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ABSTRAKT  

Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh 

systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní 

společnost v segmentu malých a středních firem podnikající v oblasti ICT  

v Jihomoravském kraji. Oblast prognózování je klíčová pro každou společnost jelikož se 

v ní odráží očekávaný hospodářský výsledek. Práce je rozdělena na teoretickou, 

analytickou a praktickou část. Cílem návrhu je jeho praktické využití ve vybrané 

společnosti. 

 
ABSTRACT 
The thesis deals with business forecasting issue. It is a proposal that should serve as a tool 

for designing and managing business projects (business forecasts) for a real company in 

the SME segment operating in the ICT sector in the South Moravian Region. This 

dilemma is crucial for every company, because it has direct impact on its turnover and 

profit. The thesis is divided into theoretical, analytical and practical part. The aim of the 

project is its practical use in a real company. 
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ÚVOD 
Predikce je umění a věda předvídat, co se stane v budoucnu. Význam nástroje pro 

obchodní prognózování lze spatřovat ve zvýšení výkonnosti podniku a eliminování 

nežádoucích stavů a situací jako jsou: nedostatek zásob, nedodržené termíny, ztráta 

prodejů a zákazníků, drahá expedice či zmeškané strategické příležitosti. Z hlediska 

finančního a strategického, správná metodika prognózování a její využití může přispívat 

ke zvýšení efektivity v podniku a to různými způsoby: k získání lepších strategických 

informací, účinnější marketingové komunikaci, přesnější finanční a provozní 

informovanosti, poskytování zákaznických služeb s vyšší přidanou hodnotou a větším 

uspokojením, efektivnějšímu přerozdělování zdrojů, zvýšení výrobní a provozní 

účinnosti, vyšší produktivitě, zvýšené ziskovosti a celkové vyšší kredibilitě.  

Predikce je oblast široká, a proto se práce zaměřuje především na predikci v oblasti 

obchodních kontraktací, čili řeší úspěšnost, jak jednotlivých zaměstnanců obchodního 

oddělení, tak jednotlivých obchodních případů z pohledu zákaznického, a v konečném 

důsledku odráží i přímý přínos v poměru vynaložených nákladů a času. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 

teoretickými přístupy a použitými metodami. Z použitých metod se jedná především  

o výzkum od stolu (tzv. desk research). Praktická část zahrnuje popis současné situace, 

analytickou část a vlastní návrhovou část. Práce byla zpracována tak, aby její hlavní 

výstup byl prakticky použitelný. Z tohoto důvodu byla vybrána konkrétní společnost, 

jmenovitě společnost VISITECH a.s., která se zabývá obchodní činností v odvětví ICT. 

Veškeré postupy, a i hlavní výstup práce byly pravidelně konzultovány s TOP 

managementem společnosti a podle jejich požadavků případně upraveny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní predikce je odvětvím, které se ve své praktické 

rovině rozvíjí především v posledních letech, je možné usoudit, že jeho využití najde 

široké uplatnění v následujících letech. V době, kdy většina světových ekonomů skloňuje 

pojmy jako nová ekonomická krize, zpomalení tempa růstu HDP, a zadlužování 

světových ekonomik, lze očekávat, že přesnější odhady úspěšnosti obchodních aktivit 

jednotlivých firem budou nanejvýš žádoucí. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Oblast predikování obchodního úspěchu u jednotlivých obchodních případů je klíčová 

pro každou obchodní společnost, jelikož se v ní odráží očekávaný hospodářský výsledek. 

V segmentu malých a středních podniků je velmi málo kdy řešena systematicky. Proto je 

hlavním cílem diplomové práce vytvořit Návrh systému projektového řízení 

obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost podnikající  

v oblasti ICT v Jihomoravském kraji, se zohledněním jejich vnitřních procesů a specifiky 

oblasti ve které společnost podniká.  

	
Použité metody a informační zdroje  

Hlavním zdrojem teoretické části práce byly literární rešerše (desk research). V rámci 

praktické části a vlastní návrhové části byly použity interní zdroje a informace získané od 

společnosti Visitech a.s. především prostřednictvím rozhovorů a studiem používaných 

postupů a firemních směrnic.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část disertační práce se zabývá především teoretickými východisky v oblasti 

predikování obchodních kontraktací, projektovým řízením v oblasti obchodní a dále 

možnými riziky, statistickými metodami a využitelnými postupy. 

1.1 Projekt a projektové řízení 

Projektové řízení představuje promyšlený a praxí odzkoušený způsob nejen 

podnikatelských aktivit. V této kapitole jsou představeny základní pojmy týkající se 

projektového řízení, dále životní cyklus projektového řízení, typy a metody projektového 

řízení.  

1.1.1 Projekt a základní pojmy 

Slovo projekt pochází z latiny, konkrétně ze slova „projectum“, které lze přeložit jako 

návrh, rozvrh nebo plán. Projekt v dnešním slova smyslu je chápán šířeji, a často v sobě 

zahrnuje jak část plánovací – tedy plán, tak část realizační. (Křivánek, 2019) 

Norma ISO 10006 Směrnice jakosti v managementu projektu uvádí, že projekt  

je jedinečný proces sestávající se z řady koordiovanoných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje 

specifickým požadavkům, včetně omezeními zdroji, náklady a časem.  

Definici projektu uvádí i norma ISO 21500, která uvádí, že projekt je specifický soubor 

procesů skládající se z koordinované činnosti s počátečním a koncovým datem, které jsou 

prováděny pro dosažení výsledku.  

Přesnější definici projektu lze vymezit prostřednictvím atributů projektu, kterými jsou: 

- Projekt má jedinečný účel; 

- Projekt je dočasný; 

- Projekt se vytváří postupným zpracováváním; 

- Projekt vyžaduje zdroje, často z různých oblastí; 

- Projekt by měl mít primárního zákazníka nebo sponzora; 

- Součástí projektu je nejistota. (Schwalbe, 2011) 
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Schwalbe (2011) dále uvádí, že každý projekt je omezen plánovaným rozsahem, časem  

a náklady. Tyto ti atributy označuje jako projektový trojimperativ. Rozsahem se rozumí, 

jakou práci je potřeba v rámci projektu udělat. Čas definuje délku trvání projektu, včetně 

určení jeho harmonogramu, způsobu monitorování jeho dodržování, nebo pravomocí 

schvalování změn. Náklady představují cenu realizace projektu, tedy rozpočet, včetně 

způsobu jeho sledování a navrhování případných změn.  

Následně jsou podle Řepy (2012) představeny pojmy Role, Specializace, Pozice, Proces 

a Service Level Agreement.  

Role 

Role je souhrn kvalifikačních požadavků, pravomocí a odpovědností, spojených 

s výkonem určitých činností. Vyplývají přímo z potřeb procesů a podle změny potřeb se 

mohou měnit i role. Jsou rozlišovány na obecné (např. strategický manažer, specialista, 

vlastník procesu aj.) a konkrétní.  

Specializace 

Specializace je věcné odborné zaměření. Jedná se o konkretizaci role.  

Pozice 

Pozice představuje konkrétní roli.  

Proces 

Proces představuje obecný popis. Definuje základní atributy procesu: cíl, obecná 

omezení. Zahrnuje variant průběhu včetně vztahů k jiným procesům, například ve forma 

SLA dohod. Klíčový proces představuje realizaci klíčového obchodního případu 

organizace – akce, přinášející zákazníkovi hodnotu. Řadí se sem například veškerá 

komunikace se zákazníkem v obchodním případu. Podpůrný proces je takový proces, 

který poskytuje služby jiným procesům.  

Service Level Agreement (SLA) 

SLA dohoda je způsob popisu vztahu dvou procesů. Jendá se o obchodní vztah, kde jeden 

proces je v pozici dodavatele a druhý v pozici odběratele. SLA dohoda upravuje 

podstatné charakteristiky, jako je například specifikace služby, její parametry  

a povinnosti obou stran. (Řepa, 2012) 
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1.1.2 Systém projektu 

Projekt a jeho řízení je příkladem složitého systému, jelikož projekt je sám o sobě součástí 

větších systémů, které jej ovlivňují1. Prvky, týkající se projektu přímo jsou parametry 

zadání, parametry kvality dodávek, parametry výkonnosti, projektový tým, interní  

a externí zdroje, znalosti a pravidla hry. Kromě těchto vlastních aspektů je v rámci 

projektu zapotřebí vzít v úvahu další okolní vlivy, kterými jsou očekávání 

zainteresovaných skupin, politika a legislativa, ekonomika, vývoj trhu, technologie  

a inovace, kultura, výchova, vzdělání a hodnoty. Kromě těchto je nutné poté brát v úvahu 

i chaos a nejistotu. (Křivánek, 2019) 

Němec (2002) uvádí, že systémový přístup vyžaduje zabývat se všemi prvky sytému  

v jejich vzájemném působení a vazbou na jejich okolí, při variantním zpracování. To vše 

s volbou optimální varianty. Opomineme-li některý prvek nebo jeho vliv, na konec se na 

něj přijde, a může to významně ovlivnit efektivitu projektu.  

 
Projekt může být ovlivněn následujícími omezeními a aspekty: 

- Délka a termín ukončení projektu; 

- Dostupnost rozpočtu; 

- Dostupnost zdrojů projektu, jako jsou lidé, zařízení, vybavení, materiály, 

infrastruktura, nástroje; 

- Další zdroje potřebné k provádění projektových činností týkajících se požadavků 

projektu; 

- Faktor související se zdravím a bezpečností personálu; 

- Úroveň přijatelné expozice vůči riziku; 

- Potenciální sociální nebo ekologické dopady projektu; 

- Zákony, pravidla a legislativní požadavky. (Křivánek 2019) 

																																																													
1 Schéma systému projektu a jeho okolí ve uvedeno v přílohách.  
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1.1.3 Projektové řízení 

Projektové řízení definuje Project Management Institute jako „aplikaci znalostí, 

dovedností, nástrojů a technik při realizaci projektových aktivit za účelem dosažení 

požadavků projektu“. (Schwalbe, 2011, s.25) 

Projektové řízení uvádí přístup „integrovaného řízení projektu“. Podle Schwalbe (2011), 

je právě tento způsob projektového řízení považován za klíč k celkovému úspěchu 

projektu. Schwalbe definuje 9 znalostních oblastí, které představují základní činnosti 

projektu a jsou jimi: 

- Řízení rozsahu; 

- Řízení času; 

- Řízení nákladů; 

- Řízení kvality; 

- Řízení lidských zdrojů; 

- Řízení komunikace; 

- Řízení rizik; 

- Řízení dodávek. 

Tyto znalostní oblasti vycházejí z potřeby a očekávání zainteresovaných stran projektu2.	 	

Integrované řízení projektu zahrnuje koordinaci všech ostatních znalostních oblastí, 

napříč životním cyklem projektu. Schwalbe (2011) uvádí, že čtvrté vydání PMBOK 

definuje šest procesů integrovaného řízení projektu. 

1. Zpracování zadávací listiny projektu; 

2. Plán řízení projektu; 

3. Řízení a koordinace realizace projektu; 

4. Monitorování a kontrola projektové práce; 

5. Provádění integrovaného řízení změn; 

6. Uzavření projektu . 

Schéma integrovaného řízení projektu je uvedeno v příloze č.5.  

																																																													
2 Schéma rámce projektového řízení je uvedeno v příloze č. 4.  
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Každý z výše uvedených procesů má své výstupy, počínaje zadávací listinou a plánem 

řízení projektu, a posledním výstupem integrovaného řízení projektu je implementace 

finálního produktu nebo služby. Součástí integrovaného řízení projektu je řízení 

rozhraní. To v sobě zahrnuje identifikaci a řízení styčných bodů mezi různými elementy 

projektu. S vyšším počtem zapojených účastníků do projektu, roste možnost jejich 

vzájemné komunikace a interakce exponenciálně. Proto je nesmírně důležitá kvalitní 

komunikace a vztahy mezi všemi zainteresovanými stranami projektu, a to včetně 

zákazníků, top managementu, projektového týmu i oponentů. (Schwalbe, 2011) 

1.1.4 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu definuje, jakou práci je potřeba udělat v té které fázi projektu. 

Jaké budou výstupy, jaké jsou potřeba vstupy, do kdy je potřeba je dodat, kdo se 

jednotlivých fází účastní, jak bude prováděna kontrola, a na základě čeho budoucí 

schvalovány výsledky. Platí přitom, že v počáteční fázi projektu je obvykle potřeba 

zdrojů nejnižší, avšak stupeň nejistoty je nejvyšší. (Schwalbe, 2011) 

Různí autoři se při definování jednotlivých životních fázích lehce liší. Schwalbe (2011) 

uvádí, ž projektové fáze se liší v závislosti na typu projektu a oblasti, v níž projekt vzniká. 

PMBOK (čtvrté vydání) definuje fáze projektu jako:  

- zahájení,   

- organizace a příprava, 

- realizace projektové fáze, 

- dokončení projektu. 

Křivánek (2019), uvádí jednotlivé fáze projektu jako: 

- Definice; 

- Návrh; 

- Integrace a testy; 

- Implementace; 

- Ukončení. 

Schwalbe (2011) shrnuje rámec obecných fází tradičního projektového managementu 

následujících schématem.  
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Obrázek 1, Fáze klasického životního cyklu projektu  

Zdroj: upraveno podle Schwalbe, 2011, str. 71 

Uvádí, že ve fázi návrhu projektu připraví projektoví manažeři určitý typ obchodního 

případu, v němž popíší potřebu a základní výchozí myšlenky. V první fázi je pak 

zpracován předběžný odhad nákladů a projektových prací. Následuje WBS 3 , tedy 

hierarchická struktura prací, která projekt rozčleňuje do různých činností a úkolů. WBS 

je výstupově orientovaný dokument, který popisuje celkový rozsah projektu. 

Tradiční členění projektového řízení se v dnešním turbulentním světě posouvá směrem 

k agilnímu řízení. Jak uvádí Křivánek (2019) tradiční projektové řízení iterace přímo 

nezakazuje, avšak nedoporučuje je. Důvodem je jeho povaha, která je sekvenční.  

Vodopád znamená, že po dokončení současného kroku se spouští následně plánovaný 

krok. Nicméně Křivánek uvádí, že převážně u softwarových projektů se po dokončení 

kroku provádí zpětnovazební konfrontace s některým předchozím krokem. Vodopád je 

v agilním pojetí procesního managementu nahrazen spirálou. Tento model odpovídá 

																																																													
33 WBS je převzato z anglického Work Breakdown Structure. 
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iteračně-inkrementálnímu postupu, jak uvádí zobrazení vodopádu a spirály příloha č. 6. 

(Křivánek, 2019) 

1.1.5 Agilní a Lean projektový přístup 

Agilní projektový přístup 

Agilní je podle autorů Šochové a Kunce (2014) dynamický, rychlý, interaktivní, 

přizpůsobivý, iterativní, zábavný, hravý, rychle reagující na změnu. Důraz je kladen na 

spolupráci, komunikaci a připravenosti na změnu. Cílem agilního způsobu vedení 

projektů je spokojenost zákazníka.  

Slovník Merriam Webster definuje výraz agilní následovně: 

1. Vyznačující se připraveností a schopností rychlého pohybu, 

2. Mající vynalézavý a přizpůsobivý charakter. (Doležal, 2016) 

Mezi klíčové agilní principy patří (Doležal, 2016): 

- Inkrementální dodávky. 

o Celý projekt je zpracováván postupně, formou přírůstků. Každý přírůstek 

by měl představovat dílčí přidanou hodnotu pro zákazníka.  

- Iterační postup. 

o Jedná se o řešení problému postupným opakováním s dalším a dalším 

přibližováním se žádoucímu výsledku; každé další opakování mění 

kontext, ve kterém probíhá další krok. 

- Multifunkční týmy. 

o Zpravidla je vyžadována úzká spolupráce mezi členy týmu s různou 

odborností.  

- Zapojení zákazníka. 

- Pravidelná revize požadavků.  

- V rámci práce po iteracích je co nejčastěji výstup a následný požadavek validován 

a upřesňován se zákazníkem.  
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Lean projektový přístup 

Lean přístup v sobě přináší to nejlepší z tovární výroby (konkrétně společnosti Toyota). 

Jedná se o tzv. “štíhlý“ systém, tedy systém tahu. Dělám věci tehdy, až jsou potřeba. Just-

in-time. Lean přístup je založen na následujících principech (Šochová, Kunce, 2014): 

- Odstraňte vše, co nepřináší hodnotu. 

o Nepracujte na něčem, co nepřináší hodnotu, odstraňte odpad. 

- Zlepšujte se a učte již v průběhu práce. 

o Používejte pravidelnou zpětnou vazbu. 

- Rozhodujte se co nejpozději. 

o Čím později se rozhodnete, tím více informací máte.  

- Dodávejte práci, jak nejrychleji to jde. 

o Čím dříve něco dokončíte, tím dříve dostanete zpětnou vazbu, kterou 

můžete zohlednit. 

- Dejte týmu důvěru a zodpovědnost. 

o Přenesením zodpovědnosti dosáhnete lepší motivace. 

- Zaměřte se na celkový výsledek. 

o Neřešte jednotlivé chyby a selhání. Přemýšlejte dopředu, žasněte u malých 

věcí, vyhodnocujte a poučte se. Dbejte na kvalitu a celkovou udržitelnost 

systému.      

1.1.6 Metodiky a metody řízení projektů  

Metod a metodik využívaných v oblasti projektového řízení je celá řada. Nejznámější 

jsou světové metodologie PRINCE2 a PMBOK. Kromě mezinárodně uznávaných 

metodik využívá projektové řízení dalších desítek různých nástrojů a dílčích přístupů. 

Níže jsou uvedené vybrané metodiky a metody.  
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Světové standardy a metodiky 

 

PRINCE2 

Metodologie PRINCE2® 4  je strukturovaná a konzistentní metodologie, založená na 

popsaných procesech, od začátku projektu do jeho ukončení. Tato nejpoužívanější 

metoda vznikla ve Velké Británii primárně pro IT projekty. Jedná se o generickou 

flexibilní metodologii, kterou lze využít v jakémkoliv oboru. Vychází ze 

systematizovaných zkušeností, získaných na velkém vzorku projektů. Celá metodologie 

se neustále vylepšuje a přizpůsobuje současným požadavkům. Je definována sedmi 

principy, tématy a procesy, které musí být všechny dodrženy. (Křivánek, 2019) 

Hlavními principy jsou (Křivánek, 2019): 

1. Neustále mít na zřeteli důvod existence projektu, tzv. racionále projektu. 

2. Prevence a předcházení rizikům prostřednictvím přístupu: učit se ze zkušeností  

a chyb ostatních i těch vlastních. Je tedy nutné neustálé systematické 

vyhodnocování projektu. 

3. Definované role a zodpovědnosti. Jasně definované role, struktura, podřízenost, 

systém reportování. 

4. Řízení po etapách. Jejich pravidelné vyhodnocení vůči plánu. 

