
 



 

 



 

 



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve vybraném podniku, který 

se zaměřuje na rekonstrukce a stavby domů. První kapitola obsahuje základní informace 

o společnosti. V následující kapitole jsou popsána teoretická východiska včetně 

souvisejících pojmů. Na základě analýzy jsou zjištěny a interpretovány nedostatky 

systému řízení zakázek a následně je navrženo vlastní řešení vedoucí k jejich odstranění.                                                                                                                                         

Abstract 

This bachelor thesis deals with the process management of the contract in selected 

company, which focuses on reconstruction and building houses. The first chapter contains 

basic information about the company. The following chapter describes theoretical starting 

points, including related concepts. On the basis of the analysis, shortcomings of the order 

management system are identified and interpreted and, subsequently, a solution is 

proposed to eliminate them. 
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ÚVOD 

V současné době je snahou každé společnosti maximalizace zisku, získání co největšího 

počtu zákazníků a zároveň omezení rostoucí konkurence na trhu. Každý podnik na trhu 

se snaží nabídnout zákazníkovi přesně takovou službu, jakou si přeje do posledního 

detailu a vyhrát tak konkurenční boj o zákazníka. 

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem procesního řízení zakázky v podniku P&P 

Stavební společnost, který sídlí v Kloboukách u Brna. Jedná se o českou stavební 

společnost, která působí dlouhodobě na trhu a nabízí širokou škálu stavebních služeb. 

Téma své práce jsem si zvolil z důvodu absolvování povinné praxe právě v tomto podniku 

nedaleko mého bydliště. Úkolem práce je na základě provedené analýzy vytvořit návrh 

činností procesu zakázky k dodržení termínů, které povedou ke spokojenosti zákazníka. 

Práce se skládá z několika částí. V první části práce bude představen samotný podnik 

P&P Stavební společnost. Zde budou uvedeny základní údaje o podniku, portfolio 

podnikání, podoba organizační struktury, historie podniku, přehled zákazníků a 

dodavatelů. 

Následující teoretická  část se bude zaměřovat na objasnění pojmů, týkajících se dané 

problematiky. Především na popis projektu, procesu, procesního řízení a souvisejících 

metod v podobě SWOT analýzy, SLEPT analýzy a metodiky ARIS.  

V analytické části bude provedena analýza činností průběhu zakázky, nejdříve obecný 

průběh zakázky, od poptávky zákazníka až po předání díla, a poté analýza její konkrétní 

podoby. Zde nalezneme také popis veškerých vykonaných činností včetně souvisejících 

dat. Jako poslední budou v části věnované analýze činností průběhu zakázky využity 

analytické metody, popsány již v teoretické části práce. Konkrétně SLEPT analýza, 

zaměřená na prostředí ovlivňující podnik a SWOT analýza, prostřednictvím které budou 

popsány silné a slabé stránky podniku spolu s možnými příležitostmi a hrozbami. Výstup 

této části práce představuje zhodnocení aktuální situace průběhu zakázek a odhalení 

nedostatků, které se v jejím průběhu a při chodu podniku vyskytují. 

 



12 

 

Závěrečná část práce bude věnována konkrétním návrhům řešení zjištěných nedostatků 

včetně jejich podmínek, přínosů a souvisejících nákladů těchto návrhů. Součástí 

závěrečné části práce bude také zhodnocení návrhů průběhu zakázky z pohledu průběžné 

doby. 
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1 INFORMACE O PODNIKU 

V této části představím podnik  P&P Stavební společnost. 

