis. Kč) a změny v relativní výši ( v %). 

 
Absolutní zm ěny  

( v tis.  K č) Relativní zm ěny ( v %) 
Položka rozvahy 

2004 / 2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 

Aktiva celkem 5689 3699 37,2 17,6 

Stálá aktiva -363 -182 -2,4 -17,6 

Zásoby 118 -130 0,4 -0,6 

Krátkodobé pohledávky 1451 270 9,5 1,3 

Krátkodobý fin. majetek 4313 3875 28,2 18,5 

Dlouhodobé závazky 656 14217 4,3 67,8 

Krátkodobé závazky 5003 -10560 32,8 -50,4 

 
Tabulka č. 7: Horizontální analýza vybraných položek rozvahy 

 

 Vidíme, že celková aktiva rostla v obou letech, v roce 2005 to bylo o 37,2 % 

v roce 2006 jen o 17.6 %. Stálá aktiva naopak v obou letech klesala. Krátkodobé 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek a také dlouhodobé závazky v obou letech 

rostly. Krátkodobé závazky v roce 2005 rostly ale v roce 2006 se snížily o 50,4 %. 

Největší podíl na růstu aktiv měl v obou letech  krátkodobý finanční majetek. 
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Vertikální analýza vybraných položek rozvahy 

 

 Při vertikální analýze posuzujeme strukturu aktiv a pasiv. 

 

 Položka rozvahy 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Stálá aktiva 22,1 14,3 11,4 

Zásoby 0,4 0,9 0,2 

Krátkodobé pohledávky 21,7 22,7 20,4 

Krátkodobý fin. majetek 51,7 58,2 65,2 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Dlouhodobé závazky 15,6 14,5 69,9 

Krátkodobé závazky 84,4 85,5 29,9 

 
Tabulka č. 8: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy 

 

 Z vertikální analýzy aktiv a pasiv vyšly následující závěry. Aktiva společnosti 

jsou  více jak z poloviny tvořena krátkodobým finančním majetkem, dále pak také 

krátkodobými pohledávkami a stálými aktivy. 

 

 Ze struktury pasiv je možno vyčíst, že společnost je zcela financována cizími 

zdroji. Je to dáno především právní formou společnosti. Veřejná obchodní společnost 

totiž nemá ze zákona povinnost tvořit základní kapitál a také ho netvoří.  Cizí zdroje 

jsou tedy tvořeny krátkodobými a dlouhodobými závazky společnosti. Zatímco 

v prvních dvou letech tvoří většinu cizích zdrojů závazky krátkodobé v roce 2006 je 

tomu přesně naopak. 

 

Ukazatele likvidity 

 

 Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, jež je možné 

použít na úhradu závazků. Ukazatele likvidity charakterizují schopnost firmy hradit své 

krátkodobé závazky. Poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je potřeba zaplatit. 
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Použité vzorce: 

• Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

• Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

• Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Rok 
Ukazatele likvidity 

2004 2005 2006 

Oběžná aktiva 11 858 17 768 21 665 

Zásoby 67 185 55 

Finanční majetek 7 894 12 207 16 082 

Krátkodobé závazky 12 901 17 934 7 374 

Okamžitá likvidita  ( 1. stupně) 0,61 0,68 2,18 

Pohotová likvidita  ( 2. stupně) 0,91 0,98 2,93 

Běžná likvidita  ( 3. stupně) 0,92 0,99 2,94 

 
Tabulka č. 9: Ukazatele likvidity  

 
 

� Okamžitá likvidita – měří schopnost firmy hradit své právě splatné závazky. 

Doporučené hodnoty jsou 0,2 – 0,5.  Vyšší hodnoty se považují za špatné 

hospodaření s kapitálem. Společnost má hodnoty tohoto ukazatele ve všech 

sledovaných letech vyšší. V roce 2004 a 2005 není hodnota příliš nad 

optimálními hodnotami, v roce 2006 je nad nimi již vysoko. 