5. Tolerantní řízení pomocí výjimek.  

6. Zaměření se na produkt. Dodat výstup (produkt) v požadované kvalitě. 

7. Přizpůsobení se projektovému prostředí.  

Mezi sedm hlavních témat patří obchodní případ, organizace, kvalita, plány, rizika, 

změny a progres. (Doležal, 2016) 

Metodologie PRINCE2® rozeznává sedm základních procesů řízení projektu: 

1. Zahájení projektu; 

2. Nastavení projektu; 

3. Vedení a usměrňování projektu; 

4. Kontrola etapy; 

5. Řízení přechodu mezi etapami; 

6. Řízení dodávky projektu; 

7. Ukončení projektu. 

																																																													
4 PRINCE2 znamená PRojects IN Controlled Environments. 
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Celá metodologie je bohatě dokumentována a poskytuje velké množství šablon. 

(Křivánek, 2019) 

 

PMBOK 

PMBOK 5  je projektová metodologie, která vznikla v USA. Stala se mezinárodně 

uznávaným standardem pro řízení projektů. Je širší než předchozí metodologie, avšak 

také se průběžně rozvíjí a zdokonaluje. Její standard je založen na pěti procesních 

skupinách (Křivánek, 2019):: 

1. Zahájení; 

2. Plánování; 

3. Provádění projektu (řízení zdrojů a lidí); 

4. Monitorování a controlling; 

5. Uzavření projektu (akceptace a předání výsledků). 

Ve své podstatě se jedná o sekvenční metodologii, které však chybí dynamické a průběžné 

zpracování zpětné vazby. Zaměřuje se na tyto oblasti (Křivánek, 2019): 

1. Řízení iterace projektu; 

2. Řízení rozsahu; 

3. Řízení času; 

4. Řízení nákladů; 

5. Řízení kvality; 

6. Řízení lidí; 

7. Řízení komunikace; 

8. Řízení rizik; 

9. Řízení smluv; 

10. Řízení zainteresovaných skupin. 

V České republice se tímto standardem řídí převážně velké mezinárodní společnosti.  

 

IPMA Competence Baseline – ICB 

IPMA6 metodologie představuje kompetenční přístup. Není tedy zaměřena na přesnou 

podobu definovaných procesů a jejich aplikaci, ale na schopnostmi a dovednosti – 

																																																													
5 PMBOK znamená Project Management Body Of Knowledge.  
6 IPMA znamená International Project Management Association. 
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kompetence zúčastněných manažerů (projektových programových a portfolio manažerů). 

Tento koncept vznikal v 60. létech na základě národních norem vybraných evropských 

států. Standard nediktuje procesy, ale určuje procesní kroky, které je třeba vhodně 

aplikovat do konkrétní projektové situace. Těžištěm je schopnost vhodné aplikace 

schopnými manažery. Přístup klade velký důraz na kreativitu a lidské zdroje. (Doležal, 

2016).     

 

1.1.7 Agilní projektové metody 

Agilní projektové metody byly nejvíce aplikovány v oblasti vývoje IT projektů. Tabulka 

níže uvádí jejich přehled. 

Název metody Popis metody 

ASD (Adaptive 
Software 
Developement) 

Iterativní metoda založená na cyklu: Spekulace – Spolupráce – Učení. Spekulací 
se myslí co nejpřesnější definice výsledku při vědomí toho, že se můžeme mýlit. 

DAD (Disciplined 
Agile Delivery) 

Vychází ze SCRUM metodiky a je určena větším organizacím, kdy je potřeba 
dodávky koordinovat s mnoha různými rozhraními organizace (například různé 
lokace, složité procesy atd.) 

DSDM (Dynamic 
Software 
Developement 
Method) 

Tato metoda se skládá ze 4 etap:  
posouzení proveditelnosti,  
funkční model,  
design a výroba (tzv. build), 
implementace. 

Feature Driven 
Developement 

Nejprve se navrhne architektura a poté se výhradně po částech a iterativně 
dodávají jednotlivé komponenty. 

Lean Kanban Principy této metody jsou: vizualizace, omezení rozpracované práce, řízení toku 
práce, explicitně popsaný proces a spolupráce na zlepšení. 

SAFe (Scaled Agile 
Framework) 

Metoda vhodná pro velké korporace, na základě principů metody Scrum a dalších 
agilních metod. Je vhodná při vývoji a implementaci rozsáhlých řešení.  

Scrum Nejpoužívanější agilní metoda. Základními prvky jsou role, postupy, porady a 
nástroje.  

Tabulka 1, Nejznámější metody agilního projektového řízení 

Zdroj: upraveno podle Doležal, 2016, str. 313 

Adaptive Software Developement společně spolu se Scrum přístupem je vhodné využít 

v rámci aplikace návrhu systému řízení obchodních kontraktací, tedy cílem disertační 

práce.   
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1.1.8 Další přístupy využívané v projektovém řízení 

Základním předpokladem pro efektivní řízení projektů je možnost rozdělit projekt na 

soubor dílčích činností. Podle Dlouhého (2011) je podstata metod řízení projektů 

založena na metodách síťové analýzy, z nichž nejznámější jsou metoda kritické cesty 

(CMP7) pro deterministické trvání dob činností a metoda PERT pro stochastické doby 

trvání činností. Tato základní kostra projektu, která umožňuje i časovou analýzu bývá 

zpravidla doplněna o analýzu nákladů, finančních toků či analýzu zdrojů. (Dlouhý, 2011) 

 
Charakteristiky pro výše uvedené metody v rámci řízení projektů jsou (Dlouhý, 2011): 

- V projektu existují rozhodovací uzly, z nichž lze pokračovat variantním  

i činnostmi se známými pravděpodobnostmi. 

- Doba trvání činnosti závisí na době jejího zahájení. 

- S určitou pravděpodobností bude třeba činnost opakovat, přičemž doba trvání 

činnosti závisí na počtu opakování. 

- Náklady a spotřeba zdrojů spojené s realizací činnosti jsou náhodné veličiny. 

- S určitou pravděpodobností se může během projektu vyskytnout událost, která 

vyvolá pozastavení činnosti. 

Metoda kritické cesty 

Metoda kritické cesty bývá označována také jako analýza kritické cesty. Jedná se  

o techniku síťového grafu, prostřednictvím kterého lze odhadnout celkovou dobu trvání 

projektu. Kritická cesta je sérií aktivit, jež určují nejkratší možnou dobu, za kterou lze 

projekt dokončit. Jedná se o nejdelší cestu síťovým grafem, bez časových rezerv. Metoda 

kritické cesty předpokládá, že při řešení většiny projektu probíhá několik úkolů současně. 

Proto se v síťovém grafu nachází několik cest. Nejdelší cesta, vzdechem k tomu, že určuje 

nejdelší potřebný čas, ukazuje počáteční a konečné datum projektu. (Schwalbe, 2011) 

	

Metoda PERT 

Metody PERT 8  je síťovou analýzou zohledňující dobu trvání jednotlivých aktivit. 

Pracuje s pravděpodobnostními odhady času. (Schwalbe, 2011) Předpokládá, že 

																																																													
7 CPM je z anglického Critical Path Method. 
8 PERT je z anglického Program Evaluation and Review Technique. 
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odborníci mohou poskytovat tři varianty jednotlivých analýz (tam, kde je to vhodné). 

Optimistickou, nejpravděpodobnější, a pesimistickou. (Dlouhý, 2011) Následně počítá 

vážený průměr odhadovaných dob trvání jednotlivých aktivit takto (Schwalbe, 2011): 

Vážený průměr dle PERT = ( optimistický odhad času + 4 x nejpravděpodobnější odhad 

času + pesimistický odhad času ) / 6 

Postupné kroky jsou (Poster, Applegarth, 2006): 

1. Vytvoření seznamu všech činností, které je potřeba provést, 

2. jejich očíslování, 

3. pro každou činnost odhadněte dobu trvání, 

4. vytvoření diagramu s ohledem na vzájemné vazby a posloupnost, 

5. čísla aktivit jsou vepsána do kroužků, které znázorňují události, 

6. čas, nezbytný pro ukončení daného kroku je nadepsán nad šipku, vycházející 

z tohoto kroužku, 

7. pokud probíhají aktivity souběžně, poté se diagram větví. 

PERT diagram znázorňuje vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky projektu, a zároveň 

umožňuje rozpoznat a vypočítat tzv. kritickou cestu. Ta bývá zpravidla výrazně 

vyznačena. (Poster, Applegarth, 2006) 

1.1.9 Doporučení úspěšného projektu 

1. Neberte do úvahy jen čas, náklady, výkonnost, ale i širší systémový pohled, vizi, 

souvislosti, trendy, nechtěné efekty, zpětnou vazbu od systému projektu – 

okamžitou i zpožděnou, a to po celou dobu životního cyklu projektu! 

2. Zodpovědně plánujte – relevantně a ambiciózně, bez zbytečné vaty, cíle 

stanovujte prostřednictvím metody SMART. 

3. Vyhraďte si právo na výběr členů týmu. 

4. Vyberte si správné nástroje řízení projektu, předvídejte neúspěch, mějte 

připravený plán B. 

5. Nezdržujte a nezkreslujte komunikační a informační toky. 

6. Pohotově reagujte na problémy, události i žádosti. 
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7. Vypořádejte se s nejistotou, zvláště předvídejte neplánované iterace (předělávky), 

sledujte kritický stav kritických veličin a nepříznivé skryté trendy, abyste zachytili 

jejich viditelný začátek. 

8. Systematizujte a sdílejte znalosti založené na zkušenostech. (Křivánek, 2019) 

1.2 Predikování 

1.2.1 Základní pojmy: predikce a prognóza 

Predikce 

Předvídání (predikce) označuje nejvšeobecnější pojetí soudů o budoucnosti. Zahrnuje 

nejrůznější druhy těchto soudů. Z hlediska vývojového stupně obecný pojem předvídání 

pokrývá různé třídy od běžného předvídání (předvídání z denního praktického života - 

tj. pozorování s zhodnocení průvodních jevů, dále předtucha, proroctví) až po předvídání 

vědecké (vychází ze znalosti příčin jevů). Předvídání je jedním ze základních druhů 

poznávací činnosti každé vědy a nezbytným článkem vědeckého poznání. Vědecké 

předvídání aplikuje poznatky a principy vědy, vztahuje se tedy na situace, kdy poznání 

zákonů, odhalujících vnitřně nutnou a podstatnou spojitost jevů, umožňuje usuzovat ze 

známého na neznámé, tzn. i z přítomnosti na budoucnost. (Vystoupil, 2003) 

Prognózování a prognóza 

Prognózování je systematické zkoumání budoucnosti spojené s praxí na základě 

dosavadních informací o stavu zkoumaného objektu, dříve pozorovaných zákonitostí jeho 

vývoje a konkrétních podmínek fungování v daném okamžiku. (Vystoupil, 2003) 

Výsledkem prognózování je prognóza. Tu lze definovat jako systematicky odvozenou 

výpověď o budoucím stavu objektivní reality, která se má uskutečnit za určitých 

podmínek v určitém čase. Prognóza předkládá a zdůvodňuje výpovědi o různých 

alternativních či variantních možnostech budoucího vývoje, upozorňuje na různé 

spojitosti a vazby a může doporučit uživateli možnost optimálního vývoje. (Vystoupil, 

2003) 
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Jak uvádí Vystoupil (2003), vytýčit přesnou hranici mezi prognózováním a vědeckým 

předvídáním je velice obtížné, a proto se v odborné literatuře oba termíny často 

ztotožňují. 

1.2.2 Metody vhodné pro prognózování a predikování 

Metody predikce lze rozdělit do dvou hlavních skupin (Němec, 2002): 

- Kvalitativní metody – Delfská metoda, subjektivní hodnocení, panelová shoda, 

výzkum trhu a historické porovnávání, 

- kvantitativní metody – projektování trendů, kauzální modely, statistické metody 

(korelační analýza, regresní analýza), ekonometrické modely, analýza  

a extrapolace časových řad.  

Kvalitativní metody  

Postupy v kvalitativních metodách vychází ze zkušeností, názorů a úvah expertů. 

Vykazují velmi dobré výsledky, avšak jsou náročné na zdroje. Do určité míry mají 

subjektivní charakter. Mezi hlavní kvalitativní metody patří (Levenbach, Cleary, 2006):  

 

Delfská metoda9  

Delfská metoda představuje postupné zjišťování a porovnávání prognóz expertů, 

založené na jejich anonymitě, řízené zpětné vazbě informací a statistické identifikaci 

shody názorů většiny. (Šulc, 1987). Předpokládá zapojení expertů, kteří jsou dotazováni 

formou dialogu nebo formou písemné ankety. Toto dotazování probíhá v několika kolech, 

ideálně s několikatýdenními intervaly. Experti vyjadřují svou předpověď hodnotami 

předurčených kritérií podle instrukcí. Získané odpovědi expertů jsou shromážděny, 

tříděny a vyhodnoceny. Experti poté získávají možnost svou předchozí predikci upravit. 

Tento postup se opakuje cyklicky, až do okamžiku, dokud nejsou odpovědi stabilizovány. 

Nejvíce se tato metoda uplatňuje v oblastech, kde lze snadno porovnat názory expertů 

různého zaměření. (Šulc, 1987) 

																																																													
9 Někdy označovaná také jako Delphi metoda. 
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Metoda historické analogie  

Metoda historické analogie je založena na zobecňování historických zkušeností  

s důsledky a souvislostmi ekonomických, sociálních a technických jevů. Vychází 

z minulé zkušenosti v obdobné situaci (analogie). Následně srovnává hodnoty klíčových 

charakteristik. Na základě těchto závěrů předpovídá budoucí vývoj. (Šulc, 1987) 

 

Morfologická metoda  

Prvním krokem morfologické metody je stanovení požadovaných funkcí. Následuje 

vytvoření morfologické matice, ve které jsou v prvním sloupci vyjmenovány jednotlivé 

souhrnné funkce produktu a v dalších sloupcích jsou k těmto souhrnným funkcím 

stanovovány nositelé funkcí. Vždy je důležité dbát na technickou realizovatelnost 

vybrané varianty. (Broum, 2015) 

	

Obrázek 2 Morfologická matice 

Zdroj: Broum, 2015 

Po stanovení morfologické matice je vybrán první nositel funkce u jednotlivých 

souhrnných funkcí a posouzena realizovatelnost této varianty návrhu. Výsledkem výběru 

jsou 3 nejvýhodnější varianty, dle jednotlivých barev. (Broum, 2015) 
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Obrázek 3 Morfologická matice s výběrem variant 

Zdroj: Broum, 2015 

Pro sestavení morfologické matice lze využít různých metody brainstormingu, 

brainwritingu atp.	 	

 

Rozhodovací stromy  

Metoda rozhodovacího stromu je založena na rozvětveném schématu. Rozhodovací strom 

představuje zjednodušené zobrazení časově na sebe navazujících rozhodnutí, která 

mohou být ovlivněna různými náhodnými faktory. Jedná se o neorientovaný, souvislý, 

acyklický, hranově i uzlově ohodnocený graf. (Vaněčková, 1998)  

Rozhodovací strom se skládá z následujících prvků: 

• Rozhodovací uzel – zobrazuje fázi rozhodovacího procesu, kdy vybíráme jednu 

z varianty, 

• situační uzel – fáze rozhodovacího procesu, ve které se projevují náhodné 

faktory, 

• hrana – zobrazuje cestu mezi uzly: 

o hrany zobrazující alternativy,  

o hrany zobrazující stavy okolností. 

Rozhodovací stromy, na rozdíl od morfologické metody, jsou vhodným nástrojem řešení 

více etapových rozhodovacích procesů. Zahrnují i riziko a přinášejí grafické znázornění 

rozhodovacího procesu. (Fotr, 1992)  
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Kvantitativní metody  

Kvantitativní metody tvoří předpovědi na základě statistické analýzy, tj. na základě 

objektivních matematicko-statistických postupů. Metody jsou konstruovány na základě 

objektivních metod, kdy se provádí extrapolace (prodloužení, autoprojekce) minulých  

a současných hodnot řady do budoucnosti (Cipra, 1986). 

1.2.3 Pokročilé metody prognózování 

Mezi hlavní pokročilé metody prognózování patří: 

- Fuzzy logika, 

- umělé neuronové sítě, 

- genetické algoritmy, 

- teorie chaosu. 

 

Fuzzy logika 

Fuzzy logiku lze použít jak u technických tak i u netechnických (například pro 

obchodování na burze, či v lékařství v oblasti diagnostiky). Systémy fuzzy logiky se hodí 

pro nelineární systémy a systémy s více vstupy a výstupy. Mohou pracovat s jakýmkoli 

přiměřeným počtem vstupů a výstupů. Dříve hojně užívaná binární logika znamená buď 

1, nebo 0. Fuzzy logika je kontinuum hodnot mezi 0 a 1. Lze to pojmout také jako 0 % 

až 100 %10. Fuzzy logika je systém na bázi pravidel, který se může opírat o praktickou 

zkušenost operátora. Provedení systému fuzzy logiky začíná souborem funkcí 

příslušnosti pro každý vstup a souborem pro každý výstup. (Norm Dingle, 2012) 

 

  

																																																													
10 Příkladem může být proměnná MLADÝ. Můžeme říct, že člověk ve věku 5 let je 100% MLADÝ, ve 
věku 18 let je 50% MLADÝ a ve věku 30 let je 0% MLADÝ. V binárním světě by cokoli pod 18 znamenalo 
100% MLADÝ a vše nad touto hodnotou by bylo 0% MLADÝ. (Zdroj: Norm Dingle, EMP Technical 
Group, 2012, dostupné z: http://www.controlengcesko.com/hlavni-
menu/artykuly/artykul/article/objasneni-pojmu-fuzzy-logika/) 
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Umělé neuronové sítě 

Neuronové sítě představují jistý (nedokonalý) model myšlení lidského mozku. Jsou také 

označovány termínem „černá skříňka“, jelikož není možné znát detailně vnitřní strukturu 

systému. Na tuto vnitřní sktrukturu klademe několik předpokladů, které nám umožňují 

popisovat chování systému funkcí, jež provádí transformaci vstup - výstup. Tuto metody 

lze použít v případě, kdy značnou roli v modelovaném procesu hraje náhoda, a kde jsou 

deterministické závislosti velmi složité a provázané, že je velmi obtížné je separovat  

a analyticky identifikovat. (Dostál, 2008) 

 

Genetické algoritmy 

Genetické algoritmy pomáhají hledat řešení velmi složitých problémů prostřednictvím 

využití informačních technologií. Jejich základ položil v 19. století J. Mendel a posléze 

rozvinul Ch. Darwin. Dostál, Rais a Sojka uvádí, že evolučním vývoji, či při šlechtění 

rostlin a živočichů, se prosazují jedinci, kteří mají žádoucí charakteristiky, jež jsou na 

genetické úrovni determinovány kombinováním rodičovských chromozomů.  

To znamená, že při hledání lepších řešení složitějších problémů by bylo možno 

obdobným způsobem kombinovat části existujících řešení. (Dostál, Rais, Sojka, 2005)  

 

Teorie chaosu 

Teorie chaosu popisuje chování nelineárních systémů, které však mají nějaký skrytý řád. 