1.1 Popis společnosti a jejího podnikání 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral stavební podnik P&P Stavební společnost, 

který řídí dva živnostníci.                                                                                                                                                 

1.2 Základní údaje o podniku 

P&P Stavební společnost                                                                                                                                                

Martin Petráš     

Klobouky u Brna 691 72  

Břízová 47/870 

IČ:01261703    

DIČ:CZ9205104425 

Lukáš Grdina                                                                                                                                                         

Šardice                                                                                                                                                          

696 13 Šardice 797 

IČ:02429403      

DIČ:CZ9304264662  [1] 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti [Zdroj: 2] 
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1.3 Poslání podniku 

Poslání podniku je nabídnout zákazníkům takové služby, které budou odpovídat i těm 

nejnáročnějším požadavkům na kvalitu a pečlivost. Nutnou podmínkou pro dosažení 

kvalitní práce je kvalitní personální práce. Dobří pracovníci jsou pro jejich úspěch 

rozhodující, a proto pro podnik pracují zkušení, kvalifikovaní a spolehliví živnostníci 

vykonávající příslušné řemeslné práce. 

Každý pracovník svým výkonem odpovídá za splnění očekávání jejich zákazníků a tím 

také každý pracovník přispívá k úspěchu podniku.   

Kvalitu a flexibilitu považuje za nejvýznamnější faktory dlouhodobé stability podniku 

na trhu ve stavebnictví. 

Pečlivost a kvalita jsou kapitálem v rámci rozvoje dlouhodobě dobrých vztahů se 

zákazníky. 

V úzkém kontaktu se společností jsou také zkušené týmy partnerů, jejichž cílem je 

serióznost, spolehlivost, vysoká kvalita a tím spokojenost všech zákazníků [2]. 

1.4 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem činnosti je provádění staveb v oboru pozemního stavitelství 

formou „na klíč“. Společnost poskytuje práce jak zednické, obkladačské, tesařské, 

pokrývačské, vodařské, elektrikářské. 

Podnik nabízí odborné obkladačské práce při pokládání keramických obkladů a dlažeb. 

Podnik spolupracuje s Koupelnami Ptáček, pro které také zhotovuje koupelnová studia.  

Při požadavcích na větší rekonstrukce je podnik schopen zrealizovat i náročnější 

zakázky [2]. 

1.4.1 Portfolio jednotlivých nabídek 

Zednické práce: fasády, přestavby, stavby a rekonstrukce rodinných domů, opěrné 

stěny, terénní úpravy, vjezdy, dlažby, betonové a zahradní ploty a další. Nově také 
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provádí tzv. litý kámen, který vzniká sloučením kameniva s dvousložkovým pojivem na 

bázi pryskyřice. 

Nově společnost poskytuje prodej obkladů a dlažeb na e-shopu, kde najdete veškeré 

obklady a dlažby vhodné pro realizace koupelen, bytových i nebytových prostor [2]. 

1.5 Organizační struktura společnosti 

Podnik řídí dva vedoucí, kteří mají pod sebou každý jednoho mistra. Mistr má pod 

sebou řadové pracovníky. Mistři jsou zodpovědní za práci řadových pracovníků. Dva 

vedoucí, kteří řídí chod celého podniku jsou zodpovědni za odvedenou práci všech 

pracovníků včetně mistrů. Pro podnik pracuje externí účetní [3]. 

http://www.kamenjinak.cz/
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Obrázek č. 2: Organizační struktura [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3] 
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1.6 Historie 

Podnik založen roku 2012 jako rodinná firma. Jako hlavním motivačním prvkem bylo 

zahájení činnosti stavební společnosti, která půjde osobní cestou odpovědnosti vůči svým 

zákazníkům a co nejvíce používat individuální a osobní přístup ke každému zákazníkovi 

zvlášť [2]. 

1.7 Financování společnosti 

Financování společnosti probíhá podle mnou zjištěných informací následujícím 

způsobem: 

 vlastní zdroje 

Vlastní zdroje vycházejí z nerozděleného zisku vytvořeného v aktuálním a předchozích 

období [3]. 

1.8 Velikost podniku 

Jedná se o malý podnik rodinného typu, kde další pracovníci jsou OSVČ. Pro podnik 

pracuje celkem 14 lidí, z toho jsou dva vedoucí [3]. 