 

� Pohotová likvidita – doporučné hodnoty jsou 1 – 1,5. Zatímco v prvních dvou 

letech je hodnota tohoto ukazatele téměř v pořádku, v roce posledním je 

hodnota opět značně vysoká – to znamená, že společnost má moc likvidních 

prostředků. 

 

� Běžná likvidita – hodnoty 2 -3 jsou považovány za hodnoty finančně 

zdravých podniků. Hodnoty nižší jak 1 jsou z hlediska finančního zdraví 

nepřijatelné. Z provedené analýzy můžeme opět pozorovat v prvních dvou 

letech velice nízkou hodnotu. V roce posledním je však tento ukazatel již 

v mezích doporučených hodnot. 



51 

Ukazatele aktivity 

 

 Tyto ukazatele udávají, jak účinně využívá podnik svá aktiva. Má - li firma více 

aktiv než je účelné, mohou jí vznikat zbytečné náklady. Má-li jich nedostatek, tak se 

musí firma vzdát mnoha potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a 

přichází o výnosy, které by jimi mohla získat.  

  

Použité vzorce: 

• Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva celkem 

• Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 

• Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku 

       = krátkodobé pohledávky z obchodního styku / denní tržby 

• Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku 

       = krátkodobé závazky  z obchodního styku / denní tržby 

 

Rok 
Ukazatele aktivity 

2004 2005 2006 

Aktiva celkem 15 276 20 965 24 664 

Stálá aktiva 3 371 3 008 2 826 

Zásoby 67 185 55 

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 3 114 4 748 4 612 

Krátkodobé závazky z obchodního styku 7 718 7 975 4 683 

Roční tržby 15 510 19 202 16 694 

Obrat celkových aktiv 1,02 0,91 0,69 

Obrat stálých aktiv 4,60 6,38 6,00 

Doba obratu pohledávek 72 89 99,5 

Doba obratu závazk ů 179 150 101 

 
Tabulka č. 10: Ukazatele aktivity 

 

 

 



52 

� Obrat celkových aktiv – udává kolikrát se majetek společnosti obrátí v tržby. 

Doporučená hodnota je 1, 6 – 3.  Pokud je hodnota nižší jak 1,5 je nutno 

prověřit možnosti efektivního snížení celkových aktiv. Z výpočtů je jasné, že 

společnost po celé sledované období pohybuje  pod doporučenými hodnotami.  

 

� Obrat stálých aktiv – měří využívání stálých aktiv. Hodnota by měla být 

větší než doba obratu celkových aktiv a měla by být větší jak 3. Ve všech 

sledovaných letech jsou hodnoty  v pořádku 

 

� Doba obratu pohledávek – udává počet dnů během nichž je inkaso peněz 

zadrženo v pohledávkách. Doba obratu pohledávek by se měla snižovat. 

 

� Doba obratu závazků – udává jak dlouho podnik odkládá platby svým 

dodavatelům. Je dobré, když se prodlužuje. 

 

U doby obratu pohledávek a závazků neexistují doporučené hodnoty. Pro 

firmy je však výhodnější, když je doba obratu závazků větší než doba obratu 

pohledávek, protože firma může využívat relativně levných finančních 

prostředků. Toto je ve všech 3 letech splněno, tzn. že společnost čerpá 

obchodní úvěr. Avšak v roce 2006 jsou obě doby téměř vyrovnané. 

 

 

Ukazatele zadluženosti 
 
 Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Podle 

„zlatých pravidel“ platí, že společnost by měla být financována z 50% vlastními zdroji a 

z 50% zdroji cizími. 

 

Použité vzorce: 

• Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 

• Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 
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Rok 
Ukazatele zadluženosti 

2004 2005 2006 

Celková aktiva 15 276 20 965 24 664 

Cizí zdroje 15 276 20 965 24 664 

Vlastní kapitál 0 0 0 

Celková zadluženost 100% 100% 100% 

Koeficient samofinancování  0% 0% 0% 

 
Tabulka č. 11: Ukazatele zadluženosti 

 
 
 Z uvedených výpočtů plyne, že společnost je v současné době financována 

pouze cizími zdroji. Jak je již výše zmíněno je to dáno především její právní formou.  