Přesto se tyto systémy jeví jako by byly řízeny náhodnými jevy. V teorii chaosu platí, že 

vytvoříme-li lineární model nějakého systému, pak tento model popisuje skutečný systém 

pouze v případě, že je lineární. Není-li tomu tak, pak budou modely představovat 

skutečný systém pouze za ideálních podmínek a po krátkou dobu. (Dostál, 2008) 

Procesy v ekonomice mají nelineární charakter. Je-li v systému přítomná nelineární 

dynamika, může deterministický systém generovat náhodně vyhlížející výsledky, které 

ale mohou zahrnovat trvalejší trendy a cykly. (Dostál, Rais, Sojka, 2005) 

1.2.4 Prognózovaní činnost 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh systému predikování obchodních kontraktací. 

Obecně se predikování používá čím dál častěji a v několika různých oborech. Podle 
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Kotlera (2002) se k predikování vývoje trhu a poptávky firmy pro stanovení předpovědi 

uvádí třístupňová metoda:  

- Předpověď vývoje prostředí (předpověď inflace, úrokových sazeb, odhad HDP 

a dalších indikátorů a z toho předpověď výroby a prodeje atd.),  

- předpověď vývoje výroby (výkonů, např. v průmyslu),  

- předpověď prodeje firmy (z předpovědi podílu na trhu). 

1.2.5 Shrnutí 

Predikování je činnost předvídání budoucích jevů. Klíčovou roli hrají jak použité metody, 

tak kvalita a dostupnost použitých zdrojů. Zdroje informací pro predikci lze chápat jako 

zdroje vnitřní (uvnitř podniku) a zdroje vnější (ekonomické a podnikatelské prostředí 

v okolí podniku). U vnitřních zdrojů je potřeba se zaměřit na jejich subjektivnost  

a pokusit se o co nejvíce objektivní sdělení. Na metodách a informačních zdrojích může 

stát úspěch celé predikce.    

	  



32	
	

1.3 Analýza rizik a projektová rizika 

1.3.1 Riziko 

Riziko je dle normy ISO 31000 definováno je „účinek nejistoty na dosažení cílů“. 

Obecnou definici rizika je možné použít na různé cíle. Korecký a Trkovský uvádí, že 

například pro podniková rizika se jedná o cíle podniku, obdobě pro bezpečnostní rizika 

se jedná o cíle bezpečnosti a pro projektová rizika jde o cíle projektu. (Korecký, 

Trkovský, 2011) 

Riziko vzniká z důvodu nedostatku informací, nedostatečného poznání, použití 

nevhodných, neověřených a nespolehlivých dat, použitím nevhodných metod a vlivem 

náhodných procesů. (Dostál, 2008) 

Riziko lze dle Dostála klasifikovat podle typu nebo oblasti: 

- Dle typu: podnikatelské, systematické, nesystematické, vnitřní a vnější, 

ovlivnitelné a neovlivnitelné, primární a sekundární, a dle fáze na riziko přípravy 

a realizace. 

- Dle oblasti: politické, ekonomické, finanční, dodavatelské, odběratelské, 

technologické, legislativní, výrobní, technické, informační, environmentální, 

lidského faktoru, vyšší moci aj. (Dostál, 2008) 

1.3.2 Řízení projektových rizik 

Řízení rizik představuje činnosti spojené se snížením pravděpodobnosti neúspěchu. Jedná 

se o zvýšení pravděpodobnosti úspěchu, konkrétně dosažení co nejlepšího hospodářského 

výsledku. (Dostál, 2008) 

Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství obecně dle normy ČSN 31 000 

následující procesy: 

- Stanovení kontextu, 

- identifikaci rizik,  

- analýzu rizik, 

- hodnocení rizik, 
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- ošetření rizik,  

- monitorování a přezkoumání, 

- komunikaci a konzultaci.  

Potřeba monitorování a komunikace je v průběhu řízení rizik znázorněna na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 4, Schéma procesu řízení rizik  

Zdroj: upraveno podle Doležal, 2016, str. 200 

 

Dle Raise a Doskočila (2007), by každý nový i probíhající projekt měl vždy zvážit svá 

rizika. Projektová rizika se přímo vztahují k řízení projektu. Hodnocení a řízení rizika 
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obsahuje 4 kroky, které by měly být prováděny opakovaně (u důležitých a klíčových 

projektů nejlépe nepřetržitě): 

1. Rozpoznání rizika: 

a. Kontrola seznamu úkolů a časového plánu. 

b. Diskuse a rozhovory s odborníky. 

2. Vyhodnocení rizika: 

a. Určení úrovně tolerance (co je ještě přijatelné). 

b. Přiřazení pravděpodobnosti jednotlivým rizikům. 

c. Přiřazení nákladů k jednotlivým rizikům. 

d. Přiřazení priorit (na základě 2a, 2b, a 2c – pokud náklady na riziko 

přesahují úroveň tolerance, je velmi pravděpodobné, že k danému riziku 

dojde = přiřadíme mu vysokou prioritu). 

3. Vytvoření rizikových plánů: 

a. Rozpoznání aktivačních procedur11. 

b. Stanovení aktivních, rezervních nebo zmírňujících plánů pro jednotlivá 

rizika. 

4. Sledování a řízení rizika:  

a. Sledujeme, zda se neobjevují aktivační procedury a v případě potřeby 

použijeme reverzní plány. 

b. Rizika vyhodnocujeme pravidelně. 

1.3.3 Analýza rizik projektu 

Analýza rizika řeší jeho pravděpodobnost a vážnost předpokládaného nepříznivého 

dopadu na projekt. Podle Doležala (2016) je výhodné provést nejprve kvalitativní analýzu 

rizik. V rámci kvalitativní analýzy se používá slovního hodnocení pravděpodobnosti 

rizika. Základním nástrojem je matice pravděpodobnosti a dopadu. Nevýhodou postupu 

je jeho nepřesnost, výhodou však rychlost a možnost roztřídění rizik podle velikosti 

rizika, urgence či zdrojů. Následně může být provedena analýza kvantitativní. Zde už 

přichází vyjádření číselné, s maximální možnou přesností včetně odhadu finančních 

																																																													
11	 Aktivační procedury jsou indikátory toho, že došlo, nebo může dojít k riziku. Ty nejlepší aktivační 
procedury mají schopnost s předstihem upozornit na blížící se problém. (Rais, Doskočil, 2007)	
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dopadů. Doležal uvádí, že bohužel ne vždy je možné kvantitativní analýzu provést, 

protože nemusí být k dispozici dostatečně přesné údaje o pravděpodobnosti, nebo dopadu 

jednotlivých scénářů, které jsou analyzovány.  

Metody kvantitativní analýzy rizik jsou: Analýza citlivosti, Očekávaná finanční hodnota 

a Modelování a simulace. Při modelování a simulaci se snažíme zjistit vliv 

specifikovaných nejistot na cíle projektu. Pro využití modelování a simulaci je nutné 

splnit následující podmínky: 

- Musíme umět sestavit matematicko-logický model rizik. 

- Mít k dispozici potřebná data o zkoumaných rizicích. 

- Mít k dispozici SW, včetně schopnosti různých simulací. 

- Musíme být schopni si ověřit, že model napodobuje skutečné chování, tedy 

testování a verifikaci modelu. 

- Musíme mít možnost si v rámci SW připravit plánovitou řadu experimentů a tyto 

simulace otestovat. 

- Musíme být schopni správné interpretace výsledků. (Doležel, 2016) 

Modelování a simulace jsou náročné na zdroje, jak čas, znalosti i výpočetní kapacitu. 

Doležel (2016) uvádí, že význam modelování a simulace nejen v rámci analýzy rizik, 

ale pro řízení projektů obecně stále roste.   
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1.4 Komunikace 

Práce se zabývá predikováním obchodních kontraktací, pro které jsou klíčové zdroje 

informací. Správná interpretace získaných dat, je pro úspěch predikce nesmírně důležitá. 

V oblasti obchodu se často setkáváme s měkkými daty, jako je například subjektivní 

hodnocení nabídky, kvality a obecně vztahů s realizačním podnikem. Z tohoto důvodu je 

uvedena kapitola komunikace, která uvádí teoretická východiska v rámci komunikačního 

procesu.  

1.4.1 Definice komunikace 

Pojem komunikace je šířeji definován Donnellym (2011, s. 507), který komunikaci 

definuje jako přenos vzájemného porozumění prostřednictvím určitých symbolů. Definici 

komunikace, která v sobě zahrnuje její účel, uvádí Holá (2011, s. 19), která říká, že jde  

o proces, který má jednoznačný cíl, a sice dorozumět se. Pro účely této práce je vhodná 

definice komunikace podle Mikuláštíka (2010, s. 11). Ten komunikací vnímá jako 

označení pro přemisťování myšlenek, informací, postojů, pocitů, od jednoho člověka  

k druhému. 

1.4.2 Struktura a proces komunikace 

Struktura komunikace představuje vymezení všech účastníků komunikace a způsobu, 

jakým se komunikace přenáší. Prvním účastníkem je komunikátor, ten, kdo něco druhému 

sděluje a své sdělení kóduje. Druhým účastníkem je komunikant, který je předmětem 

sdělování, a přijímané sdělení dekóduje. Obsah sdělení tzv. komuniké je tedy zakódovaná 

informace, putující komunikačním kanálem. (Nakonečný, 2009) 

Podle Nakonečného (2009, s.209) lze definovat strukturu komunikace následovně: 

- Kdo (komunikátor – odesílatel, sdělovatel),  

- co říká (komuniké, sdělení),  

- komu (recipient – příjemce),  

- čím (druh komunikace – slova, signály aj.),  

- prostřednictvím jakého média (rozhovor tváří v tvář, telefonát, email),  

- s jakým úmyslem (motivace k rozhovoru, záměr),  
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- s jakým účinkem (pochopení účelu, vyvolání určitých emocí nebo jednání). 

(Nakonečný, 2009) 

Proces komunikace se skládá z výše uvedených prvků. Přidává dva důležité aspekty,  

a těmi jsou komunikační šum a zpětná vazba.  

 

Obrázek 5, Proces komunikace (Zdroj: Vymětal, 2008, s. 30) 

Zpětnou vazbu (feedback) Mikuláštík (2010) vymezuje jako reakci na přijatou zprávu.  

A sice v podobě potvrzení nebo způsobu interpretace. Zpětnou vazbu však každý 

přijímáme a poskytujeme jinak. Zpětná vazba je považována jako velmi důležitá, protože 

a podává aktuální informace o tom, jak je sdělení přijímáno a chápáno.  

Zpětná vazba je z hlediska obchodní činnosti velmi důležitá. Informace jsou sdělovány 

interně ve společnosti. Často se jedná o informacích, které byly nabyté mimo vnitřní 

prostředí podniku, nejčastěji v interakci s potenciálním zákazníkem. Podle Holé (2011) 

komunikaci v organizaci dělíme na interní a externí. Interní komunikace probíhá uvnitř 

organizace a externí představuje komunikaci organizace s jejím okolím. Co se týče interní 

komunikace, Armstrong (2014) upozorňuje na optimální počet komunikačních kanálů. 

Ty dělí na intranetové, písemné (podnikové časopisy, věstníky, nástěnky) a verbální 

(schůze, porady, systémy informování veřejnosti).	 	

1.4.3 Komunikační bariéry 

Komunikační bariéry jsou selhání v komunikaci, nejčastěji formou nepřesného sdělení.  

K tomuto selhání může dojít v každém z prvků komunikace, ať už jde o komunikátora, 

příjemce, kanál, sdělení, zakódování, dekódování, či zpětnou vazbu. Drucker (2016) 

Drucker (2016) chápe hlavního činitele v komunikaci, a původ, kde může dojít 

k minimalizaci rizika nepřesného sdělení, na straně příjemce. „Pokud chcete zlepšit 
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komunikaci, pracujte s příjemcem sdělení, nikoli s tím, kdo promlouvá“. „Sokrates 

poukazuje na to, že je třeba s lidmi mluvit terminologií odpovídající jejich vlastní 

zkušenosti. Při rozmluvě s tesaři je třeba užívat tesařských metafor a tak dále. 

Komunikovat lze pouze v příjemcově jazyku či v jeho terminologii. A terminologie musí 

být založená na zkušenosti“ (Drucker, 2016, s. 221). Konkrétně vymezuje bariéry 

Armstrong (2014) jako tyto:  

- poslouchání toho, co chceme slyšet,  

- zamítnutí protichůdné informace,  

- vnímání toho, kdo mluví,  

- vliv skupiny,  

- slova znamenající pro různé lidi různé věci,  

- neverbální komunikaci. 

1.4.4 Shrnutí 

Komunikace hraje klíčovou roli v lidské společnosti. V případě obchodního 

prognózování je jedním z klíčových prvků. Je potřeba chápat její strukturu, proces  

a možné bariéry. Důležité je, nastavit procesy a systémy v podniku tak, aby komunikace 

probíhala co nejefektivněji.    
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2 PRAKTICKÁ ČÁST - ANALÝZA PROBLÉMU  

A SOUČASNÉ SITUACE 

Praktická část se v rámci analýzy současné situace zabývá především představení 

společnosti VISITECH a.s. Společnosti představená z hlediska své náplně, organizační 

struktury, finanční pozice, a stylu a systému řízení obchodního oddělení.  

 

2.1 Základní představení společnosti VISISTECH a.s. 

Název v obchodním rejstříku: VISITECH a.s. 

Sídlo firmy: Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 

Identifikační číslo: 255 43 415 

Právní forma: Akciová společnost 

Akciová společnost VISITECH a.s. (dále jen VISITECH) byla založena již v roce 1998. 

Původně se zabývala poradenskou činností v oblasti ICT. Díky interní fúzi z roku 2012 

se společností Avenet s.r.o., rozšířila své služby o dodávky ERP systémů a kabelážních 

systémů. Od roku 2014 až do současnosti se společnost VISITECH profiluje jako 

obchodní a konzultační společností, která se zaměřuje na komplexní inovativní ICT 

řešení. VISITECH je specializovaným dodavatel hardwaru, softwaru, komponent 

datových sítí a sjednocené komunikace, zálohovacích a úložných řešení. V posledních 

letech se VISITECH primárně profiluje v problematice kybernetické bezpečnosti  

a dodávek specializovaných bezpečnostních technologií. 

Společnost VISITECH se dále věnuje vývoji a implementaci informačních systémů. Pro 

všechny dodávané systémy poskytuje odborné konzultace týkající se návrhu a provozu. 

Pro usnadnění řešení problémů nabízí VISITECH přímou servisní podporu ve formě 

servisního zásahu v místě incidentu, ale také vzdálenou podporu či služby HelpDesku. 

V rámci snahy o získání nových zákazníků  

a intenzivnějšímu zaměření na kybernetickou 

bezpečnost, se společnost v roce 2017 rozhodla  

o výstavbu takzvaného Security Operation Centera 

- SOC365. Zde společnost nabízí bezpečnostní a dohledové služby pomocí outsourcingu. 
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Díky velikosti portfolia služeb, které společnost nabízí, není schopna pokrýt veškeré 

dodávky sama. Proto často volí cestu externích pracovníků a subdodavatelských 

partnerských společností, aby dostála veškerým zakázkám a závazkům. V tento moment 

VISITECH zaměstnává 36 stálých zaměstnanců. Pro plošné pokrytí celé České 

Republiky má společnost pobočky ve třech městech, a to v Brně (sídlo společnosti  

a SOC365), Praze a Ostravě. 

2.2 Hlavní aktivity společnosti VISITECH a.s. 

Společnost VISITECH je podle specifických oblastí rozdělena na čtyři úseky: 

• bezpečnost (pod kterou spadá Security Operation Centrum SOC365); 

• podnikové systémy; 

• infrastruktura; 

• distribuce. 

2.2.1 Bezpečnost 

Tento úsek je rozdělen na další dvě části; část dodávek řešení pro kybernetickou 

bezpečnost a část Security Operation Centrum SOC365 (dále jen SOC365). Divize 

Dodávky řešení pro kybernetickou bezpečnost se profiluje primárně na služby a dodávky 

následujících technologií: Audit ICT, PAM, Penetrační testy, Komplexní řešení IT 

bezpečnosti, Endpoint Security, Mobile Device Management, Šifrování emailů  

a dokumentů, Firewally, Data Loss Prevention systémy, Monitoring sítí a aplikací, 

Centrální správa IP adresního prostoru, Log Management Systém, SIEM. 

SOC365 představuje samostatnou pobočku v Brně - Slatině, ve které působí tým více jak 

dvaceti specialistů, analytiků a operátorů, kteří poskytují kybernetickou bezpečnost 

formou revoluční služby i pro zákazníky, kteří by si pořízení daných technologií nemohli 

za standardních podmínek finančně dovolit. SOC365 nabízí dohled 365 dní v roce, 7 dní 

v týdnu a 24 hodin denně.  

2.2.2 Podniková řešení 

V tomto úseku VISITECH nabízí ucelené softwarové řešení na bázi nejnovějších 

produktů společnosti Microsoft. Celá nabízená platforma se skládá z několika vzájemně 
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provázaných produktů a je určena pro společnosti, které potřebují popsat, používat,  

a hlavně řídit své vnitrofiremní procesy.  

Společnost klade důraz na individuální přístup a reagování na specifické potřeby 

zákazníka od prvotní analýzy až po finální implementaci. 

Společnost nabízí tato podniková řešení: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 

CRM, Microsoft SharePoint, Workbox, HelpDesk, a Produktový konfigurátor, 

NAVmobile. 

2.2.3 Infrastruktura 

VISITECH se dlouhodobě profiluje jako specializovaný dodavatel infrastrukturních 

řešení a služeb spojených s budováním komunikačních infrastruktur, zejména v oblasti 

metalických a optických sítí LAN. Zároveň je společnost VISITECH dodavatelem 

značkových aktivních i pasivních prvků, metalických a optických kabelážních systémů, 

serverových systémů, diskových polí a zálohovacích systémů, podnikové komunikace, IP 

telefonie, videokonferencí, datových linek a prvků fyzické bezpečnosti. 

Společnost VISITECH také poskytuje ucelená bezpečnostní řešení, a to v oblastech 

systémové integrace, slaboproudé technologie, serverů, datových úložišť, virtualizace, 

aktivních prvků, kamerových systémů pro kolejová vozidla. 

2.2.4 Distribuce 

Společnosti VISITECH působí jako distributor a nabízí komplexní nabídku produktů  

v oblasti konektivity, datových center a jejich správy. VISITECH patří k největším 

distribučním partnerům společnosti COMMSCOPE v České republice. Je také 

distributorem produktů AMP NETCONNECT a BRADY které jsou vhodné pro 

kompletní řešení pro zákazníkovu infrastrukturu. Kabelážní systémy obsahují tyto 

produkty: Management fyzické vrstvy, Datová centra, OLS – Optical LAN Systém, 

Štítky, tiskárny, příslušenství BRADY.  
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2.3 Zákazníci 

Společnost VISITECH byla dříve zaměřena především na segment středních a středně 

velkých podniků z oblasti strojírenství, potravinářství, zdravotnictví a farmacie v regionu 

střední Evropy. Nyní společnost díky zaměření na kybernetickou bezpečnost poskytuje 

své služby především zákazníkům ze státní správy. Snaží se poskytovat všem zákazníkům 

především zcela individuální přístup k vytvoření pevných vazeb, což je zárukou 

dlouhodobé spolupráce. 