1.9 Právní forma organizace 

Stavební společnost není zapsána jako právnický subjekt. Jako právnický subjekt se 

uvádí jen dva živnostníci a to: Martin Petráš (IČ:01261703) a Lukáš Grdina 

(IČ:02429403) mezi kterými je uzavřena smlouva o vzniku společnosti, kde zisk i 

případné ztráty se dělí rovným dílem a to ½ [3]. 

1.10 Personalistika 

Pro podnik pracuji zkušení a spolehliví živnostníci, kteří byli vybrání na základě 

pohovorů a následném testu v praxi jestli jsou schopni dělat kvalitně a rychle. Výběr 

správných pracovníku pro určitá řemesla je velmi důležitý a v tomto podniku se to 

povedlo [3]. 
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1.11 Zdroje potřebné pro realizaci 

Podnik před realizací zakázky požaduje od zákazníka vždy 60% ceny za dílo, které 

použije pro nákup potřebného materiálu pro realizaci zakázky [3]. 

1.12 Informační systém 

Komunikace se zákazníky probíhá pomocí telefonu, osobních schůzek, emailu, 

webových čí facebookových stránek. Na webových stránkách jsou dostupné všechny 

informace a nabídky služeb podniku. Všechny dokumenty o zakázce jsou ukládány na 

Drop box, kde mají možnost k nahlédnutí jak vedoucí podniku tak i zákazník. 

Vnitřní informační systém je založený na telefonu (videohovory), Drop boxu, emailu a 

osobní setkání, které je každé ráno na předem určeném místě [3]. 

1.13 Zákazníci 

Pro podnik je nejdůležitější spokojenost zákazníků, pokud jej podnik zklame, tak přejde 

ke konkurenci. Zákazník má díky informační technologii širší možnosti komunikace a 

výměny vlastních zkušeností s dalšími zákazníky [4, s. 8].  

Mezi zákazníky podniku patří: 

 fyzické a právnické osoby  

 obce, města [3] 

1.14 Konkurence 

Podnik se pohybuje v oboru stavebnictví a v okolí ji na trhu práce ohrožují tři stavební 

firmy. Podnik má oproti těmto třem konkurenčním firmám výhodu v tom, že nabízí 

nejlevnější služby, ale nevýhodu v kapacitách na velkých zakázkách (nemá dostačující 

počet pracovníků nebo firem na spolupráci o díle). Na místním trhu má podnik svou 

pozici, kterou si získalo díky kvalitně odvedené práci.  Podnik nemá problém 

s nedostatkem práce[3]. 
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1.15 Bezpečnost 

Všichni pracovníci dodržují bezpečnost na stavbě a mají potřebné bezpečností prostředky 

pro snížení rizika úrazu [3]. 

1.16 Dodavatelé 

Podnik využívá širokou škálu dodavatelů k realizaci svých zakázek na základě vzájemné 

dohody. 

Dodavatelé materiálu 

 Stavební materiál  

 Stavební hmoty 

 Stavební výplně otvorů 

 Oplocení 

Subdodavatelé 

 Terénní úpravy 

 Elektromontážní a elektro instalační služby 

 Zemní a výkopové práce 

 Instalatérství a topenářství - voda, topení a plyn 

 Střešní práce 

Dodavatelé 

 Servisních prací 

 Pohonných hmot [3] 

 

  

https://www.folza.cz/voda-topeni-a-plyn/
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2 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh vybrané stavební zakázky s použitím 

procesního řízeni a k definování terminu zhotoveni zakázky a předáni zakázky 

zákazníkovi k užívání.  Dosažení tohoto cíle je podmíněno splněním všech dílčích cílů. 

Dílčí cíle: 

Popis podnikání ve vybraném podniku  

Vytipování teoretických přístupů 

Analýza činností průběhu zakázky 

Návrh průběhu zakázek z pohledu dodacích termínu 

Podmínky realizace 

Přínos realizace 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části přiblížím několik pojmů, které se vztahují k této práci. 

3.1 Projekt  

Projektem můžeme nazvat proces, který je řízený má svůj začátek i konec a svoje přesná 

pravidla pro regulaci a řízení, pokud tohle nemá tak je to jenom pouhý sled úkolů, kde se 

v závěru snažení nemusíme setkat s očekáváním a to samé platí o předpokladu objemu 

vstupů, který nemusí odpovídat získanému výstupu [5, s. 20]. 