 

 
Shrnutí finanční analýzy 

  Aktiva společnosti jsou více jak z poloviny tvořena krátkodobým finančním 

majetkem a dále potom také krátkodobými pohledávkami a stálými aktivy. Pasiva  jsou 

tvořena pouze cizími zdroji a to krátkodobými a dlouhodobými závazky. 

Okamžitá a také pohotová likvidita společnosti se pohybuje nad doporučenými 

hodnotami, což znamená,že má společnost příliš  likvidních prostředků. 

 Z obratu celkových aktiv vyplývá,  že společnost má více aktiv než je účelné, a 

tím jí vznikají nadbytečné náklady a klesá zisk. Měly by být zvýšeny tržby nebo 

odprodána některá aktiva. Obrat stálých aktiv se pohybuje v mezích doporučných 

hodnot. 

 Doba obratu pohledávek je po celou dobu menší než doba obratu závazků, což je 

pro podnik výhodné, neboť čerpá obchodní úvěr od svých odběratelů. V posledním 

sledovaném roce je však doba obratu pohledávek a závazků téměř stejná. 

 Co se týká zadluženosti, tento ukazatel nemá pro podnik správnou vypovídací 

schopnost. Podle výpočtů vychází 100% zadluženost ve všech  sledovaných letech, což 

je dáno hlavě právní formou společnosti. Veřejná obchodní společnosti nemá ze zákona 

povinnost tvořit základní kapitál a také ho netvoří. Analýza zadluženosti není v tomto 

případě vhodným nástrojem. 
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2. 9  SWOT analýza 
 
 Z provedené analýzy současného stavu jsem sestavila SWOT analýzu, která 

shrnuje  nejdůležitější  silné a slabé stránky společnosti a také její příležitosti a hrozby. 

 

Silné stránky  

• dobré jméno společnosti 

• kvalifikovaní pracovníci 

• komplexnost poskytovaných služeb v oblasti projektování (disponuje všemi 

profesemi pro zajištění celého projektu) 

• vlastní planografické středisko – používá ho nejen pro své potřeby, ale také 

pro potřeby veřejnosti 

• používání stále dokonalejších počítačových programů 

• neustálá snaha o přiblížení požadavkům a přáním  zákazníků 

• certifikát ISO 9001:2001 

 

Slabé stránky  

• nedostatečnou propagace a reklama  

• školení zaměstnanců (v oblasti počítačových programů) 

• motivování zaměstnanců 

• internetové stránky 

 

Příležitosti 

• proniknutí na zahraniční trhy 

• realizování projektů v dalších regionech ČR 

 

Hrozby 

• vstup nových konkurentů 

• legislativní změny 

• problémy s opožděnými platbami za poskytnuté služby 
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 Ze SWOT analýzy vyplývá, že u společnosti převažují silné stránky nad stránkami 

slabými. Díky komplexnosti a kvalitě poskytovaných služeb, vysoké kvalifikaci svých 

zaměstnanců a také dobrému jménu má určitě společnost šanci být úspěšná i v dalších 

regionech ČR ale také na trzích zahraničních. Co se týče slabých stánek je jistě 

zapotřebí více dbát na prezentaci společnosti a na motivování svých pracovníků.  

 Příležitostí společnosti je vstup na zahraniční trhy díky vstupu ČR do Evropské 

unie. To ale sebou však na druhou stranu přináší ohrožení v podobě možnosti vstupu 

zahraničních konkurentů na náš trh. 
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3  NÁVRH NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ FIRMY 
 

 Struktura návrhové části vychází do určité míry z členění části druhé, analýzy 

současného stavu, a to z důvodu lepší orientace. Uvádím zde návrhy v oblasti 

obchodních činností, lidského činitele, technických činností a  ostatní návrhy.  Tato část 

obsahuje také přínosy navrhovaných řešení. 