2.4 Partneři 

Společnost VISITECH je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft s kompetencí 

pro Microsoft Dynamics NAV, CRM a SharePoint. Společnost se dále řadí mezi partnery 

společností SOPHOS, FlowMon Networks, Acronis, Dell, HP, TYCO Electronics, 

CISCO, AlienVault, FUJITSU, CheckPoint, Commscope, LogManager, BittDefender,  

BeyondTrust, GREYCORTEX a dalších. 

2.5 Organizační struktura 

Ve společnosti je využíván liniově-štábní typ organizační struktury, který je doplňován 

pro řešení zvláštních úkolů s časově omezenou dobou řešení dalšími organizačními 

strukturami (tzv. projektová organizační struktura). 

Ve společnosti jsou vytvářeny následující organizační útvary: 

úsek – organizační útvar, který komplexně zabezpečuje řízení jedné nebo více funkčních 

oblastí nebo jejich částí; je řízen ředitelem úseku, příp. vedoucím úseku; 

oddělení – organizační útvar, který zabezpečuje relativně samostatnou část působnosti 

úseku; je řízeno vedoucím oddělení, případně přímo ředitelem/vedoucím úseku. 

V průběhu roku 2019 společnost VISITECH a.s. zaměstnávala 36 zaměstnanců. Tito 

zaměstnanci jsou rozděleni do různých úseků, podle své kvalifikace a odpovědnosti. 

Kromě hlavního ředitele společnosti zde dále působí pět ředitelů v různých úsecích: 

obchod, SOC365, finance, realizace a logistika.  



43	
	

V obchodním oddělení je deset obchodních manažerů, z čehož šest obchodních manažerů 

je zaměřeno na kybernetickou bezpečnost a SOC365, tři na distribuci a zbývající jeden 

na řešení od IBM. V SOC 365 kromě ředitele najdeme architekta SOC, čtyři operátory 

dohledu, analytiky, provozního specialistu a administrátory různých systémů. V realizaci 

jsou dva programátoři, dva systémový inženýři, tři projektoví manažeři, skladník  

a logistik. Finanční oddělení má ředitele a účetní.  

 

Obrázek 6, Organizační schéma společnosti VISITECH a.s.  

Zdroj: upraveno podle interních materiálů společnosti VISITECH 

Společnost si můžeme ještě rozdělit podle měst. V Brně, kde se nachází sídlo společnosti 

a SOC365, pracuje 30 zaměstnanců, z čeho jsou tři ve vedení společnosti. V Praze jsou 

čtyři zaměstnanci a Ostravě další dva zaměstnanci. 

2.6 Finanční pozice společnosti  

Společnost Visitech a.s. byla založena v roce 1998, působí na trhu více jak 20 let. Počet 

zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 20-40 včetně dílčích subdodavatelů a společnost 

podniká v oblasti ICT, čemuž odpovídá i objem finančních prostředků, které společnost 
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pro svou existenci potřebuje. Základní kapitál byl při založení společnosti stanoven ve 

výši 8 miliónů Kč. 

Níže je uveden přehled finanční pozice za posledních 5 let, tedy roky 2014-2018. 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 
Aktiva stálá 14802 12853 14136 29115 28974 
Aktiva oběžná 31991 23992 24025 17449 26873 
Závazky 36874 31417 28542 36588 40165 
Dlouhodobé závazky 772 1398 2063 7535 5536 
Obrat  108358 155057  79326 75087 142336 
Provozní výsledek hospodaření 1481 119 907 1071 1456 
Čistý zisk 534 738 134 165 70 

Tabulka 2 Přehled základních finančních položek – výběr z Rozvah a VZZ za roky 2014-2018 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů společnosti Visistech a.s. 

Společnost Visitech dosahuje obratů v rozmezí 75-155 miliónů Kč, přesto však je její 

čistý zisk relativně malý. Je to dáno tím, že společnost neustále roste, rozvíjí nové 

projekty a reinvestuje. Pozitivně lze hodnotit i nárůst stálých aktiv v posledních letech  

a poměr mezi aktivy stálými a oběžnými. V poslední době sice narostla výše závazků, 

avšak dlouhodobé závazky tvoří stále malou část z celkových závazků podniku. 

Co se kapitálové struktury týče, lze říci, že společnost optimálně využívá spíše cizí zdroje. 

Jak ukazuje tabulka níže, poměr vlastních zdrojů vůči dluhovému financování je zhruba 

1 ku 3. Tento poměr se může zdát relativně vysoký, avšak podíváme-li se blíže na 

dlouhodobé závazky, je vidět, že likvidita podniku je dobrá, neboť má dostatečný 

"polštář" krýt dlouhodobé závazky vlastními zdroji.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Vlastní kapitál 10654 10433 10610 10796 16474 
Cizí zdroje 36874 31417 28542 36588 40165 
Dlouhodobé závazky 772 1398 2063 7535 5536 

Tabulka 3, Přehled vlastního kapitálu a cizích zdrojů v období 2014-2018 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů společnosti Visitech a.s. 

Z hlediska finanční analýzy byly sledovány tři hlavní ukazatele, a sice návratnost 

vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity), rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 
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a rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed)12. Hodnoty 

těchto ukazatelů jsou uvedeny v tabulce níže. Doporučené výše těchto ukazatelů jsou  

u ROA 10 a více procent, Ukazatel ROE by měl být vyšší než ukazatel ROA a hodnota 

ROCE by se měla porovnávat se současnými výpůjčními náklady (tj. hlavně úroková 

sazba. Jak uvádí literatura, žádná fixní doporučená hodnota o kolik neexistuje, nicméně 

je doporučení minimálně 2x vyšší13. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Vlastní kapitál 10654 10433 10610 10796 16474 
Aktiva 47528 41850 39152 47384 56639 
Čistý zisk 534 738 134 165 70 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 772 1398 2063 7535 5536 
Provozní výsledek 
hospodaření 

1481 119 907 1071 1456 

ROE 5,01% 7,07% 1,26% 1,53% 0,42% 
ROA 1,12% 1,76% 0,34% 0,35% 0,12% 
ROCE 12,96% 1,01% 7,16% 5,84% 6,62% 

Tabulka 4, Přehled hlavních ukazatelů ROE, ROA a ROCE v letech 2014-2018 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů společnosti Visitech a.s. 

Přestože ukazatele zhodnocení vlastního kapitálu a aktiv jsou skutečně velmi nízké 

(kromě roku 2015), ukazatel rentability vlastního investovaného kapitálu kolísá, jeho 

hodnota je však kladná a obecně vzato pozitivní, pokud vezmeme v potaz výši úrokových 

sazeb ČNB v posledních 5 letech od které jsou odvislé výše úrokových sazeb bankovních 

úvěrů.  

Společnost Visitech a.s. dosahuje stabilních příjmů, i když je její čistý zisk relativně 

nízký, obrat je stabilní a společnost vykazuje nízkou míru zadluženosti.  

2.7 Popis obchodní činnosti společnosti 

Veškerá obchodní činnost společnosti probíhá v obchodním úseku, který vede obchodní 

ředitel. Ten v rámci své působnosti vykonává tyto aktivity: 

																																																													
12 Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-
80-7179-903-0. 
13 Ben McClure. Spotting Profitability With ROCE (online). Datum citování: 22.1.2018. Dostupný  
z www: investopedia.com/articles/stocks/05/010305.asp. 
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- Společně s ředitelem společnosti stanovuje cíle, dlouhodobé záměry a strategie 

v oblasti obchodních aktivit společnosti.  

- Odpovídá za obchodní a marketingovou politiku společnosti.  

- Zajišťuje prodej produktů a služeb.  

- Provádí pravidelné reporty o zadání zakázek a jejich měsíční a týdenní aktualizaci 

ve stanovených termínech.  

- Zpracovává za pravidelný přehled zakázek a předává je všem zainteresovaným 

útvarům.  

- Pravidelně aktualizuje benchmarking konkurenčních společností. 

- Odpovídá za fakturaci k jednotlivým obchodním příležitostem, v případě vzniku 

pohledávek po lhůtě splatnosti odpovídá za jejich vymáhání.  

- Plánuje a organizuje marketingové aktivity.  

- Zajišťuje přezkoumání, vyhodnocení a evidenci poptávkového, nabídkového  

a smluvního vztahu se zákazníky.  

- Vyřizuje reklamace, které vznikají při dodávkách produktů a služeb.  

- Spolupracuje s úsekem integrovaný systém řízení a příslušnými úseky v rámci 

reklamačního řízení a uplatňování zásad integrovaného systému řízení. (Zdroj: 

interní dokumenty společnosti VISISTECH a.s.) 

2.8 Řízení obchodních činností 

Základním nástrojem pro řízení obchodu je nástroj CRM. V rámci společnosti jsou 

všichni pracovníci obchodu povinni udržovat v CRM aktuální data o svých obchodních 

vztazích, veškerých obchodních příležitostech, kontaktech a aktivitách k nim navázaných. 

Jak uvádí vnitřní směrnice společnosti VISISTECH a.s., jednotliví vlastníci obchodních 

příležitostí vedou záznamy o uskutečněných schůzkách formou zápisu z jednání, kde je 

vždy uvedeno minimálně: 

• Název společnosti. 

• název schůzky, 

• zúčastnění, 

• cíl schůzky, 

• obsah dohod, 
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• úkoly vzniklé ze schůzky. 

Obchodní plán společnosti je vytvářen na základě konsolidace dílčích plánů jednotlivých 

obchodních manažerů jedenkrát ročně. Podklady pro plán jsou čerpány exportem z CRM. 

Obchodní plán obsahuje odhad marží a tržeb v jednotlivých měsících, definici klíčových 

příležitostí na daný rok. První verzi obchodního plánu na další rok předkládají Obchodní 

manažeři Obchodnímu řediteli nejpozději druhý týden v měsíci říjnu daného roku, 

následně Obchodní ředitel konsoliduje výsledky a předkládá nejpozději do konce měsíce 

října managementu ke schválení první verzi obchodního plánu společnosti.  

Plnění plánu společnosti a jednotlivých obchodních manažerů je vyhodnocováno každý 

kvartál daného roku. Obchodní plán je aktualizován vždy, když jsou identifikovány 

změny, které mohou mít na plnění plánu zásadní vliv. 

Po ukončení prvních dvou kvartálů daného roku je na následné obchodní poradě 

prezentováno plnění plánu společnosti a jednotlivých Obchodních manažerů.  

Po ukončení prvních dvou kvartálů daného roku jednotlivý Obchodní manažeři potvrzují 

plán na zbylé dva kvartály, případně aktualizují. 

2.8.1 Pravidla pro přístup k zakázce a jejich typ 

Níže jsou uvedeny základní pojmy, které společnost VISISTECH a.s. používá při své 

obchodní činnosti. 

„Získá palec“ znamená, že Obchodní manažer získá emailové potvrzení od odpovědného 

člověka z realizace, že je navržené řešení v pořádku a pokrývá kompletní dodávku pro 

zákazníka. Standardně nejpozději 3 pracovní dny před termínem odevzdáním nabídky. 

„Business Case“ – rozpočet projektu se zohledněním rizik. Standardně se odevzdává na 

schválení nejpozději 3 pracovní dny před termínem odevzdáním nabídky. 

 „Projektový výbor“ - Projektový výbor se skládá z Finančního ředitele, Obchodního 

ředitele a Ředitele realizace a rozhodne o schválení / neschválení / přepracování business 

case. Business Case jsou uloženy na intranetu do složky „Obchod\Business 

Cases\Navržené“. Standardně nejpozději 3 pracovní dny před termínem odevzdáním 

nabídky. 
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 „Prodejní objednávka (POBJ)“ - Pouze obchodní činnost (příležitost bez služeb, jedná 

se o pouhý prodej zboží bez přidané hodnoty a návazných služeb (HW, komponenty, SW 

licence bez následné implementace, apod.) POBJ - V CRM prochází 4 fázemi – prospekt, 

kvalifikace, nabídka, realizace. 

„Smlouva o dílo, Servisní smlouva“ Projekt za účasti lidí z realizace – příležitost  

s přidanou hodnotou služeb (dodávka včetně implementace, analýzy, konfigurace, 

servisní služby, apod.) „SoD, SS“ – V CRM prochází 5 fázemi – prospekt, kvalifikace, 

nabídka, smlouva, realizace. 

2.8.2 Hodnoty pro řízení a schvalování obchodního procesu 

Každá obchodní příležitost se rozlišuje podle své velikosti. Rozlišují se zakázky do nebo 

od 100 000 Kč. Následně se u jednotlivých obchodních případů rozlišuje, zda se jedná  

o zakázku s vysokou přidanou hodnotou či nikoliv. Zakázky s vysokou přidanou 

hodnotou vykazují vyšší míru zisku, konkrétně více jak 20 %. Hlavním kritériem je jak 

velikost zakázky, tak její ziskovost, jelikož v každém podnikání existuje riziko, že daná 

obchodní příležitost nevyjde. Proto je nastaven ve společnosti VISISTECH a.s. kontrolní 

mechanismus, který je uvedený v tabulce níže. Zpravidla, u zakázky nad 100 000 Kč, 

s nižší ziskovostí je nutno získat souhlas projektového výboru a vytvořit Business Case, 

jelikož existuje riziko jak z pohledu cash flow, tak investice a obecně celé realizace.  

Tržby Zisk Činnost Evidence 

< 100 000 Kč > 20% OM získá palec od 
člověka z realizace 

CRM (Zadání, Prodejní 
nabídka, Nákupní nabídka) 

< 100 000 Kč < 20% 
OM získá palec od 
člověka z realizace a 
Obchodního ředitele 

CRM (Zadání, Prodejní 
nabídka, Nákupní nabídka) 

> 100 000 Kč > 20% OM získá palec od 
člověka z realizace  

CRM (Zadání, Prodejní 
nabídka, Nákupní nabídka) 

> 100 000 Kč < 20% OM získá schválení 
projektového výboru 

CRM (Zadání, Prodejní 
nabídka, Nákupní nabídka, 
Business Case) 

Tabulka 5, Hodnoty pro řízení a schvalování obchodního procesu 

Zdroj: interní dokumenty společnosti VISITECH a.s. 

Kromě stanovení příslušné činnosti podle velikosti zakázky si společnost určuje  

i pravděpodobnost získání obchodní příležitosti. 
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2.8.3 Určení pravděpodobnosti získání příležitosti 

Určení pravděpodobnosti získání příležitosti má 4 úrovně. Určuje ho způsob zapojení jak 

interních, tak externích subjektů, které mohou pomoci s úspěšným obchodním případem. 

Jedná se o role sponzor, decision maker a nebo vypracování technických podkladů.  

• „Sponzor“ (Ovlivňovatel) – člověk, který ovlivňuje rozhodnutí, nicméně není tím, 

kdo rozhoduje o nákupu. 

• „Decision Maker“ (Rozhodovatel) – člověk, který rozhoduje o nákupu. 

• „Technické podklady“ – zákazníkovi byla předána technická specifikace. 

Finálním stavem je zakázka předaná do realizace. 

Sponzor Decision 
Maker 

Technické 
podklady 

Smlouva, 
objednávka 

Pravdě
podob
nost 

Popis 

Ne Ne Ne Ne 1% Evidujeme příležitost 

Ano Ne Ne Ne 11% Ovlivňovatel je nám nakloněn, 
kvalifikujeme příležitost 

Ne Ano Ne Ne 51% Rozhodovatel je nám nakloněn, 
připravujeme nabídku. 

Ano Ne Ano Ne 80% 

Ovlivňovatel či Rozhodovatel 
je nám nakloněn, pomohli jsme 
zákazníkovy s technickou 
dokumentací. 

Ano Ano Ne Ne 90% 
Rozhodovatel i Ovlivňovatel 
jsou nám nakloněni, čekáme na 
finální schválení nabídky  

   Ano 100% 
Zakázka předaná do realizace 

Tabulka 6, Určení pravděpodobnosti získání příležitosti 

Zdroj: interní dokumenty společnosti VISITECH a.s. 

Kromě výše uvedeného se rozlišuje ještě podpora formou aliančního partnera. Alianční 

partner“ – spřátelená firma, či fyzická osoba, která může podpořit obchodní případ. Tímto 

se u každé obchodní příležitosti vytváří něco, co je ve společnosti označováno jako „mapa 

vlivů“. 

Společnost VISISTECH a.s. podniká v oblasti dodávek IT systémů. Tyto dodávky jsou 

obecně složité, často vyžadují velkou účast zákazníka a zákazník si je pořizuje, aby jimi 
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řešil svou potřebu. Často je však jeho potřeba lehce odlišná od toho, jaké jsou na trhu 

nástroje a co umí. Stává se, že zákazníkova potřeba se liší např. od zákonných požadavků, 

a nebo i od skutečných požadavků vlastního provozu. Proto je velmi přínosné, pokud 

obchodní tým pozná prostředí zákazníka a pomůže mu identifikovat možná řešení. 

V situaci, kdy je pro obchodní případ nakloněn sponzor a zároveň existuje ze strany 

společnosti VISITECH a.s. technická dokumentace, je pravděpodobnost uzavření 

zakázky relativně vysoká, neboť je zákazníkovi doručena konkrétní představa. 

2.8.4 Popis postupu řízení obchodní činnosti 

Obchodní činnost společnosti VISITECH a.s. se člení do čtyř hlavních fází: 

• Kvalifikace, 

• prospekt, 

• nabídka, 

• smlouva. 

Celkem se každý obchodní případ skládá z 22 dílčích kroků. Tyto kroky jsou popsány 

níže. 

Fáze kvalifikace 

1) V případě identifikace obchodní příležitosti, vlastník obchodní příležitosti odhadne 

rozsah (plánovaný rozpočet) a termín, a v CRM založí příležitost ve fázi „prospekt“.  

V této fázi je příležitost do doby, dokud ve spolupráci se zákazníkem není detailně 

specifikován předmět dodání či nejsou známy konkrétní požadavek na předložení 

nabídky. Cílem fáze „prospekt“ je získání požadavku na detailní specifikaci dodávky. 

Vlastník obchodní příležitosti příležitost zaeviduje do CRM, kde zaznamená minimálně: 

• Předmět zájmu (Formát: Firma – předmět prodeje, u servisních smluv: Firma – 

předmět prodeje – období např. 1.1.2018-31.12.2018); 

• Obchodní vztah (Identifikaci zákazníka); 

• Odhadovaný výnos (Očekávané tržby) v Kč; 

• Odhadovaná marže v Kč; 

• Typ příležitosti (Prodejní objednávka, Smlouva o dílo, Servisní smlouva); 
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• DOS (dimenze organizační struktury) – Obchod distribuce / Obchod Podniková 

řešení / Obchod Infrastruktura / Obchod Kybernetická bezpečnost; 

• Odhadované datum uzavření (smlouvy) – datum podpisu smlouvy, objednávky; 

• Odhadované datum poslední fakturace – datum ukončení projektu, poslední 

faktury; 

• Pravděpodobnost v %. 