3.1.1 Řízení projektu 

Tři kroky pro řízení projektu:  

(1) definovat cíle 

(2) definovat prostředky k dosažení cílů  

(3) definovat prostředky sledování pokroku  

Řízení projektů by mělo zajistit, že projektové portfolio organizace je sladěno s cíli 

organizace, je poskytováno efektivně a je udržitelné.  Modely řízení by měli podporovat 

úspěšné projekty, upřednostňovat projekty pro co nejlepší využití zdrojů, identifikovat 

projekty v potížích a záchranu, pozastavení nebo ukončení těchto projektů [6, s. 9]. 

3.1.2 Dopad projektu 

Abychom mohli posoudit dopady našich doporučení na organizační strukturování, 

strukturování projektových týmů a redukované závady v projektech, definujeme 

výkonnost projektu z hlediska zkrácení doby vývoje produktu, snížení nákladů na produkt 

a vysoké spokojenosti zákazníků [7, s. 9]. V každém bodě trojrozměrného prostoru 

znázorňující „trojimperativ‘‘ může projekt skončit. Na každém jednotlivém projektu 

záleží, jestli je přijatelná nebo nepřijatelná odchylka od podmínek [8, s. 24]. 

3.1.4 Ukončení projektu 

Jedná se o důležitý proces, protože většina projektů není formálně uzavřena a z toho 
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důvodu ztrácejí podniky příležitosti na nové projekty [9, s. 76].  

3.2 Proces 

S procesem přichází člověk do kontaktu každý den, aniž by si to sám uvědomoval. Souhrn 

veškerých činností, které děláme za vidinou určeného cíle, nazýváme proces [10, s. 7]. 

Definic procesu existuju mnoho. Některé jsou kratší a některé delší. Mezi nejvýstižnější 

patří následující: 

„Procesem rozumíme soubor činností, které spolu souvisejí a navazují na sebe, a které 

zároveň dodávají přidanou hodnotu vstupům a umožňují jejich přeměnu na výstupy. Jako 

vstup je stanovena vstupní veličina neboli zadání a výstupem jsou pracovní činnosti. 

Přičemž vstup, tedy výrobek nebo služba, představuje vždy definovanou vstupní veličinu 

(zadání) a výstup pracovní činnosti. Vstupující veličiny v podobě materiálů, pracovníků, 

techniky a pomůcek označujeme jako zdroje.“ [10, s. 7] 

3.2.1 Charakteristika procesu 

Pokud chceme nazvat danou činnost procesem, musí mít následující vlastnosti: 

Určeny cíle a měřitelné ukazatele - je potřeba stanovit k jakému cíli má proces směřovat 

a jestli se požadovaný cíl daří plnit. 

Určeného vlastníka - zodpovídá za dosažení určených cílů procesů, zlepšuje a řeší 

problémy v průběhu procesu. 

Určeného zákazníka - tedy osobu, organizaci nebo následující proces. Rozlišujeme interní 

a externí zákazníky, pro něž je určen výsledný výstup. 

Určen vstup - je to spouštěč procesů. Mohou být získány jak z předcházejících výstupů 

procesů, tak i od dodavatelů. 

Určeny výstupy - je to výsledek procesu, který si zákazník přál a je mu předán buď jako 

výrobek, nebo jako služba.  

Určeny rizika procesu - ne vždy jde vše podle plánu. Může nastat nežádoucí stav nebo 
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událost, která ohrozí výsledky a cíle procesů. 

Určen regulátor řízení - dodržování závazných pravidel. 

Určeny zdroje - za zdroje se považuje technologie, finanční prostředky, materiál, lidské 

zdroje, informace a čas.  

Určeny hranice procesu - je nezbytné určit počátek a konec, aby bylo známo, kdy začíná 

a kdy končí. Toto platí také pro logické návaznosti [10, s. 7]. 