 

3. 1  Návrh opatření v oblasti obchodních činností 
 
 Z provedené analýzy vyplynulo, že určitým nedostatkem společnosti v oblasti 

obchodních činností je její vlastní propagace. Vynaložené prostředky do reklamy a 

propagačních  materiálů jsou zanedbatelné.   

 Velmi důležitou a dnes zcela nepostradatelnou součástí firemní prezentace jsou 

bezpochyby kvalitní internetové stánky. Internet je levným a v poslední době také  

nejčastěji používaným prostředkem k oslovení potencionálních zákazníků.  

 Společnost ATELIER PENTA v. o. s.  má své vlastní webové stránky na 

internetu, ale není tomu  dlouho, co si je nechala vytvořit. Tyto stránky jsou ale  

nevyhovující. Jsou příliš omezené a graficky nezajímavé. Proto bych společnosti 

doporučila, aby vyčlenila další finanční prostředky a nechala  je přepracovat,  určité 

věci  doplnila, některé informace rozšířila a také tyto stránky graficky obohatila. 

Protože úspěch internetových stránek závisí na tom, jak dokáže zákazníky zaujmout a 

oslovit. Aby byla tato forma prezentace účinná, měla by bezesporu obsahovat alespoň 

následující informace: představení společnosti, její historii, produkty společnosti, 

obchodní podmínky, kontakty, reference, jazykové mutace a další. 

 

 Společnost by se měla zaměřit nejen na svoji prezentaci prostřednictvím internetu, 

ale také by bylo vhodné investovat více prostředků na reklamu v tisku (např. 

v odborných časopisech). Častá a oblíbená je též propagace firmy uvedením loga   na 

reklamních  předmětech jako jsou například propisky, bloky, zapalovače, deštníky a 

další. Tuto formu propagace bych firmě vřele doporučila . Na trhu působí dostatečné 

množství firem zabývajících se touto činností. Jejich distribuce by probíhala např. při 

osobním kontaktu se stávajícími nebo potencionálními klienty. 
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3. 2  Návrh opatření  v oblasti lidského činitele 
 
 V této oblasti doporučuji společnosti, aby ještě více dbala na školení svých 

zaměstnanců v oblasti projekčního softwaru, který je potřebný pro danou práci. Dnes, 

kdy se již projekty v převážné míře vytvářejí prostřednictvím  různých počítačových 

programů, by bylo vhodné zaměstnance školit při každé aktualizaci potřebných 

programů. 

 

 Také bych vedení společnosti doporučila, aby se zamyslela nad způsobem 

odměňování svých zaměstnanců. Například je může více motivovat tím, že jim bude 

vyplácet 13. platy. 

 

 Dále by společnost mohla svým zaměstnancům  přispívat v rámci zákonných 

možností na penzijní připojištění, tuto částku si společnost může započítat do svých 

nákladů. 

 

 Zaměstnanci mají nárok na dovolenou, která činí 20 pracovních dnů za rok. 

V souvislosti s tak krátkou dovolenou by mohla být tato doba v rámci motivace 

prodloužena na 25 dnů. Tato doba je již v mnoha případech zcela běžná.  

 

 Dalším problémem, kterému musí společnost tu a tam čelit, tedy spíše její 

zaměstnanci, je velká časová zátěž na ně kladená. Při počtu zakázek, které mají být 

splněny ve stejném časovém sledu, jsou časové nároky kladené na pracovníky  

některých profesí velmi vysoké. To se týká  především profese vytápění, inženýrských 

sítí a elektrorozvodů. Vytápění zajišťuje v současné době 1 pracovník, inženýrské sítě 

také 1 zaměstnanec a elektrorozvody 3 pracovníci. Tito pracovníci musejí pracovat  nad 

rámec normální pracovní doby a občas také o víkendech. Někdy je tento problém řešen 

také nákupem prací od externích dodavatelů. Proto bych vedení společnosti doporučila 

zaměstnat další pracovníky těchto profesí. Vyřešilo by se tím externí nakupování 

služeb, přetěžování stávajících pracovníků a také by se tímto urychlila práce. 
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3. 3  Návrh opatření v oblasti technických činností 
 
 V této oblasti by se společnosti dalo vytknout,  že příchody a odchody 

zaměstnanců nejsou monitorovány elektronickým docházkových systémem. Toto je 

zajišťováno prostřednictvím Knihy odchodů a příchodů. Tím ale společnost nemá 

přesný přehled o skutečném využití  pracovní doby. Zaměstnanec může své pracoviště 

opustit, aniž by učinil záznam do této knihy, ať už úmyslně, nebo neúmyslně. 