2) Vlastník obchodní příležitosti přesouvá příležitost ze stavu kvalifikace do fáze 

„prospekt“. 

Fáze prospekt 

3) Vlastník obchodní příležitosti získá od zákazníka poptávku, případně si se zákazníkem 

definují detailní podmínky zadání k příležitosti. 

Vlastník obchodní příležitosti příležitost zaeviduje do CRM, kde zaznamená minimálně: 

• Vedoucí projektu - Vlastník obchodní příležitosti si vybere vedoucího projektu 

nebo se obrátí na ředitele realizace, kterého požádá o určení vedoucího projektu. 

Vybraného / přiděleného vedoucího projektu zaznamená do CRM k příležitosti; 

• Produkt – vybere z číselníku; 

• Výrobce – vybere z číselníku; 

• Pravděpodobnost – upraví dle aktuálního stavu úrovně vztahů; 

• Interní členové týmu – interní lidé, podílející se na projektu včetně podpory 

prodeje (zadávána jako obchodní manager); 

• Účastníci projektu – vyplnění mapy vlivů – Decision maker, Alianční partner, 

Sponzor. 

4) Vlastník obchodní příležitosti ve spolupráci s vedoucím projektu přezkoumá poptávku 

od zákazníka a připraví: 

• Koncept návrhu řešení; 

• Hrubý rozpočet obsahující Odhadovaný výnos (Očekávané tržby), Odhadované 

náklady v členění na subdodávky a vlastní výkony; 
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• dokument Business Case dle pravidel uvedené v kapitole Pravidla pro přístup  

k zakázce a jejich typ. 

Dokument Business Case musí obsahovat: 

• Předmět plnění;  

• Rizika; 

• Náklady na obchodní přípravu; 

• Projektové náklady; 

• Projektové výnosy 

Vlastník obchodní příležitosti je zodpovědný zejména za výnosovou část a obchodní 

podmínky, vedoucí projektu je zodpovědný za technologickou správnost řešení  

a nákladovou část rozpočtu. Pro vypracování rozpočtu používají vlastník příležitosti  

a vedoucí projektu platné šablony dokumentů uložené na intranetu společnosti. 

5) Business case hodnotí Projektový výbor, dle pravidel v kapitole Hodnoty pro řízení  

a schvalování obchodního procesu. Projektový výbor se svolává dle potřeby.  

K projednání projektovým výborem si vlastník připraví rovněž strategii příležitosti, osoby 

s rozhodujícím vlivem zaznamenané do mapy vlivů v CRM, v sekci účastníci projektu.  

Projektový výbor projedná předložený Business Case a rozhodne zda: 

• Obchodní příležitost schvaluje. 

• Požádá o doplnění údajů. 

• Obchodní příležitost zamítne. 

Po rozhodnutí projektovým výborem je business case uložen v příslušném adresáři  

na intranetu. 

6) V případě schválení obchodní příležitosti projektovým výborem, je možné žádat  

a čerpat presales 14  aktivity. Vlastník obchodní příležitosti žádá o presales formou 

záznamu požadavku do MSD NAV15. 

																																																													
14 Presales je myšleno jako aktivity (tedy čerpání zdrojů společnosti) před podpisem smlouvy. 
15 MSD NAV je zkratka pro ERP systém společnosti, konkrétně se jedná o Microsoft Dynamics Navision. 



53	
	

7) Vlastník obchodní příležitosti aktualizuje údaje k obchodní příležitosti v CRM: 

• Odhadovaný výnos (Očekávané tržby) v Kč. 

• Odhadovaná marže v Kč. 

• Typ příležitosti. 

• DOS (dimenze organizační struktury). 

• Odhadované datum uzavření (smlouvy). 

• Odhadované datum poslední fakturace. 

• Vedoucí projektu. 

• Produkt/služba. 

• Výrobce. 

• Pravděpodobnost v %. 

8) Vlastník obchodní příležitosti přesouvá obchodní příležitost ze stavu kvalifikace  

do fáze nabídka. 

9) Závěrem této fáze je rozhodnutí o podání, či nepodání nabídky. Příležitost by měla být 

alespoň na úrovni pravděpodobnosti získání zakázky 51 %, v případě nižší 

pravděpodobnosti pouze po schválení obchodním ředitelem. 

Fáze nabídka 

10) Po překlopení obchodní příležitosti do fáze nabídka přistoupí vlastník obchodní 

příležitosti k vypracování nabídky v souladu s poptávkou nebo zadáním výběrového 

řízení či tato fáze značí, že již byla nabídka zákazníkovi zaslána. 

11) Rozpočet zakázky vypracuje vlastník obchodní příležitosti ve spolupráci s vedoucím 

projektu na základě standardních firemních cenových podmínek dle platných ceníků 

společnosti.  

Vlastník obchodní příležitosti je zodpovědný zejména za výnosovou část a obchodní 

podmínky, vedoucí projektu je zodpovědný za technologickou správnost řešení  

a nákladovou část rozpočtu. 

Ocenění nadstandardních požadavků zákazníků konzultuje (podle povahy požadavků)  

s obchodním ředitelem nebo ředitele realizace. 



54	
	

12) V případě, že součástí zakázky jsou i dodávky služeb nedodávaných společností 

VISITECH a.s., vlastník obchodní příležitosti nebo vedoucí projektu nebo odpovědný 

pracovník logistiky provedou výběr dodavatele ze seznamu schválených dodavatelů.  

U vybraných dodavatelů ověřuje:  

• Schopnost splnit požadovaný termín realizace; 

• cenu dodavatelských prací; 

• jiné požadavky zákazníka. 

Závazné nabídky od dodavatelů uloží u příležitosti v CRM. V případě, že v seznamu 

schválených dodavatelů není dodavatel schopen splnit požadavky, provede výběr 

dodavatele v souladu s firemními postupy. 

13) Zpracovanou nabídku předkládá vlastník obchodní příležitosti ke kontrole či 

schválení nejméně 3 pracovní dny před požadovaným datem předání nabídky zákazníkovi 

(pokud si okolnosti nevyžádají jinak). O předložení nabídky ke schválení informuje 

vlastník rovněž vedoucího projektu. 

14) V případě závažných změn, které by měly zásadní vliv na obchodní 

příležitost (např. provedení, cena, pracnost, termíny, rizika apod.) vytvoří 

vlastník obchodní příležitosti další verzi dokumentu Business Case  

a předloží jej ke schválení změn projektovým výborem. Novou verzi 

dokumentu vloží na intranet do složky příležitostí „Obchod\Business 

Cases\Navržené“. 

15) V případě připomínek obchodního ředitele nebo ředitele realizace 

zapracuje tyto vlastník obchodní příležitosti do nabídky a požádá o finální 

kontrolu a schválení nabídky. 

16) Vlastník obchodní příležitosti předá zpracovanou a zkontrolovanou nabídku 

zákazníkovi osobně, e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím portálu. 

Preferovanou variantou je osobní projednání. V případě odeslání prostřednictvím portálu, 

předá kompletní podklady asistentce obchodu, která zajistí její odeslání. Vlastních 

obchodní příležitosti si ověří před termínem odevzdání, že nabídka byla korektně 

odevzdána. Zasílání nabídky e-mailem nebo faxem se doporučuje pouze v případech,  
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že je to žádáno ze strany zákazníka. O zaslání nabídky informuje vlastník obchodní 

příležitosti vedoucího projektu. 

17) V případě veřejné soutěže, pokud je to podmínkami soutěže dovoleno, 

je otevírání obálek přítomen vlastník obchodní příležitosti (eventuálně jeho 

zástupce), aby dohlížel na formálně správný postup zadavatele a sledoval 

informace o konkurenci.  

Veškeré informace o nabídkovém řízení archivuje vlastník obchodní 

příležitosti v CRM. 

18) U příležitostí ve fázi nabídka čeká vlastník obchodní příležitosti na vyjádření 

zákazníka, upřesňuje nabídku. V případě závažných změn, které by měly zásadní vliv na 

obchodní příležitost (např. provedení, cena, pracnost, termíny, rizika apod.) vytvoří 

vlastník obchodní příležitosti další verzi dokumentu Business Case a předloží jej ke 

schválení změn projektovým výborem. Novou verzi dokumentu vloží na intranet  

do složky příležitostí „Obchod\Business Cases\Navržené“. 

19) V případě úspěchu nabídky posouvá vlastník obchodní příležitosti příležitost v CRM 

do fáze smlouva (typ příležitosti „Projekt“), resp. realizace (typ příležitosti „Prodejní 

objednávka“). 

Fáze smlouva 

20) Na základě potvrzené nabídky/objednávky vypracuje vlastník obchodní příležitosti 

návrh smlouvy, na základě poslední platné nabídky. Pro vypracování návrhu smlouvy 

použije vhodnou šablonu Smlouvy. V případě jakýchkoliv změn smlouvy a doplňků 

požadovaných zákazníkem předloží vlastník obchodní příležitosti dokument  

k připomínkám právníkovi společnosti. 

21) Případné připomínky právníka zapracuje vlastník obchodní příležitosti 

do návrhu smlouvy. Návrh smlouvy předloží ke schválení vedoucímu 

projektu, obchodnímu řediteli a řediteli realizace. Vedoucí projektu, 

obchodní ředitel a ředitel realizace schválí předloženou smlouvu, v případě 

připomínek ji vrátí k doplnění či opravě. Po odsouhlasení upraveného 

návrhu odešle (předá) návrh smlouvy zákazníkovi. 
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22) V případě závažných změn, které by měly zásadní vliv na obchodní 

příležitost (např. provedení, cena, pracnost, termíny, rizika apod.) vytvoří 

vlastník obchodní příležitosti další verzi dokumentu Business Case  

a předloží jej ke schválení změn projektovým výborem. Novou verzi 

dokumentu vloží na intranet do složky příležitostí „Obchod\Business 

Cases\Navržené“. 

23) Po schválení návrhu smlouvy vytiskne vlastník obchodní příležitosti či asistentka 

prodeje po zaúkolování vlastníkem obchodní příležitosti, smlouvu v potřebných výtiscích 

a předloží k podpisu statutárům VISITECH a zákazníkovi. Za VISITECH a.s. podepisuje 

smlouvu zástupce společnosti v souladu s podpisovým řádem.  

Veškeré podklady vlastník obchodní příležitosti archivuje elektronicky v CRM a originál 

smlouvy předá k archivaci Asistence prodeje. Finální verzi smlouvy podepsanou oběma 

účastníky Asistentka prodeje naskenuje a přidá do složky obchodního případu v CRM 

(Smlouva). 

2.8.5 Systém porad  

Obchodní oddělení společnosti provádí pravidelné porady, kterých se účastní kromě 

ředitele společnosti a obchodních manažerů i ředitel realizace a finanční ředitel. Tyto 

porady probíhají jedenkrát v měsíci v místě sídle společnosti, tj. v Brně. Každých 14 dnů 

probíhá porada obchodního týmu společnosti, která však probíhá pouze prostřednictvím 

videokonference. Tato porada je rychlá a má především informační charakter. 

Jednoměsíční porada se řídí uceleným programem.  

Agenda: 
09:30 – 09:40 - Marketing 
09:40 –09:45 - Co bude obsahem dnešního dne? 
09:45 – 09:55 – Výsledek obchodu za daný měsíc 2019 
09:55 – 11:45 - Zakázky a jejich strategie, týmové úkoly (Osobní 
prezentace) 
11:45 – 12:00 - Závěrečné shrnutí dohod 
Obrázek 7, Agenda obchodní porady společnosti Visitech a.s. 

Zdroj:	interní	zdroje	společnosti	Visitech	a.s.	
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Obchodní ředitel vždy týden před termínem porady vyzve obchodníky k zaslání podkladů 

za svou činnost. Ta se skládá z power pointových slidů pod názvem Osobní prezentace. 

Kompletní přehled slidů je uveden v příloze č.2. 

Osobní prezentace: 
• Co se mi povedlo a proč za daný měsíc 
• Předáno do realizace na náš technický tým 
• Plán fakturace 
• Všechny zakázky, které plánuji získat v Q1 2019 
• Úkoly, součinnost - měřitelně definované kroky s uvedením termínu 

splnění (v CRM) 
Obrázek 8, Osobní prezentace obchodních manažerů na obchodní poradě společnosti Visitech a.s. 

Zdroj:	interní	zdroje	společnosti	Visitech	a.s.	

Klíčovým slidem obchodní prezentace je z pohledu TOP managementu slide uvedený 

níže.  

 

Obrázek 9, Vybraný slide prezentace obchodních manažerů na obchodní poradě společnosti Visitech a.s. 

Zdroj:	interní	zdroje	společnosti	Visitech	a.s.	

Výše uvedený slide je vyplňován jednotlivými obchodními manažery v souladu s údaji, 

které jsou uvedeny v informačním systému společnosti a revidovány obchodním 

ředitelem.  
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Obchodní ředitel je v dennodenním kontaktu jak s obchodními řediteli, tak s finančním 

ředitelem a ředitelem realizace. Obchodní ředitel sídlí v Praze, avšak zbylí dva ředitelé 

 i jednatel sídlí v Brně. Proto jsou nejčastěji v telefonickém kontaktu. 

Systém porad je dostačující. Jelikož má společnost obchodní manažery ve třech různých 

městech, je obtížné realizovat porady častěji, případně více na osobní bázi. V současné 

době by však bylo vhodné zvážit častější osobní porady obchodního týmu, případně 

zařadit extra porady v případě konání velkých marketingových událostí společnosti16,  

a to za účelem lepší připravenosti.    

2.9 Nedostatky současného systému řízení obchodních příležitostí 

Prostřednictvím rozhovoru s řídícími pracovníky společnosti VISITECH a.s. byly 

identifikovány tyto nedostatky v oblasti obchodní činnosti: 

1 Chybějící zápisy v CRM systému (N1). 

2 Duplicita příležitostí za strany obchodníků (N2). 

3 Špatný time management zakázky (N3). 

a. Nedodržení termínu dodávky vzhledem k vyšší časové náročnosti, než 

bylo očekáváno (N3a). 

b. Nedodržení termínu dodávky vzhledem k chybějícím lidským zdrojům 

z důvodů dovolených a absencí (N3b). 

c. Nedodržení termínu dodávky vzhledem k chybějícím lidským zdrojům 

díky jejich práci na jiném projektu (N3c). 

d. Nedodržení termínu dodávky ze strany subdodavatelů (N3d).  

4 Nespolehliví dodavatelé (N4). 

5 Chyby v realizaci zakázky vinou špatné znalosti prostředí u zákazníka (N5). 

6 Špatné stanovení ceny zakázky na straně společnosti VISITECH a.s. (N6). 

7 Neakceptovatelná výše ceny zakázky na straně zákazníka (N7). 

8 Opětovné doplňování podkladů ze strany zákazníka (N8). 

9 Neúplná dokumentace (N9). 

																																																													
16 Společnost pravidelně pořádá dvě velké akce na podporu prodeje a sice Novoroční setkání se zákazníky 
v Praze a pozvání na Brněnskou přehradu v rámci Ignis Brunensis do hotelu Rakovec. Obě akce dohromady 
znamenají marketingový výdaj až půl miliónu korun a je tedy vhodné jim, co po obchodní stránce věnovat 
dostatečnou pozornost a přípravu.  
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10 Špatný odhad souhlasu „sponzora“ (N10). 

Častost těchto nedostatků je relativně vysoká a společnost si od nového návrhu systému 

predikce obchodních kontraktací slibuje vyšší optimalizaci aktivit obchodního oddělení. 

Kromě výše uvedených nedostatků bylo procházeny i stanovené obchodní postupy 

uvedené v předchozích kapitolách. Jak ukázala praxe, některé z postupů, přesněji jejich 

části, se dodržují, jiné se opomíjejí nebo spojují s jinými. Důvody nedodržování 

stanoveného postupu v oblasti obchodní činnosti byly identifikovány tyto následující: 

1. Individuální povaha složitějších obchodních případů; 

2. Relativně vysoké procento neuzavřených obchodních zakázek; 

3. Dlouhý rozhodovací proces ze strany potenciálního zákazníka; 

4. Nepřehledný současný systém;  

5. Potřeba zlepšení komunikačních procesů uvnitř společnosti. 

Podstata businessu společnosti VISISTECH a.s. neumožňuje standardizaci 

obchodního případu, jak je uvedeno v bodu 1. Na druhou stranu nový návrh 

systému predikce obchodních kontraktací se pokusí minimalizovat výše uvedené 

nedostatky, a i příčiny nedodržování současného systému.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Vlastní návrh vychází se současného systému, který po analyzování metodou rozhovoru 

s vedoucími pracovníky společnosti VISITECH a.s. upravuje za účelem zvýšení jeho 

efektivity, a především vypovídací schopnosti z hlediska predikování obchodních 

kontraktací. Kromě úpravy obsahuje vlastní návrh i zcela nové prvky, například vedení 

přehledu a statistiky činnosti jednotlivých obchodních manažerů.  

3.1 Cíle návrhu 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření návrhu systému projektového řízení  

u obchodních kontraktací, který bude přispívat k vyšší efektivitě obchodních činností, 

přesnějšímu odhadu očekávané ziskovosti a oceňování lidských zdrojů. Obchodní činnost 

v podniku je náročná na zdroje, avšak ne vždy jsou efekty obchodních aktivit přímé.  

Je obtížné hodnotit obchodníka, který vykoná desítky schůzek měsíčně, avšak jeho přímé 

obchodní výsledky = počty uzavřených smluv jsou nízké. Na druhé straně existují 

obchodníci, kteří stráví více času v kanceláři, avšak jejich výsledky jsou relativně vysoké. 

V IT odvětví, ve kterém společnost VISITECH podniká, platí, že doba obchodního 

případu se může značně lišit. Od týdnů po měsíce i roky. Zejména u zakázek se státní 

správou nebo v oblasti bezpečnosti ICT se málo kdy podaří zrealizovat celý obchodní 

případ během šesti měsíců. I z tohoto důvodu je důležité umět ohodnotit a motivovat 

obchodní manažery vzhledem k jejich aktivitám.   

Dalším neméně významným cílem je maximální snaha i snížení identifikovaných 

nedostatků současného systému, které jsou uvedeny v kapitole 2.2.    

3.2 Vstupy  

Hlavními vstupy u obchodních kontraktací jsou informace od zákazníka a od obchodníka. 