 

Obrázek č. 3: Schéma procesu [Zdroj: 10, s. 7] 

3.2.2 Dělení procesů 

Procesy rozdělujeme do 3 základních kategorií: 

 Hlavní  

 Řídící  

 Podpůrné  

Hlavní procesy mají za úkol přispívat k naplnění poslání společnosti. Pro externího 

zákazníka budují hodnotu v podobě služby nebo výrobku. 

Úkolem řídících procesů je starat se o fungování organizace a zajištovat jednotnost. Jedná 

se o manažerské procesy, které jsou základem pro funkci ostatních procesů. 

V případě podpůrných procesů mluvíme o procesech, které jsou dodavatelem produktů 

hmotných/nehmotných pro ostatní procesy a tímto zabezpečují chod společnosti              

[10, s. 13-14). 
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3.2.3. Reálný potenciál zlepšení procesů 

Jedná se o žádoucí stav výkonnosti procesů firmy dosažitelný v krátkodobém a  

střednědobém horizontu. RPZ se stanovuje v horizontech a to v příštích 12 měsíců. 24 

měsíců, 36 měsíců a dále za 36 měsíců [11, s. 18]. 

Obsah závisí na [11, s. 18]: 

 Schopnost podniku přijmout změny. Týkající se: 

-financí 

-potenciálu lidí 

- kapacit 

 Externí limity [11, s. 8] 

3.3 Procesní řízení 

Pro lepší vysvětlení uvádím definici  

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého 

zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových 

procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle.“ [11, s.30] 

3.3.1 Principy procesního řízení 

Tři základní oblasti, které souvisí s procesním řízením. 

Jako první je znalost procesů- každá organizace by si měla uvědomit, jaké jsou její zdroje, 

probíhající procesy, jejich vstupy, výstupy a způsob transformace. 

Následující oblast je verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy - každá činnost 

v  procesu je popsána a parametrizována a obsahuje charakteristiky výkonnostní. 

A konečná oblast zlepšování a monitorování měření - výkonnostní ukazatele, které mají 

k dispozici vlastníci procesu, vypovídají o efektivnosti a účinnosti procesů, podle nichž 

se provádějí a navrhují změny [10, s. 43]. 
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Deset principů procesního řízení 

1) Komprese a integrace prací - samostatné práce se dávají do logických celků. U 

komprese prací jde o vyloučení zbytečných činností, inovaci neefektivních činností a o 

doplnění chybějících.  

2) Delinearizace prací - jde o vykonávání práce v přirozeném sledu.  

3) Nejvýhodnější místo pro práci - práce se vykonává na nejvhodnějším místě bez ohledu 

na oddělení, funkční útvary atd.  

4) Uplatnění týmové práce - autonomní týmy s dostatečnými pravomocemi zajišťují 

procesy.  

5) Odpovědnost za proces - je stanoven vlastník procesu, který za něj také odpovídá. 

6) Procesní zaměření motivace - motivace je svázána přímo s výsledkem (přidaná 

hodnota), nikoliv pouze s činností.  

7) Vlastní pojetí procesu - procesy mají variantní provedení. Volba varianty závisí na 

typu požadavku na vstupy, na výstupy nebo na dostupnosti zdrojů.  

8) 3S - samořízení, samoorganizace a samokontrola - naprostá autonomie týmu (procesní 

týmy).  

9) Pružná autonomie procesních týmů - struktura procesních týmů je pružná, aby bylo 

možno ji přizpůsobovat novým požadavkům.  

10) Znalostní a informační bezbariérovost - snaha o odstranění všech informačních a 

znalostních bariér. Centralizované informační zdroje a sdílené databáze [10, s.43]. 

3.4 SWOT analýza 

Swot analýza je typem strategické analýzy stavu společnosti, poskytující podklady pro 

návrh strategických aktivit a rozvojových směrů. Vnitřní a vnější faktory, ovlivňující jak 

bude podnik nebo aktivity vypadat, hodnotíme podlé této analýzy. Tato analýza byla v 60 

letech navržena Albertem Humphreym. Samostatný název SWOT  je složen ze 
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začínajících písmen anglických názvů posuzovaných faktorů [13, s. 38-45].   