Zavedením elektronického docházkového systému by se tento problém odstranil. 

 

 Také  ve společnosti chybí nějaká místnost, která by sloužila ke skladování 

materiálu, jako jsou papíry, bloky, tužky, obálky, toaletní papíry a další kancelářské 

potřeby. Tyto věci jsou různě rozmístěny po kancelářích, takže k nim mají všichni 

zaměstnanci přístup a odebírají si je sami. To neumožňuje kontrolu nad množstvím 

skutečně využitého materiálu. Vzhledem k  velikosti společnosti a k množství 

potřebného materiálu by stačilo uskladnění v nějaké vyhrazené skříni, ke které by měl 

přístup jen pověřený pracovník. Tyto položky jsou sice z hlediska ceny ve srovnání 

s tržbami společnosti celkem zanedbatelné, ale dalo by se tím předcházet tomu, aby si 

zaměstnanci brali více než spotřebují při své práci. 

 

 Dalším opatřením ke zlepšení komunikace by též bylo dobré vybavit více 

zaměstnanců mobilními telefony. Vzhledem k tomu, že některé záležitosti je třeba řídit 

přímo ze stavby, je mobilní komunikace nutná. Především se tím urychlí vyřešení 

některých problémů bez přímé účasti na místě samém. 

  

 Důležité pro zaměstnance je také vhodné a kvalitní vybavení jejich pracovišť. Ač 

se to může zdát nepodstatné, vzhledem k charakteru práce, kdy zaměstnanci celou nebo 

převážnou část své pracovní doby stráví sezením u počítačů, je kvalitní a pohodlná židle 

velmi podstatnou součástí vybavení pracovišť. Nemělo by se na nich šetřit, neboť pouze 

kvalitní židle splňují podmínky zdravého sezení. Stávající židle nejsou plně vyhovující 

pro celodenní užívání vzhledem k jejich nižší pořizovací ceně a tím i  nízké životnosti.  

Na základě tohoto zjištění doporučuji vybavit pracoviště novými, lepšími a také 

kvalitnějšími výrobky i když cenově náročnějšími. 
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3. 4  Návrh opatření v oblasti finanční 
 
 Společnost v praxi finanční analýzu neprovádí, tudíž bych jí doporučila, aby 

finanční analýzu provádět začala a to především ukazatelů likvidity a aktivity, aby měla 

přehled o schopnosti hradit své závazky a také o tom jak efektivně využívá svoje aktiva. 

Také je nutné hlídat dobu obratu pohledávek a systematicky  ji snižovat. 

 

 U některých ukazatelů nehovoří provedené výpočty příliš pozitivně. Avšak 

analýza čerpaná z účetních výkazů ne vždy přesně vypovídá o skutečné situaci v jaké se 

firma nachází.  

 

 Pro finanční analýzu  společnost musí použít výkazy za delší časové období  tzn.   

analyzovat také předešlé roky svého hospodaření, aby věděla jakým směrem se hodnoty 

jednotlivých ukazatelů ubírají. Čím delší časovou řadu bude mít společnost k dispozici, 

tím větší vypovídací charakter bude mít vývoj těchto ukazatelů v jednotlivých letech. 

 

 Vzhledem k vysokým hodnotám okamžité a pohotové likvidity by se vedení 

společnosti také  mělo snažit minimalizovat ztrátu z držení hotových peněžních 

prostředků a to například investicí do některých z instrumentů finančního trhu. 