Všechny informace, které proudí do systému, jsou od obchodníka. Záleží tedy přímo na 

jeho interpretaci a subjektivitě. Zde dochází velmi často k různým zkreslením. Nový 

návrh systému predikce obchodních kontraktací vychází i z jiných zdrojů. Kromě 

interního primárního zdroje, jehož nositelem je obchodník, zde spadá i pravidelná 

verifikace informací s obchodním ředitelem, a ředitelem realizace. Kromě interních 
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zdrojů do systému dále vstupují zdroje externí. Těmi jsou informace o konkurenci, 

ekonomickém vývoji trhu, aktivitách komplementárních subjektů či podobných subjektů, 

jakým je potenciální zákazník. (Například při dodávce bezpečnosti formou služby 

vybranému městskému úřadu lze pro predikci využít informaci, že městský úřad 

v sousední obci systém službu již využívá.) Právě využití externích informačních zdrojů 

přináší zcela nový pohled na predikci obchodních kontraktací. Tabulka níže uvádí 

jednotlivé informační zdroje. 

Interní vstupy Externí vstupy 

1. Obchodník 
2. Obchodní ředitel 
3. Ředitel realizace 
4. TOP management společnosti 
5. Majitel společnosti 

1. Informace o aktivitách konkurence 
2. Informace o aktivitách potenciálního 

zákazníka 
3. Informace od příbuzných subjektů 

potenciálního zákazníka 
4. Informace o vývoje na trhu 
5. Makroekonomické ukazatele státu 
6. Informace o klíčových rozhodnutích 

v regionu 
Tabulka 7, Vstupy pro návrh systému predikování obchodních kontraktací 

Zdroj: vlastní zpracování 

Návrh nového systému predikování počítá se dvěma změnami. Na jedné straně se jedná 

o větší zapojení pracovníků společnosti, formou větší míry přímé komunikace. Na druhé 

straně se zcela nově jedná o využití externích informačních zdrojů, především pak 

pravidelného a systematického sledování obchodních aktivit konkurence, sledování trhu 

v širším měřítku a neopomenutí i základních makroekonomických ukazatelů a klíčových 

rozhodnutích v regionu. Externí vstupy jsou však brány jako podpůrné, neboť zlepšení 

úrovně interní komunikace ve společnosti považuje autor za klíčové (viz kapitola 

Nedostatky současného systému řízení obchodních příležitostí). 
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3.3 Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

Návrh systému predikování obchodních kontraktací vychází ze současného systému, 

který je popsaný v kapitole 2. Vzhledem k identifikované příčině č. 4, v kapitole 2.2 bude 

současný systém poupraven tak, aby splňoval požadavky společnosti na obchodní 

činnost, cíl této práce a eliminoval nedostatky a jejich příčiny. Současná obchodní činnost 

se skládá ze 4 hlavních fází, a ty se skládají celkem ze 23 samostatných kroků. Ne všechny 

kroky jsou přitom vždy nezbytné, záleží na situaci, například pokud je potřeba upravovat 

nabídku, právní zásahy do smluv aj. Kromě těchto fází a kroků se celý obchodní proces 

řídí ještě maticí Určení pravděpodobnosti získání příležitosti, uvedené v kapitole 2.8.3  

a maticí Hodnoty pro řízení a schvalování obchodního procesu, uvedené v kapitole 2.8.2. 

Vzhledem k tomu, že byly tyto rozhodovací matice stanovené jednateli společnosti  

a vychází z dlouhodobé zkušenosti, nejsou v těchto maticích navrhovány žádné úpravy. 

Navrhuji však pouze 1 doporučení pro následující výhled a sice u matice Hodnoty pro 

řízení a schvalování obchodního procesu vážit navýšení limitů obchodního případu ze 

100 000 Kč, na hodnotu vyšší, například na hodnotu 200 000 Kč. Toto doporučení 

ponechávám na zvážení společnosti.  

3.3.1 Současný systém obchodní činnosti 

Současný systém je zestručněn níže. Kurzívou jsou označeny ty kroky, které nastávají 

pouze při splnění připomínkového či jiného požadavku.  

 Fáze Název Aktivita 
Fáze 

kvalifikace 
1. Identifikace obchodní 
příležitosti 

obchodník odhadne rozsah (plánovaný 
rozpočet) a termín, a v CRM založí 
příležitost ve fázi „prospekt“. 

2. Přesunutí do stavu 
"Kvalifikace" 

Vlastník obchodní příležitosti přesouvá 
příležitost ze stavu prospekt do fáze 
„kvalifikace“. 

Fáze 
prospekt 

3. Zaevidování poptávky Vlastník obchodní příležitosti získá od 
zákazníka poptávku, případně si se 
zákazníkem definují detailní podmínky 
zadání k příležitosti. 

4. Příprava nabídky Obchodník připraví koncept, rozpočet, 
business case. 

5. Zhodnocení business case 
projektovým výborem 

K projednání projektovým výborem si 
vlastník připraví rovněž strategii 
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příležitosti, osoby s rozhodujícím vlivem 
zaznamenané do mapy vlivů v CRM, v 
sekci účastníci projektu. 

6. Schválení a zadání požadavku na zdroje do MSD NAV  
7. Aktualizování údajů v CRM  
8. Přesunutí ze stavu prospekt do stavu nabídka 
9. Rozhodnutí o podání / nepodání 
nabídky 

Příležitost by měla být alespoň na úrovni 
pravděpodobnosti získání zakázky 51 %, v 
případě nižší pravděpodobnosti pouze po 
schválení obchodním ředitelem. 

Fáze 
nabídka 

10. Vypracování nabídky v souladu s poptávkou nebo zadáním výběrového řízení 
11. Vypracování rozpočtu zakázky  
12. Výběr dodavatele ze seznamu 
schválených dodavatelů 

Pouze v případě, že je potřeba subdodávek. 

13. Předání nabídky ke kontrole Nejpozději 3 pracovní dny před 
požadovaným datem předání nabídky 
zákazníkovi 

14. Aktualizace Business Case Pouze v případě, že je to za potřebí 
15. Zapracovaní připomínek 
obchodního ředitele 

Pouze v případě, že připomínky existují 

16. Předání nabídky zákazníkovi  
17. Přítomnost při otevírání 
obálek 

Pouze v případě, že dochází k otevírání 
obálek 

18. V případě připomínek k nabídce od zákazníka zapracování změn do nabídky 
19. Akceptace nabídky a přesunutí nabídky do fáze smlouva 

Fáze 
smlouva 

20. Vypracování návrhu smlouvy  
21. Zapracovaní právních 
připomínek 

Pouze v případě existence připomínek 

22. Úprava business case, je-li 
potřeba 

Pouze v případě existence připomínek 

23. Vytištění smlouvy a zajištění 
podpisů 

 

Tabulka 8, Stručný popis obchodní činnosti společnosti VISISTECH a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti VISISTECH a.s. 

Sedm kroků z 23 nastává pouze v případě, že je splněna nějaká podmínka, nejčastěji 

potřeba změny v dokumentaci. Samo o sobě členění na 23 kroků je velké, a může působit 

nepřehledně. Jednotlivé kroky nejsou navíc nijak stručně pojmenovány tak, aby bylo 

jasné, jaká aktivita bude v rámci kroku vyvíjena a jaké z ní plynou výstupy. Odpovědnosti 

jsou určeny pouze u některých kroků popisnou formou.  
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3.3.2 Identifikace klíčových prvků obchodní činnosti 

Prostřednictvím pohovorů s vedoucími pracovníky čtyř hlavních úseků společnosti  

a s majitelem podniku bylo zjištěny tři klíčové činnosti v rámci obchodních aktivit. Mezi 

klíčové aktivity v rámci obchodní činnosti patří správně investované zdroje, zejména čas 

obchodních manažerů u potenciálních zákazníků. Vyhodnocení, jak efektivně alokovat 

tyto zdroje a umět vyčíst obchodní příležitost a její pravděpodobnost, je stavebním 

kamenem úspěšného uzavření obchodního případu. Bohužel této fázi se v současném 

systému nevěnuje dostatečná pozornost. Tyto informace navíc nejsou řádně sdíleny  

a porovnány jak s vnitřními, tak vnějšími informačními zdroji. Zejména z tohoto důvodu 

je tento fakt zahrnut v návrhu nového systému obchodních kontraktací.  

Umění správně odhadnout potřeby zákazníka poté může eliminovat ty kroky, které 

nastávají pouze v případě potřeb změn (výše uvedených 7 kroků kurzívou). To značně 

přispívá k efektivitě obchodní činnosti.  

Současný systém postihuje řadu aspektů, například potřebné subdodávky, přítomnost 

pracovníka společnosti v případě otevírání obálek, nebo právních úprav smluv. Slovně 

také postihuje potřebu pre-sales aktivit, nicméně, právě nesoulad lidských zdrojů 

vzhledem k jejich potřebám byl nejčastěji citovaným nedostatkem při identifikaci 

nedostatků ze strany TOP managementu, uvedených v kapitole 2.2. Klíčovou roli zde 

hraje jak vnitřní komunikace uvnitř společnosti, tak i využívání ERP a CRM systému 

společnosti. I tento fakt bude zohledňovat nový návrh predikce obchodních kontraktací.    
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3.3.3 Vlastní návrh 

Vlastní návrh systému predikce obchodních kontraktací vychází ze současného systému. 

Zachovává rozdělení na 4 původní fáze, avšak přidává fázi novou, tzv. 

postprodukční, kterou nazývá péče o zákazníka17. Co se kroků týče, ty upravuje, 

vzhledem k výše uvedeným a identifikovaným potřebám společnosti. Snižuje počet 

kroků o 7, přičemž od kroku 4 se v případně potřeby vrací ke kroku 2. V případě 

neúspěchu u kroku č. 15, tj. nepodepsání smlouvy dochází k návratu ke kroku č. 14 nebo 

neúspěšného uzavření zakázky. Tímto návrh přináší změnu z hlediska projektového 

řízení od lineárního postupu ke spirálovému inkrementálnímu postupu agilně 

řízeného projektu. Z hlediska projektové řízení se jedná o projektový systém ASD 

(Adaptive Software Development) s prvky Scrum systému18.  

Fáze Název Aktivita 

Fáze 
kvalifikace 

1. Navázání kontaktu Evidence kontaktu do CRM včetně měkkých 
informací19 

2. Identifikace obchodní příležitosti Po linii zákazník – obchodní manažer – 
technik (posléze s ředitelem realizace) 

Fáze 
prospekt 

3. Zaevidování poptávky Zapsání obchodní příležitosti do CRM 
systému vč. měkkých informací 

4. Identifikace potřeb a zmapování 
současného stavu 

Pravidelná komunikace s potenciálním 
zákazníkem, korelace informací 
s technickým oddělením společnosti 

5. Vypracování Business Case včetně 
rozpočtu 

Podle platných pravidel a ceníků společnosti 

6. Revize Business Case Se všemi zúčastněnými stranami 
7. Rozhodnutí o podání / nepodání 
nabídky 

Uložení všech dokumentů do intranetu 
k zakázce; v případě zamítnutí uvedení 
důvodu zamítnutí do CRM systému 

Fáze 
nabídka 

8. Vypracování nabídky v souladu s poptávkou nebo zadáním výběrového řízení 
9. Výběr dodavatele ze seznamu schválených dodavatelů 
10. Revize Business Case a nabídky Se všemi zúčastněnými stranami 
11. Předání nabídky zákazníkovi včetně případné přítomnosti v případě 

otevírání obálek 
12. Akceptace nabídky a přesunutí nabídky do fáze smlouva 

Fáze 
smlouva 

13. Vypracování návrhu smlouvy  
14. Revize smlouvy Ze strany zákazníka i vedení společnosti 

																																																													
17  Společnost VISITECH a.s. v současné době systematicky neřeší oblast navazování vztahu se 
zákazníkem. Tato oblast je řešena příležitostně. 
18 Tyto metody jsou popsány v kapitole 1.1.7 Agilní projektové metody. 
19  Měkkými informacemi jsou myšleny informace typu: jak se potenciální zákazník staví k portfoliu 
společnosti, zda je vhodná doba pro obchodní činnost, jakou má potřebu, jakým způsobem komunikuje atd. 
Tyto měkké informace nejsou v současné době nikde zapisovány, a jsou sdělovány maximálně ústní 
formou. To časem může přinést zkreslení a snížit pravděpodobnost úspěchu budoucí obchodní aktivity.   
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15. Podpis smlouvy Začátek realizace zakázky podle 
harmonogramu 

Fáze péče o 
zákazníka 

16. Pravidelná komunikace se 
zákazníkem 

Pozvání na pravidelné eventy společnosti, 
minimálně zajištění kontaktu 1x ročně 

 Tabulka 9, Stručná verze návrhu systému predikce obchodních kontraktací 

Zdroj: vlastní zpracování  

Největší změny, kromě snížení počtu kroků přináší návrh právě ve fázích kvalifikace  

a prospekt. Zde se nově směřuje pozornost k potřebám potenciálního zákazníka. 

Zcela nový je první krok, a sice navázání kontaktu. Dříve tento krok nebyl evidován, 

a byl „pouze“ předmětem oznámení na pravidelných obchodních poradách společnosti. 

To vedlo k tomu, že vedení společnosti mělo pocit, že obchodníci jsou ve své činnosti 

aktivní, avšak výsledky tomu ne vždy odpovídaly.  

1. Fáze kvalifikace – Navázání kontaktu 

Cílem predikce obchodních kontraktací je zahrnout všechny aktivity, které směřují 

k potenciálním zákazníkům a pravidelně vyhodnocovat jejich efektivitu a úspěšnost. 

Z tohoto důvodu byl přidán tento krok. Ten je nutné evidovat i samostatně  

a vyhodnocovat jeho úspěšnost. Každý obchodník by měl uvádět statistiku a výčet 

v udržování nebo navazování kontaktů a sice: 

přehled	aktivit	"jméno"	 měsíc	2019	
Počet	realizovaných	schůzek	 		
Počet	nových	kontaktů	 		
Počet	telefonických	kontaktů	 		
Počet	schůzek	v	rámci	fáze	„péče	o	zákazníka“	 	
Počet	schůzek	v	rámci	specifikace	nabídky	 		
Počet	podaných	nabídek	 		
Počet	podepsaných	zakázek	 		
	 	
Výčet	nově	získaných	kontaktů	 stav	
		 		
		 		
		 		
		 		
		 		

Obrázek 10, Statistika aktivit obchodních manažerů 

Zdroj: vlastní zpracování  
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U nově navázaných kontaktů by mělo být uvedeno jméno, tituly, pozice a název 

společnosti či organizace. Co se týče stavu, zde je na výběr z možností: 

1. Přátelská konverzace, 

2. představení společnosti, 

3. představení portfolia, 

4. identifikace potřeby, 

5. návrh řešení, 

6. návrh schůzky, 

7. jiné. 

Platí, že čím vyšší číslo (až na číslo 7), tím vyšší je pravděpodobnost budoucího 

obchodního úspěchu.  

Přehled nově navázaných kontaktů, počtu obchodních schůzek a dalších informací 

by měl být součástí všech obchodních porad20. V případě osobní porady, konající  

se jednou měsíčně by měl být přehled zpracován formou power pointového slidu, 

který by měl být zařazen buď na začátek osobní prezentace, nebo na její konec. 

Tento přehled by měl být vždy vyhodnocen obchodním ředitelem21, v lepším případě 

diskutován s kolegy a sdílením dalších informací, jak vnitřní, tak vnější povahy. U porad 

prostřednictvím telekonference poté pouze formou tzv. „updatu“, tedy novostí v oblasti 

navazování kontaktů. Je jasné, že ne ze všech nových kontaktů bude obchodní případ. 

V současné době ve společnosti chybí přehled aktivit obchodníků směrem k získávání, 

udržování a péči o potenciální a existující zákazníky. Tato evidence dá také lepší 

přehled obchodnímu manažerovi o aktivitách jeho týmu. Jednotliví obchodníci jsou 

placeni provizním systémem, který by měl být motivační. Ve složitých případech někdy 

spolupracují s techniky z realizačního nebo SOC365 oddělení. Ne vždy je jasně vidět, 

kolik kontaktů v daném měsíci obchodník kontaktoval, kolik měl schůzek a především 

přehled, kam jeho aktivita směřuje. Předpokladem je, že začne-li se vést statistika 

obchodních manažerů, bude jasně vidět, jaký by měl být konverzní poměr, tj. kolik 

schůzek například ročně průměrný obchodník vykoná, jaké je procento úspěšnosti – tj. 

																																																													
20 Systém obchodních porad je uveden v kapitole 2.8.5. 
21 Pochvalou, odsouhlasením nebo pokáráním. 
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uzavření obchodního případu a případně by šlo do budoucna vyhodnotit, zda existuje 

přímá souvislost s péčí o stávající zákazníky a novými objednávkami22.  

Evidence aktivit formou výše navržené Statistiky aktivit obchodních manažerů by měla 

do budoucna ukázat, kolik je potřeba schůzek, aby došlo k identifikaci obchodní 

příležitosti. Tato identifikace je již krokem č.2 v Návrhu. Kromě lepšího odhadu může 

společnost Visitech a.s. do budoucna lépe alokovat své zdroje v případě 

vyhodnocování aktivit nově příchozích obchodníků.    

2. Fáze kvalifikace - Identifikace obchodní příležitosti 

Druhým krokem je identifikace obchodních příležitostí. Tento krok považuji za nejvíce 

klíčový. Čím přesněji je identifikována potřeba zákazníka, tím přesněji lze říci, zda 

je společnost schopna tuto potřebu naplnit, jakými prostředky, s jakými zdroji a zda 

je to pro ni výhodné. Zde „pouhá“ účast obchodního manažera často nestačí. Je zapotřebí 

zapojení odborníka, buď z realizačního týmu, nebo z týmu bezpečnosti. U potenciálně 

velkých kontraktu by měl být k projednání identifikace obchodní příležitosti krátce 

přizván ředitel realizace, aby viděl, co může společnost do budoucna očekávat a zda bude 

mít k dispozici lidské zdroje. Toto doporučení plyne z identifikovaných nedostatků 

současného systému, uvedených v kapitole 2.2. Čím přesněji ke krok 2 proveden, tím 

rychleji může být proveden krok 4 a může dojít k realizaci obchodního případu. 

Vzhledem k tomu, že ne každý klient zná své potřeby přesně, je vhodnější realizovat 

kroky postupně a s větším časovým dostupem. U jiných zakázek může být naopak čas 

velmi cenný, zde tedy může dojít k urychlení celého procesu. Tato varianta však není 

příliš častá, jelikož i samotná implementace ze strany společnosti vyžaduje zpravidla 

několik mandays23 vč. interní přípravy.  

Návrh systému predikce obchodních kontraktací je vytvořen tak, aby v kroku 1 a 2 

eliminoval identifikované nedostatky, a sice N1: Chybějící zápisy v CRM systému  

a N2: Duplicita příležitostí za strany obchodníků.  

																																																													
22 V současné době existuje tento předpoklad, který však není statisticky doložen.  
23 Maydays – člověkodnů, tj. plných 8h vysoce technicky erudovaného pracovníka. Zpravidla není možné 
pracovat plných 8 hodin v jednom dni, ale je nutné čas rozfázovat podle toho, jak jsou postupně 
implementovány informační systémy a dochází k jejich testovacímu procesu.   
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3. Fáze prospekt - Zaevidování poptávky 

Identifikace obchodní příležitosti musí být správně zaevidována. Je umění obchodníka 

udělat z příležitosti poptávku, a to prostřednictvím vhodné komunikace. Zde má pomoci 

především sdílení informací s kolegy, nejen ohledně zákazníka, ale také o situaci 

v jeho konkurenčním prostředí, odvětví, vývoje legislativy a další vlivy, které mohou 

obchodníkovi napomoci.  