Těmi jsou: 

 strenghts – silné stránky – hodnotí se interní faktory s pozitivním vlivem na 

podnik, jako jsou unikátní produkty, know how atd..  

 weaknesses – slabé stránky – znovu se hodnotí interní faktory, ale tentokrát s  

negativním vlivem na  podnik, tedy nízká efektivita výroby, vysoké náklady, 

špatná kvalita produktů či služeb.  

 oportunities – příležitosti – hodnotí se externí faktory, které napomáhají rozvoji 

podniku, jedná se například o vývoj nových produktů, mezinárodní expanze, 

oslovení nových zákaznických skupin atp., 

 threats – hrozby – hodnotí externí faktory, které jsou hrozbou pro daný           

podnik,  například cenové války, konkurence, příchod nových produktů na trh 

[14]. 

Tabulka č. 1: Matice SWOT analýzy [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15, s. 28] 

MATICE 

SWOT 

POMOCNÉ 

(K DOSAŽENÍ CÍLE) 

ŠKODLIVÉ 

(K DOSAŽENÍ CÍLE) 

VNISTŘNÍ  

PROSTŘEDÍ 

STRENGHTS 

(silné stránky) 

 

WEAKNESSES 

(slabé stránky) 

VNĚJŠÍ  

PROSTŘEDÍ 

OPPORTUNITIES 

(příležitosti) 

 

THREATS 

(hrozby) 

 

Praktické využití SWOT analýzy je velké. Můžeme hodnotit nejenom celé organizace ale 

i jednotlivé produkty nebo nové záměry. Možnost použití je i u lidských zdrojů při 
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pracovním pohovoru. Výsledek, kterého chceme dosáhnout je minimalizace slabých 

stránek, maximalizace silných stránek, využití co největšího množství příležitostí a 

zároveň eliminace hrozeb. Důležitou věcí u analýzy j objektivita z tohoto důvodu se 

doporučuje sestavení týmu pro více různých pohledů na určitou problematiku [16]. 

3.5 SLEPT analýza 

Úspěšné fungování podniku je podmíněno souladem mezi jeho strategií a okolním 

prostředím. Právě znalost okolí podniku a jednotlivých faktorů, které ho ovlivňují, má 

zásadní význam pro management. Důraz se klade především na sledování, analýzu a 

následné vyhodnocení těchto faktorů [17]. 

Je to právě analýza SLEPT, která představuje důležitý nástroj sloužícím ke strategické 

analýze změn prostředí, ve kterém se daná organizace či podnik nachází. Prostřednictvím 

této techniky vyhodnocujeme případné dopady změn, pocházejících ze sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické oblasti, na projekt. Odtud samotný 

název analýzy, odvozený z počátečních písmen jednotlivých faktorů [17]. 

SLEPT 

• Social (S) – sociální oblast 

• Legal (L) – právní a legislativní oblast 

• Econnomic (E) – ekonomická oblast 

• Policy (P) – politická oblast 

• Technology (T) – technologická oblast [17] 



28 

 

 

Obrázek č. 4: SLEPT analýza [Zdroj: 17] 

 

Sociální oblast 

Poptávka po produktech podniku, dostupnost a ochota jednotlivců pracovat - to vše může 

být ovlivněno jakoukoliv změnou v sociálním prostředí. Mezi sociální faktory, které 

ovlivňují okruh zvoleného podnikání, patří životní úroveň a s tím související změny 

životního stylu, rozdělení příjmů,  přístup ke vzdělání a jeho úroveň, mobilita lidí v 

daném prostředí a v neposlední řadě také životní hodnoty [17]. 