Samozřejmě, že se společnost své hotovosti musí zbavovat jen v rozumné míře, aby 

neohrozila svojí schopnost dostát včas a požadované míře svým závazkům.  

 

 Také z ukazatelů obratu celkových aktiv je zřejmé, že společnost má více aktiv, 

než je účelné. Měla by zvážit odprodání některých nepotřebných aktiv nebo by měly být 

zvýšeny  tržby. 

 

3. 5  Ostatní návrhy 
 
 V současné době společnost realizuje a uchází se o zakázky pouze v České 

republice. Se vstupem do EU se zde ale nabízí příležitost začít realizovat svou činnost i 

na trzích zahraničních. Proto by společnost měla  zvážit možnost proniknutí na tyto 

trhy. V souvislosti s těmito novými trhy by společnost měla začít uskutečňovat  cesty, 
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vedoucí k prohlubování kvalifikace pracovníků, hlavně  jejich jazykové znalosti, ale i 

znalosti týkající se zahraničního obchodu. 

 

3. 6  Přínosy  
 

Po stanovení návrhů následuje stanovení přínosů, které sebou tyto návrhy 

přinesou. Můžeme je rozdělit na dvě kategorie a sice na přínosy vyčíslitelné a přínosy 

nevyčíslitelné. 

 

Vyčíslitelné přínosy 

 Přínosy, které sebou tato navrhovaná řešení přináší,  je velmi obtížné vyčíslit. 

Byly by to jen odhady, které by neměly příliš velkou vypovídací schopnost. Návrhy, 

které byly nastíněny, přinesou především přínosy nevyčíslitelné, proto uvádím pouze ty. 

 

Nevyčíslitelné přínosy 

Návrhy mají tyto přínosy: 

� větší známost společnosti v podvědomí veřejnosti a nových zájemců o  

nabízené služby prostřednictvím kvalitní  prezentace na internetu a  také 

díky vynaloženým prostředkům na reklamu v tisku 

� více zakázek vzhledem k větší známosti společnosti 

� prosazení se na zahraničních trzích 

� vyšší motivace pracovníků společnosti – díky zlepšeným pracovním 

podmínkám 

� rychlejší plnění zakázek v důsledku zaměstnání dalších pracovníků 

� přesnější informace o skutečném využití pracovní doby  zaměstnanců 

� úspora nákladů na spotřební materiál 

� přehled o své likviditě – vyvarování se držby  příliš velké hotovosti  

� efektivnější využívání svých aktiv 
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ZÁVĚR 
 

 Cílem této práce bylo navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace analyzované 

společnosti na základě posouzení vnitřních a vnějších faktorů, které na ni působí.    

Chce-li totiž společnost v dnešním tržním prostředí prosperovat a dále se realizovat, je 

analýza jejího okolí a vnitřní situace nutným předpokladem.  

 

 Společnost, kterou jsem si vybrala pro zpracování této práce, se jmenuje 

ATELIER PENTA v. o. s. Je to společnost zabývající se projektováním a  poradenstvím 

v oblasti inženýrské činnosti pozemních staveb. Společnost má své sídlo v Jihlavě a 

svou činnost zahájila v roce 1993. 

 

 Před samotným vypracováním této práce bylo nutné nejdříve obstarat materiály, 

týkající se společnosti, které mi poskytl ředitel společnosti Ing. Arch. Jaromír Homolka, 

CSc. a dále také odbornou literaturu, týkající se řešené problematiky. 

 

 V první části práce byla zpracována teoretická východiska – situační analýza, 

Porterův  model pěti konkurenčních sil, STEP analýza, finanční analýza a také SWOT 

analýza. 

 

 Druhá část práce analyzovala současný stav společnosti. Začíná představením 

společnosti a  dále je zde zpracována analýza obchodních činností, lidského činitele, 

technických činností, analýza oborového okolí podle Portera, analýza obecného okolí 

pomocí STEP analýzy, finanční analýza a nakonec souhrnné posouzení vnitřních a 

vnějších faktorů SWOT analýzou. 