Doporučuji co nejširší evidence tzv. měkkých informací, které v současné době nejsou 

nijak shromažďovány, maximálně ústní formou, čímže se podstata hlavní informace často 

vytrácí.  

Včasná a úplná evidence poptávky v IS společnosti je velmi důležitá. Zde by měli 

obchodníci pracovat bezprostředně ihned po schůzce s potenciálním klientem, a v případě 

další komunikace (telefon, email), by měli průběžně avšak vždy co nejrychleji informace 

do systému doplňovat.  

4. Fáze prospekt - Identifikace potřeb a zmapování současného stavu 

Pro identifikaci potřeb a zmapování současného stavu je zapotřebí pravidelná 

komunikace s potenciálním zákazníkem a následná korelace informací s technickým 

oddělením společnosti24. Pokud správně probíhá 4. část obchodní kontraktace, poté 

je možné eliminovat celou řadu identifikovaných nedostatků, jako jsou nedostatky N3 

Time management zakázky, N5 Chyby v realizaci zakázky vinou špatné znalosti prostředí 

u zákazníka, N8 Opětovné doplňování podkladů ze strany zákazníka, a N9 Neúplná 

dokumentace. Je jasné, že právě v tomto kroku je zapotřebí zvýšené míry komunikace 

a to nejen v rámci vnitřního prostředí společnosti, ale také se zákazníkem.  

Práce by měly probíhat iterativně a efektivně, tzn., že by nemělo docházek 

k nadbytečnému kontaktu s potenciálním zákazníkem, aby ten nenabyl dojmu ztráty času 

či malé odbornosti na straně obchodníků společnosti Visitech a.s.	 	

 

																																																													
24 V případě dodávky v oblasti bezpečnosti jsou myšleni pracovníci oddělení SOC365, v případě dodávky 
technologické jsou myšleni pracovníci oddělení realizace. 
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5. Fáze prospekt - Vypracování Business Case včetně rozpočtu 

Na základě kroku 4 má připravit obchodník, společně s revizí od techniků, Business 

Case včetně rozpočtu. Obchodník musí postupovat podle platných ceníků společnosti 

Visitech a.s. a odsouhlasit si znění Business Case s obchodním ředitelem. Pokud je 

nabídka vypracována správně, poté se do budoucna eliminují především nedostatky N3 

v oblasti Time managementu a N8 Opětovné doplňování podkladů ze strany zákazníka. 

V průběhu tvorby tohoto návrhu v rámci komunikace s TOP managementem společnosti 

byla odhalena ještě jeden aspekt přípravy Business Case. Ne vždy společnost umí 

připravit nabídku dostatečně rychle. Kromě samotné přípravy nabídky a jejího 

odsouhlasení je tedy potřeba dodržovat vnitřně stanovené termíny a pokusit se připravit 

nabídku co nejrychleji, jak jen je to možné. Problémy nejčastěji nastávají v případě,  

že pro vypracování nabídky je zapotřebí účast technických expertů, kteří jsou však 

v danou chvíli alokování na jiných projektech. To je také nejčastější důvod zdržení.  

Na druhou stranu příliš velké zdržení nevrhá na společnost dobré světlo a může mít  

za příčinu i neuskutečnění zakázky.  

6. Fáze prospekt - Revize Business Case 

Revize Business Case může mít tři různé podoby. Dlouho trvající revize mezi všemi 

zúčastněnými stranami (případně se subdodavateli), iterační revize trvající několik dní, 

či minimální revize, tzn., že tato fáze má pouze formální charakter. Z hlediska efektivity 

společnosti je poslední případ nejvíce žádoucí a může ho být dosaženo správným 

provedením předchozích kroků. Může se však také stát, že zdržení z hlediska revizí může 

nastat na straně potenciálního zákazníka. Tento fakt lze ovlivnit pouze v omezené míře.   

7. Fáze prospekt - Rozhodnutí o podání / nepodání nabídky 

Krok 7 je klíčový všude tam, kde se: 

a) Jedná o tendr či veřejnou soutěž; 

b) Jedná o zakázku velkého rozsahu; 

c) Dochází k velkému čerpání lidských a dalších zdrojů; 

d) Ziskovost zakázky je nízká. 
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Jelikož se v oblasti, ve které společnost Visitech a.s. podniká, často objevují nové 

příležitosti, při omezených zdrojích, je potřeba každou zakázku pečlivě zvážit, zda 

má smysl o ni usilovat. Především i složitějších a technologicky náročnějších dodávek  

a celků, nebo v případě nepříznivých SLA dohod ze strany potenciálního objednatele. 

V rámci této fáze by mělo dojít k uložení všech dokumentů do intranetu k zakázce; 

v případě zamítnutí uvedení důvodu zamítnutí do CRM systému. Pokud je podání 

nabídky zamítnuto, poté zde obchodní případ končí. Neznamená to však, že se k němu 

nebude společnost vracet v budoucnu, jelikož společnost má zkušenost, že značná část 

zakázek bývá tzv. „běh na dlouhou trať“.  

Snaha o standardizaci tohoto kroku se může minout účinkem, neboť každá zakázka má 

individuální povahu. Lze také namítnout, že rozhodnutí o podání či nepodání nabídky by 

mělo být zváženo dříve, než v kroku 7. Praxe však ukazuje, že to není úplně možné, 

jelikož je nejprve vše správně specifikovat a až poté napočítat a dimenzovat a zjistit, 

zda se daná aktivita vyplatí. V případě zamítnutí podání nabídky společnost získá cenné 

zkušenosti, které může využít u dalších nabídek tak, aby její aktivity a rozhodnutí napříště 

byly efektivnější.  

8. Fáze nabídka - Vypracování nabídky v souladu s poptávkou nebo 

zadáním výběrového řízení 

Schválení podání nabídky posouvá celý proces do kroku 8, kde se vypracuje formální 

nabídka podle pravidel objednatele. Je nutné dodržet všechny potřebné požadavky,  

a v případě potřeby je komunikovat s kolegy ve společnosti.  

9. Fáze nabídka - Výběr dodavatele ze seznamu schválených dodavatelů 

Výběr dodavatele nastává v případě, že je potřeba subdodávek. Tento fakt často celou 

zakázku i proces zesložiťuje, nicméně objevuje se právě u velkoobjemových zakázek. 

Společnost je na trhu již řadu let a se svými dodavateli spolupracuje dlouhodobě. Má tedy 

zkušenosti v této oblasti. Pokud subdodávky zapotřebí nejsou, poté tento krok nenastane. 
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10. Fáze nabídka - Revize Business Case a nabídky 

Vypracovaná nabídka projde posledním schvalovacím a formálně kontrolním procesem 

před její podáním. Krok 10 má spíše kontrolní povahu, aby došlo k eliminaci nedostatků 

N6 Špatné stanovení ceny zakázky na straně společnosti VISITECH a.s. a do budoucna  

i N7 neakceptovatelná výše ceny zakázky na straně zákazníka. Finální revize je vhodná 

i proto, že ve společnosti se děje několik aktivit souběžně a některé zakázky a jejich 

podání se prodlužují. Finální revize by měla říci ano, máme zdroje a jdeme do toho. 

Tímto by měly být eliminovány následně nedostatky označené N3, kam spadá budoucí 

celý time management zakázky a obecně nedodržování termínů.  

11. Fáze nabídka - Předání nabídky zákazníkovi 

Dochází k předání nabídky potenciálnímu zákazníkovi. V případě trendů se musí 

postupovat podle přesně platných pravidel a za dodržení časového termínu. Pokud 

není nabídka akceptována, dochází zde ze strany společnosti Visitech a.s. k ukončení 

aktivity a zapsání posledního platného stavu do IS společnosti.   

12. Fáze nabídka - Akceptace nabídky a přesunutí nabídky do fáze 

smlouva 

Krok 12 bývá zpravidla akcentován jednotlivými obchodníky na obchodních poradách. 

Celý proces je však týmová práce a tudíž by vždy mělo být řečeno, kdo všechno  

se na úspěchu podílel.  

13. Fáze smlouva - Vypracování návrhu smlouvy a 14. Revize smlouvy 

Smlouva se vypracovává na základě předešlých podkladů a v co nejkratším možném 

termínu. Následuje krok 14, revize smlouvy, a to jak ze strany navrhovatele, tak  

i zákazníka. Mohou nastat změny v termínech či podmínkách. Vždy je potřeba, aby obě 

strany spolupracovaly a aby smlouva byla tzv. "win-win" a došlo k podpisu smlouvy.  

  



73	
	

15. Fáze smlouva - Podpis smlouvy 

Aktivity kroku 13 a případně i kroku 14 musí být zapsány do IS společnosti. Tím vznikne 

historie k danému zákazníkovi. Zde je vhodné využít i nástrojů dokument managementu, 

aby všechny podklady, které u dané obchodní kontraktace byly vyhotoveny, byly v IS 

uloženy. Nejinak je tomu i pro podepsanou smlouvu, avšak podle pravidel zákazníka.  

16. Fáze péče o zákazníka - Pravidelná komunikace se zákazníkem 

Péče o zákazníka je zcela novým bodem. Zpravidla dochází v prvních fázích k časté 

komunikaci. I v rámci samotné realizace je komunikace se zákazníkem intenzivní.  

Po ukončení zakázky se však systematicky nevyvíjí žádné činnost, která by upevňovala 

vztah se zákazníkem. Společnost Visitech a.s. pořádá dvě zákaznicky orientované akce 

v roce, avšak pozvání hostů je na jednotlivých pracovnících firmy. Zde navrhuji, aby 

v rámci těchto akci došlo vždy k revizi obchodních případů předešlého roku, plus 

aktuálně otevřených obchodních případů. Minimální kontakt se zákazníkem by měl 

probíhat těmito aktivitami: 

1. Novoroční přípitek se zákazníky (vždy v lednu); 

2. Pozvání na Ignis Brunensis (odborný seminář (nepovinné) a raut, vše zakončeno 

zhlédnutím ohňostroje z terasy hotelu na brněnské přehradě s nabídkou 

odvozu25); 

3. Návštěva v rámci vánočního období, předání propagačních dárků a PF.  

Doporučuji, aby zaměstnanci společnosti pravidelně udržovali vztahy se svými zákazníky 

minimálně touto formou. Jakýkoliv kontakt nad výše zmíněné akce je vítaný.  

Jednotlivé kroky jsou znárodněny pomocí rozhodovacího stromu níže. 

	  

																																																													
25 K dispozici je autobus z Mendlova náměstí na místo konání akce a po ukončení ohňostrojů zpět na 
Mendlovo náměstí.  
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Obrázek 11, Schéma návrhu systému predikce obchodních kontraktací 

Zdroj: vlastní zpracování  
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3.3.4 Finanční zhodnocení návrhu 

Současnou ekonomickou situaci společnosti shrnuje následující tabulka v tisících Kč. 

		 2014 2015 2016 2017 2018 
Vlastní 
kapitál 10654 10433 10610 10796 16474 

Cizí zdroje 36874 31417 28542 36588 40165 
Aktiva 47528 41850 39152 47384 56639 
Obrat  108358 155057  79326 75087 142336 
Provozní 
výsledek 
hospodaření 

1481 119 907 1071 1456 

ROE 5,01% 7,07% 1,26% 1,53% 0,42% 
ROA 1,12% 1,76% 0,34% 0,35% 0,12% 
ROCE 12,96% 1,01% 7,16% 5,84% 6,62% 

Tabulka 10, Ekonomická situace společnosti Visitech a.s. v tis. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti 

	

Společnost v posledním roce navýšila svůj základní kapitál. Přesto je však značná část 

prostředků společnosti z cizích zdrojů. Důvodem je budování nového Security 

Operation Centra SOC365, které přichází s novou službou na trh. Její obchodní činnost 

každým měsícem roste. Společnost se rozhodla pro její vybudování, jelikož očekává 

změny v oboru. Cítí, že je potřeba namísto jednorázových dodávek IT komponentů 

přesunout svou pozornost k poskytování služeb a zajistit tak konstantní cash flow 

společnosti. Oblast bezpečnosti je navíc rostoucím trhem, který má svou potřebu. Jedná 

se o vysoce specializovanou činnost, pro kterou je potřeba mít zdroje a zázemí. Navíc 

Česká republika disponuje Zákonem o kybernetické bezpečnosti, EU vydává nařízení 

typu GDPR a orientovat se v oblasti bezpečnosti je spoustu podniků a organizací nutné, 

ale složité. 

Rentabilita vlastního kapitálu proto za poslední tři roky významně poklesla. Co je 

však pozitivní, obrat roste, stejně jako provozní výsledek hospodaření. Investice do 

Security Operation Centra SOC365, které by mělo být do budoucna vlajkovou lodí 

společnosti, přesahují více jak 40 miliónů korun za posledních 30 měsíců. Nový návrh 
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predikce obchodních kontraktací by měl přispět k vyšší efektivitě a k navýšení nejen 

obratu, ale i zisku. Pro ekonomické zhodnocení návrhu je nutné uvést počet potenciálních, 

otevřených a ukončených obchodních případů. Jelikož se však jedná o vysoce citlivé 

informace, čísla jsou uvedena pouze v řádech.   

 2014 2015 2016 2017 2018 
počet otevřených obchodních příležitostí 100 200 100 100 200 
z toho SOC 365 0 0 0 3 25 
počet uzavřených obchodních případů 70 100 65 50 90 
z toho SOC 365 0 0 0 2 15 
celkový objem v tis Kč 108358 155057 79326 75087 142336 

Tabulka 11, Počty obchodních příležitostí  

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti 

Nový návrh by měl přispět k vyšší efektivitě uzavírání obchodních případů. Předpokládá 

tedy stejný počet obchodních příležitostí (na straně nákladů se nic nemění), ale vyšší 

využití těchto příležitostí. Dále je důraz kladen na rostoucí segment oddělení 

bezpečnosti, tedy SOC365. Zde by do budoucna měla být směřována hlavní obchodní 

činnost společnosti. 

 2019 2020 2021 2022 
počet potenciálních obchodních příležitostí 400 400 400 400 
z toho SOC 365 70 100 150 200 

počet otevřených obchodních příležitostí 200 350 350 350 

z toho SOC 365 50 75 120 140 
počet uzavřených obchodních případů 100 125 145 165 
z toho SOC 365 30 40 60 80 
celkový objem v tis Kč 130000 150000 174000 198000 
nárůst v %  15% 16% 14% 

Tabulka 12, Odhad očekávaných ekonomických přínosů vlastního návrhu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud by návrh přinesl skutečně zvýšení efektivity na straněn obchodní činnosti, poté by 

společnost mohla dosáhnout do 3 let obratu až 200 mil. Kč. V současné době má kapacitu 

takovýto obrat naplnit. Je jasné, že v případě růstu společnosti budou zapotřebí lidské 

zdroje jak obchodní, tak i po stránce technické. Co se personálních nákladů za obchodní 

manažery týče, tam by vzhledem k proviznímu systému odměňování, a novému návrhu 

systému predikce obchodních kontraktací, mělo být relativně rychle jasné, zda daný 

obchodník vykonává svou činnost efektivně a spolupráce s ním má smysl. 



77	
	

Lidské zdroje v oblasti bezpečnosti, tedy divizi SOC365, kde má dojít k největšímu 

nárůstu, jsou potřeba již v roce 2019. Společnost alokuje zdroje a v květnu 2019 plánu 

nabrat dalších až 10 operátorů a analytiků. Činnost Security Operation Centra SOC365 

lze však do značné míry zautomatizovat. Tudíž se neočekává konstantní nárůst  

a potřeba zaměstnanců, avšak počet připojených klientů do bezpečnostního centra 

může v následujících letech narůstat, jak uvádí tabulka výše. Tvrdit, že by nedošlo 

k významnému nárůstu nákladů, by však bylo odvážné, a proto se ekonomické 

zhodnocení návrhu zaměřuje především na obrat. Odhaduji jeho očekáváný nárůst o cca 

14-16% v následujících letech. To vše při menším očekávaném růstu nákladů, než je růst 

obratu. Tudíž by mělo dojít k lepšímu ekonomickému hodnocení společnosti 

v budoucnosti. Během prvních 5-7 let provozu Security Operation Centra SOC365 by tak 

mělo dojít k uhrazení původní investice.  

Náklady, které přináší nový návrh, v případě, že by byl společností plně implementován, 

jsou relativně malé. Pro implementaci by bylo zapotřebí času již stávajících 

pracovníků v řádu desítek hodin. Nejvíce stráveného času by připadlo na zaškolení 

a přeučení stálých zaměstnanců, kterých se nový návrh týká. Další náklady nejsou 

zapotřebí. Společnost již disponuje jak CRM, tak i ERP systémem, který může nový 

návrh využít. Pokud se však v budoucnu společnost rozhodne využít sofistikovanější 

nástroj predikce obchodních kontraktací, poté může jít investice do miliónů. Současný 

návrh, i podle přání TOP managementu společnosti využívá co nejvíce vlastní 

zdrojů bez potřeby výraznějších investic.       

3.3.5 Rizika a úzká místa 

Nový návrh přináší více pozornosti k samotné práci obchodních manažerů. Navrhuje, jak 

evidovat nové kontakty, požaduje, aby všechny informace byly zapisovány obratem do 

IS, a poukazuje na nezbytnost spolupráce s technickými odborníky společnosti. Na druhé 

straně přináší oporu ve formě průběžných schvalovacích procesů. Jedná se však o změnu, 

která nemusí být pozitivně přijatá pracovníky společnosti. Největší riziko, jak tomu 

například i v oblasti bezpečnosti, je uvnitř společnosti u zaměstnanců. Toto riziko lze 

eliminovat vhodnou komunikací, případně ukázkou ideálního postupu u prvních Business 

Case. 
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Další rizika, která mohou nastat, mají externí povahu: 

1. Změna legislativy v oblasti IT bezpečnosti. 

2. Změna právní legislativy. 

3. Nedostatek odborných pracovníků. 

Změnu legislativy lze jen stěží ovlivnit. S nedostatkem odborných pracovníků se potýká 

většina IT společností v Jihomoravském kraji. Současná extrémně nízká míra 

nezaměstnanosti přitom hraje také svoji roli. Jedná se o extrém současné doby, je tedy 

předpoklad, že by se situace do budoucna mohla trochu zlepšit a i vedení společnosti 

doufá, že se nebude nadále zhoršovat.  

Přesné vyměření pravděpodobnosti výše uvedených rizik je velmi obtížné. Kvantifikace 

dílčích rizik, jak je uvedeno v kapitole 1.3.2 Řízení projektových rizik je vzhledem 

k individuální povaze každé obchodní kontraktace málo smysluplná a pravdivá.     

3.3.6 Doporučení 

Práce se zabývá návrhem predikce obchodních kontraktací vybrané společnosti 

podnikající v oblasti ICT služeb. Na základě výzkumu byl identifikován stávající systém, 

jeho nedostatky, byly hledány příčiny těchto nedostatků a následně byl navržen nový 

systém. Samostatný návrh bych rád doplnil o klíčová doporučení tak, aby byla účinnost 

návrhu nového systému, v případě, že jej společnost vezme za své, co nejvyšší. Jednotlivá 

doporučení jsou uvedena níže. 

1. Pravidelný reporting: Statistiky aktivit obchodních manažerů.  

2. Roční vyhodnocení statistiky aktivit obchodních manažerů. 

3. Sdílení informací navazování nových kontaktů v rámci obchodního oddělení. 

4. Zapojení marketingového oddělení do sběru externích informací26  

a pravidelné sdílení těchto informací na poradách či formou mailingu. 

5. Častější frekvence porad s osobní účastí. 

6. Intenzivnější spolupráci s technickým a realizačním úsekem. 

																																																													
26 Ty jsou definovány v Tabulce č. 6 a jsou jimi informace o aktivitách konkurence, informace o aktivitách 
potenciálního zákazníka, informace od příbuzných subjektů potenciálního zákazníka, informace o vývoje 
na trhu, makroekonomické ukazatele státu, informace o klíčových rozhodnutích v regionu. 
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7. Vyšší míře využívání ERP či CRM systémů, vč. dokument managementu  

a delegování pravomocí a procesního managementu jednotlivých obchodních 

případů.  

8. Péče o zákazníka – pravidelné zvaní na 2 hlavní eventy společnosti27, zajištění 

minimálně 1x ročního osobního kontaktu. 

9. Zapisování tzv. měkkých informací při evidenci nového kontaktu do CRM 

systému28. 

 

3.4 Shrnutí 

Nový návrh sytému predikce obchodních kontraktací přináší zásadní změnu z hlediska 

projektového řízení od lineárního postupu ke spirálovému inkrementálnímu 

postupu agilně řízeného projektu.  

Původní návrh byl pro svou složitost ne vždy důsledně dodržován, často byly jednotlivé 

fáze opomíjeny, nebo byla nesnadná identifikace, ve které fázi se obchodní kontrakt 

nachází. Nejen z těchto důvodů je nový návrh stručnější o třetinu, i když přidává dvě nové 

fáze. Jejich potřeba byla identifikována v průběhu rozhovoru současného stavu a také 

prostřednictvím interview s TOP management společnosti.  

Nový návrh respektuje teorii životního cyklu projektu a přizpůsobuje jednotlivé kroky 

potřebám konkrétní společnosti. Konkrétně vlastní návrh značně rozšiřuje pozornost 

v úvodní fázi, kdy přidává zcela nový krok navázání kontaktu a nově rozšiřuje celý 

proces o 1 fázi, kdy se stará i o zákazníka z hlediska poprodejního.  

Další změny přináší návrh z hlediska evidence statistiky aktivit jednotlivých 

obchodních manažerů a evidence i této nově přidané aktivity (tj. péče o zákazníka).  

Doporučuje větší míru komunikace, zvýšení frekvence porad s osobní účastí, častější 

komunikaci s technickým úsekem a úsekem realizace a zapojení i externích 

informačních zdrojů. Obecně pak akcentuje větší sdílení informací nejen napříč 

																																																													
27 Těmi jsou Novoroční setkání se zákazníky v Praze a pozvání na Brněnskou přehradu v rámci Ignis 
Brunensis do hotelu Rakovec. 
28  Měkkými informacemi jsou myšleny informace typu: jak se potenciální zákazník staví k portfoliu 
společnosti, zda je vhodná doba pro obchodní činnost, jakou má potřebu, jakým způsobem komunikuje atd.  
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obchodním oddělením, ale celou společností. Pro správnou implementaci doporučuje 

využívat takových CRM či ERP systém, který umožňuje i tzv. dokument management 

a správu z mobilních zařízení.   
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4 ZÁVĚR 

Oblast obchodního prognózování není odvětví malých a středních podniků příliš 

využívána, a to především pro její složitost a komplexnost. Cílem práce bylo mimo jiné  

i ukázat, jak lze řešit obchodní prognózování pro malé a střední podniky, aby je vedlo  

k vyšší rentabilitě a to na konkrétní společnosti. Nicméně obchodní prognózování je 

oblast natolik složitou, propojenou a odvislou od externích veličin, že lze jen těžko 

usuzovat, možné využití vlastního návrhu práce plošně. Pro co nejbližší přiblížení se 

realitě, je potřeba vždy nastavit systém obchodního prognózování individuálně ohledem  

na potřeby a styl řízení každé společnosti. 

Práce uvádí současný systém a navrhuje nový. Ten o třetinu zeštíhluje a přidává dva nové 

kroky, oba zákaznicky orientované. První krok, který je i zcela nový, je správná evidence 

všech kontaktů včetně tzv. měkkých informací. Systém dále doporučuje zavést 

monitoring a statistiku aktivit obchodních manažerů a pravidelně ji vyhodnocovat na 

obchodních poradách společnosti. Další prvek, který systém přidává je péče o zákazníka 

v rámci poprodejního servisu. Navazování dobrých vztahů vnímám jako klíčové pro 

rozvoj společnosti. Pokud by byl celý návrh plně implementován, je odhadován 

nárůst obratu o cca 15% ročně. Je to relativně vysoké číslo, avšak společnost 

v posledních dvou letech otevřela zcela novou divizi bezpečnosti a nabízí službu 

Security Operation Centra SOC365. Vybudování tohoto centra bylo nákladnou 

investicí v řádu desítek miliónů. Jedná se o rostoucí segment, a proto by mohl být 

předpoklad nárůstu obratu reálný.  

Do budoucna doporučuji zvážit využití sofistikovaného IS na bázi Fuzzy logiky nebo 

podle Teorie chaosu a zahrnutí více informací do rozhodovacího procesu majících externí 

povahu, jako jsou makroekonomické ukazatele, klíčové informace z tiskových zpráv 

konkurenčních společností, dodavatelů a odběratelů a obecných informací vývoje 

odvětví. V současné době však na trhu není k dispozici takový informační systém, který 

by byl vhodný pro malé a střední podniky a byl cenově přijatelný. Pokud by však 

v budoucnu byl pořízen a implementován vhodný IS, existuje předpoklad, že by uměl 

lépe zpracovávat i rizika a jejich pravděpodobnosti. To je v současném návrhu velmi 

obtížné, vzhledem k individuální povaze obchodních kontraktací ve společnosti Visitech 

a.s.   
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Příloha č. 1 – Náplň jednotlivých divizí společnosti VISITECH a.s. 

Podle specifických oblastí je společnost VISITECH a.s. rozdělena na čtyři úseky: 

• Bezpečnost; 
• Podnikové systémy; 
• Infrastruktura; 
• Distribuce. 

Bezpečnost 

Tento úsek je rozdělen na další dvě části a to část dodávek řešení pro kybernetickou 
bezpečnost a část SOC365. V rámci dodávek řešení pro kybernetickou bezpečnost se 
VISITECH profiluje primárně na služby a dodávky následujících technologií: 

- Audit ICT 

Odborníci VISITECH zde přináší služby ve kterých zkonsolidují a zauditují veškerou IT 
dokumentaci, ověří stav infrastruktury, zjistí nastavení aplikací v návaznosti na změny 
a požadavky zákazníků.  

- PAM 

Privileged Access Management je nástroj pro správu přístupů privilegovaných účtů 
zákazníka, který pomáhá k tomu, aby privilegované účty a účty s nejvyšším oprávněním 
byly pod centrální správou a byly, kontrolované, monitorované, auditovatelné a bezpečné. 

- Penetrační testy 

Ty slouží k ověření reálného stavu ochrany dat. Zde zjistí zda a jak může útočník získat 
možnost ovlivnit negativně aktiva zákazníka a ověří, že aplikovaná opatření odpovídají 
potřebě ochrany dané organizace.  

- Komplexní řešení IT bezpečnosti 

Komplexně řeší celou IT bezpečnost zákazníka: 

• navrhují strategii informační bezpečnosti; 
• určují aktiva organizace, která se mají chránit; 
• volí a řídí rizika bezpečnosti informací; 
• zavádějí bezpečnostní opatření. 
• Endpoint Security 

 

Endpoint Security pojímá oblast bezpečnosti koncových bodů v prostředí kanceláří, 
datacenter a veřejných cloudů. Chrání koncové zařízení od sofistikovaných virů dnešních 
hackerů.  
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Mobile Device Management 

• Eliminuje většinu mobilních bezpečnostních mezer a rapidně zvýšuje bezpečnost; 
• poskytuje nejobsáhlejší odposlechu odolnou sadu funkcí a eliminace ztráty 

důvěrných informací; 
• detekce hrozeb chrání před útoky a zajišťuje že mobilní zařízení bude bezpečné. 

Šifrování emailů a dokumentů 

Nabízí speciální hardwarové zařízení pro šifrování citlivých emailů a dokumentů se 
speciální sadou nadstandardních funkcionalit. Díky tomu jsou při ztrátě nebo krádeži 
desktopu všechny data v bezpečí. 

FIREWALL 

Řešení které slouží jako první ochrana sítě klienta kde na základě předem definovaných 
pravidel propouští data ze společnosti ven, nebo naopak dovnitř. 

Data Loss Prevention 

Zajistí že citlivá data nejsou vynášena ze sítě, ať už jsou kopírovány na přenosná zařízení 
(USB, CD/DVD), ukládána do kopírovací mezi-paměti, přenášena skrze aplikace nebo 
dokonce využitím snímků obrazovky. 

Monitoring sítí a aplikací 

Technologie monitorování datových toků založená na standartu NetFlow či IPFIX přináší 
detailní pohled do síťového provozu firmy zákazníka s rozlišením na jeho jednotlivé 
složky. Díky tomu umožňuje efektivní správu řešení problémů a odhalení vnějších  
i vnitřních bezpečnostních hrozeb.  

Centrální správa IP adresního prostoru 

Správa interní sítě díky komplementárním produktům k monitoringu sítí a aplikací, které 
společně tvoří účinný prostředek k časnému řešení bezpečnostních incidentů. DDI/NAC 
nástroj pro pokročilou správu IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupů v síti. 

Log Management System 

Sjednotí informace z mnoha rozdílných zdrojů, přeloženého do jednoho formátu, 
nastavení pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochybnitelné 
ukládání. To je předpokladem pro efektivní řídící, bezpečnostní, a operační činnost 
každého podniku. 
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SIEM 

Monitoruje probíhající události ve firemní síti, uchovává příslušné informace a analyzuje 
je, umožňuje dosáhnout shody s regulačními požadavky, ale také umožňuje správci IT 
udržovat přehled o firemní infrastruktuře. Tento systém organizacím umožní v reálném 
čase analyzovat jak samotné logy, tak i data z aplikací IPS/IDS stejně jako například  
z koncových zařízení, serverů, síťových zařízení a dokonce i ze specializovaných 
bezpečnostních zařízení, jako jsou firewally, antiviry a jiné systémy preventivní ochrany. 

SOC365 

Jedná se o samostatnou pobočku v Brně - Slatině, ve které působí tým více jak dvaceti 
specialistů, analytiků a operátorů kteří poskytují kybernetickou bezpečnost formou 
revoluční služby i pro zákazníky, kteří by si pořízení daných technologií nemohli za 
standardních podmínek finančně dovolit. SOC365 nabízí dohled 365 dní v roce, 7 dní  
v týdnu a 24 hodin denně. Služby operačního centra můžeme dělit na následující: 

• nástroje k detekci škodlivých aktivit v síti; 
• zjišťování aktiv pro detekci neznámých systémů v síti zákazníka; 
• SIEM nástroj pro korelaci událostí z celého prostředí; 
• šablony reportů o shodě pro normy GLBA, FFIEC, PCI, stejně jako vlastní 

struktura reportování; 
• průběžně aktualizované schopnosti detekce, které umožní automaticky rozpoznat 

nově vznikající hrozby; 
• posouzení zranitelnosti k určení pravděpodobných cílů útočníky nebo míst  

k systémovému selhání; 
• integrovaná Threat Intelligence služba týkající se hrozeb a pokynů pro nápovědu, 

které upřednostňují nejdůležitější hrozby zaměřené na vaše data, aplikace  
a uživatele; 

• Log management pro možnost provádění forenzní analýzy událostí pomocí 
digitálně podepsaných záznamů pro uchování důkazů; 

• monitorování integrity souborů (FIM) pro detekci změn kritických souborů  
a podezřelých aktivit uživatelů; 

Podniková řešení 

V tomto úseku VISITECH nabízí ucelené softwarové řešení na bázi nejnovějších 
produktů společnosti Microsoft. Celá nabízená platforma se skládá z několika vzájemně 
provázaných produktů a je určena pro společnosti, které potřebují popsat, používat  
a hlavně řídit své vnitrofiremní procesy.  

Společnost klade důraz na individuální přístup a reagování na specifické potřeby 
zákazníka od prvotní analýzy až po finální implementaci. 

Společnost nabízí tato podniková řešení: 
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Microsoft Dynamics NAV 

• Nástroj pro efektivní správu podnikových procesů a zdrojů. 
• Komplexní IS upravený dle požadavků zákazníků. 
• Centralizace finančního řízení společnosti do jednoho nástroje. 
• Přehledná správa finančních toků na projektech. 

Microsoft Dynamics CRM 

• Usnadňuje plánování a řízení životních cyklů obchodních příležitostí. 
• Umožňuje uživatelsky přívětivou evidenci informací o zákaznících a pokrývá celý 

obchodní proces od oslovení potencionálních zákazníků až po následnou péči  
a jejich udržení. 

• Minimalizuje riziko ztráty informací a dat při personálních změnách. 
• Zpětná vazba o rentabilitě projektů a řízení marketingových výdajů a měření 

jejich efektivnosti. 

Microsoft SharePoint 

• Jednotná platforma pro spolupráci a výměnu informací v organizaci. 
• Šetří čas a úsilí a tím umožňuje orientaci na vyšší obchodní priority. 
• Rychlé vyhledání potřebných informací podporující lepší rozhodování. 
• Úspora nákladů a času na komunikaci ohledně plnění úkolů a sledování stavu 

jednotlivých projektů. 

Workbox 

• Grafický workflow manažer pro vytváření a správu pracovních postupů  
a procesů. 

• Automatizace hlídání termínů zvýší produktivitu firemních procesů. 
• Díky grafickému editoru workflow dojde k úspoře času potřebného na 

modelování firemních procesů a jejich zavedení do praxe. 

HelpDesk 

• Platforma podporující poskytování technické podpory uživatelům zákazníka. 
• Centralizovaná správa poruch a požadavků snižuje náklady na pořízení dalších 

softwarových aplikací. 
• Díky centralizované správě dokumentů dojde k úspoře nákladů na dokumentaci 

komunikace uživatel-řešitel. 

Produktový konfigurátor 

• Nástroj na zjednodušení a zrychlení definice výrobku a přípravy jednotlivých 
výrobních procesů. 

• Zvyšuje produktivitu a snižuje náklady v oblasti přípravy výroby a výroby 
samotné. 
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• Na základě znalostní báze zadané specialisty eliminuje chybovosti obchodníků při 
konfigurování konečného produktu. 

NAVmobile 

• Platforma pro rychlé nasazení mobilního přístupu ke standardním modulům 
Microsoft Dynamics NAV. 

• Snižuje náklady na získání, zadávání a vyhodnocování informací v ERP systému, 
a to odkudkoli. 

• Zvyšuje efektivitu a rychlost uživatelů. 

Infrastruktura 

VISITECH se dlouhodobě profiluje jako specializovaný dodavatel infrastrukturních 
řešení a služeb spojených s budováním komunikačních infrastruktur, zejména  
v oblasti metalických a optických sítí LAN, zároveň je společnost VISITECH 
dodavatelem značkových aktivních i pasivních prvků, metalických a optických 
kabelážních systémů, serverových systémů, diskových polí a zálohovacích systémů, 
podnikové komunikace, IP telefonie, videokonferencí, datových linek a prvků fyzické 
bezpečnosti. 

Společnost VISITECH poskytuje ucelená bezpečnostní řešení, a to v oblastech systémové 
integrace, slaboproudé technologie, serverů, datových úložišť, virtualizace, aktivních 
prvků, kamerových systémů pro kolejová vozidla. 

Distribuce 

Společnosti VISITECH působí jako distributor a nabízí komplexní nabídku produktů  
v oblasti konektivity, datových center a jejich správy. VISITECH patří k největším 
distribučním partnerům společnosti COMMSCOPE v České republice. Je také 
distributorem produktů AMP NETCONNECT a BRADY které jsou vhodné pro 
kompletní řešení pro zákazníkovu infrastrukturu. 

Kabelážní systémy obsahují tyto produkty: 

Management fyzické vrstvy 

• AMPTRAC a Quareo – Infrastructure Configuration Management (ICM) – mění 
nové nebo existující kabelážní systémy a připojená zařízení do nových 
inteligentních sítí.  

Datová centra 

• COMMSCOPE – speciálně navržená řešení pro datové centrum. 

OLS – Optical LAN System 

• Řešení PON (Passive Optical Network) – komplexní řešení pasivní infrastruktury 
areálu zákazníka. 
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• TE Connectiviti – nové řešení se zaměřením na jednoduchost instalace  
a manipulace. 

Štítky, tiskárny, příslušenství BRADY 

• BRADY – světový dodavatel komplexního identifikačního řešení pro oblast 
telecom/datacom, průmysl, laboratoře, armádu a další. 
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Příloha č. 2 – Způsob prezentace obchodní případů obchodních 

manažerů na pravidelných poradách  

 
Obrázek 12, Úvodní slide obchodní porady 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Visitech a.s.	

 
Obrázek 13, Slide Co se mi povedlo a proč obchodní porady 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Visitech a.s	
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Obrázek 14, Přehled zakázek jednotlivých obchodníků  
Zdroj: Interní zdroje společnosti Visitech a.s	

	

Obrázek 15, Plán fakturace 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Visitech a.s	
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Obrázek 16, Kompletní přehled zakázek jednotlivého obchodníka na obchodní poradě 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Visitech a.s	
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Příloha č. 3 Systém projektu a jeho okolí 

 

Obrázek 17, Systém projektu a jeho okolí  

Zdroj: Křivánek, 2019, str. 27 

 

Příloha č. 4 – Rámec projektového řízení 

 

 

Obrázek 18, Rámec projektového řízení 

Zdroj: Schwalbe, 2011, str. 26 
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Příloha č. 5 – Schéma integrovaného řízení projektu 

Obrázek 19, Shrnutí integrovaného řízení projektů  

Zdroj: Schwalbe, 2011, str. 139 
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Příloha č. 6 – Lineární vodopád postupu tradičního projektu a spirálový 

inkrementální postup agilně řízeného projektu 

 

Obrázek 20, Lineární vodopád postupu tradičního projektu 

Zdroj: Křivánek, 2019, s. 125 

	

	

 
Obrázek 21, Spirálový inkrementální postup agilně řízeného projektu 

Zdroj: Křivánek, 2019, s. 126 

	

	