 

 Poslední návrhová část práce, na základě skutečností z provedené analýzy 

současného stavu, obsahovala návrhy opatření ke zlepšení stávající situace. 

 

 V oblasti obchodních činností jsem společnosti doporučila zlepšit svoji prezentaci 

na webových stránkách, především rozšířit a doplnit na nich některé informace a také je 

vytvořit graficky zajímavější. Dále jsem v této oblasti doporučila investovat prostředky 
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do své propagace v odborném tisku a také aby si nechala zhotovit nějaké reklamní 

předměty se svým logem, které by rozdávala při styku se stávajícími a také 

potencionálními zákazníky.  

 

 V oblasti lidského činitele by se  společnost měla zaměřit na ještě častější školení 

svých zaměstnanců v oblasti projekčního softwaru, na motivování zaměstnanců 

vyplácením 13. platu, prodloužením dnů jejich dovolené a dále na přispívání svým 

zaměstnancům na penzijní připojištění. 

 

 V oblasti technických činností by společnost měla zvážit zavedení elektronického 

docházkového systému, který by jí umožnil mít přesné informace o odpracovaném čase 

zaměstnanců. Dále v této oblasti bylo společnosti doporučeno zamyslet se nad evidencí 

a skladováním potřebného  materiálu,  rozšíření počtu služebních mobilních telefonů a 

vybavení pracovišť kvalitními židlemi. 

 

 Ve finanční oblasti by společnost měla začít s prováděním finanční analýzy, 

především aby měla přehled o své likviditě, o využívání svých aktiv a také by měla 

hlídat dobu obratu pohledávek. 

 

 Navrhovaná řešení sebou přinášejí také jisté přínosy a to především přínosy 

nevyčíslitelné. Jsou to: větší známost společnosti  u veřejnosti a nových zájemců o  

nabízené služby prostřednictvím kvalitní  prezentace na internetu, tisku nebo za pomoci 

firemních reklamních předmětů, více zakázek vzhledem k větší známosti společnosti, 

prosazení se na zahraničních trzích, vyšší motivace pro pracovníky, díky zlepšeným 

pracovním podmínkám, rychlejší plnění zakázek v důsledku zaměstnání dalších 

pracovníků, přesnější informace o skutečném využití pracovní doby zaměstnanců, 

úspora nákladů na spotřební materiál,  jasný přehled  o své likviditě a o efektivitě 

využívání svých aktiv. 

 

 Stanovené cíle této práce byly splněny. 
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Příloha č. 3:  Ukázky realizovaných projektů 
 
Název stavby:    Pobočný závod firmy ARROW INTERNATIONAL ČR a. s. 

Náklad stavby:  450 milionů Kč 

Realizace stavby:     2004-2005 

 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
Název stavby :          Nemocnice ve Svitavách, rekonstrukce a přístavba  

                            – Pavilon akutní medicíny 

Náklad stavby:          300 milionů Kč 

Realizace projektu:   2002 

Realizace stavby:      2002 -2004 

 

 
 
______________________________________________________________________ 
 

 



68 

Název stavby:  Obchodní objekt firmy Patrol, Jihlava 

Náklad stavby:  40 milionů Kč 

Realizace projektu:  2000 - 2001 

Realizace stavby: 2003 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Název stavby:  Nemocnice Pelhřimov, Pavilon akutní medicíny 

Náklad stavby:  400 milionů Kč 

Realizace projektu:  2003 

Realizace stavby: 2003 

 

 

______________________________________________________________________ 

 



69 

Název stavby:  Vodní ráj Jihlava 

Náklad stavby:  167 milionů Kč 

Realizace projektu:  2000 - 2001 

Realizace stavby: 2000 – 2001 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Název stavby:  Dostavba nemocnice Jihlava, SO 01, SO 02 – Operační sály, ARO, JIP, 

Centrální sterilizace 

Náklad stavby:  570 milionů Kč 

Realizace projektu:  1999 

Realizace stavby: 2002 

 

 

______________________________________________________________________ 