Legislativní oblast 

V rámci legislativní oblasti se soustředíme na zkoumání kvality a stability právního 

prostředí, ve kterém se podnik vyskytuje. Podnikání ovlivňuje řada právních úprav a 

zákonů. Mezi faktory ovlivňující oblast legislativy tedy patří například stabilita, 

přehlednost a míra složitosti právních norem či požadavky státních i soukromých 

regulátorů [17]. 
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Ekonomická oblast  

Ekonomická oblast zkoumá postav ekonomiky v daném prostředí. Za základní 

ekonomické faktory ovlivňující okruh zvoleného podnikání považujeme fáze 

hospodářského cyklu, míru regulace hospodářství, monetární politiku státu, kapitálový 

trh nebo daňové zatížení [17]. 

Politická oblast 

Politická oblast se týká vládní politiky, míry vládní intervence do ekonomiky, způsobu, 

jakým vláda podporuje podnikání a jaké jsou v této oblasti priority. Především vládní 

politika může mít naprosto zásadní vliv na mnoho oblastí, které jsou pro podnikání 

důležité. Analýza proto zohledňuje jak politický systém a jeho stabilitu, tak ochranu 

pracovního trhu, působení politických stran, ale také podporu zahraničního obchodu či 

postoj vůči privátním a zahraničním investicím [17]. 

Technologická oblast 

Konkurenceschopnost každého podniku je podmíněna mimo jiné technologickými 

faktory, které je nutné neustále analyzovat. Technologická oblast se zabývá zkoumáním 

technických aspektů, vědy a také výzkumu. Mezi technologické faktory tak řadíme výši 

výdajů na výzkum, podporu výzkumu ze strany vlády, obecnou technologickou úroveň, 

rychlost realizace nových technologií a technologických aktivit, nové vynálezy a objevy 

a rychlost morálního zastarávání [17]. 

3.6 Metodika ARIS 

Jednou z metod reingeneeringu procesů, sloužící k podpoře řízení procesů 

prostřednictvím informačních technologií, je metodika ARIS. Přesný název metodiky, 

kterou definoval profesor A. W. Scheer, je Architecture of integrated Information 

Systems, v překladu známá jako Architektura integrovaných informačních systémů [18, 

s. 42]. 

Tato metodika si klade za cíl poskytnout více úhlů pohledů na procesy reengineeringu, 

prostřednictvím modelových situací a následného zpracování prostřednictvím 
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informačních systémů, jež s řízením podniku pomáhají [18, s. 42]. 

Metodika ARIS je založena na podrobné analýze podnikových procesů, jež jsou 

modelovány pomocí rozličných pohledů. Ne všechny modely jsou však přehledné a 

pochopitelné, proto se často využívá speciálních metod, pomocí nichž můžeme jednotlivé 

pohledy popsat. Jednotlivé modely a jejich vzájemné vztahy se v závěru “propojují” a 

poskytují tak komplexní pohled. [18, s. 42]. 

Metodika ARIS představuje přístup založen na 5 základních analytických pohledech na 

organizaci, podnik. Tyto pohledy můžeme znázornit za pomoci tzv. Domu ARISu, 

sestávajícího z těchto pohledů [18, s. 42]: 

 Organizační pohled 

 Funkční pohled 

 Datový pohled 

 Pohled produktů a služeb 

 Řídící (procesní) pohled 
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Obrázek č. 5: Základní pohledy ARIS [Zdroj: 18, s. 43] 

Procesní pohled slouží především k zachycení vztahů mezi ostatními pohledy v případě, 

že došlo za účelem zjednodušení, k rozložení do jednotlivých pohledů. Právě to totiž 

může vyústit ve ztrátu vazeb mezi jednotlivými modely. Je to právě procesní pohled, co 

představuje jednu z hlavních odlišností od ostatních nástrojů reengineeringu [18, s. 43]. 

3.6.1Procesní řetězec řízený událostmi (EPC) 

Zkratka EPC představuje Event-process-driven chain, tedy zobrazení toku řízení - 

přesněji chronologická a logická sekvence jednotlivých funkcí v procesu [19]. 

Jedná se o model, v němž je posloupnost jednotlivých funkcí, dána prostřednictvím 

procesního řetězce. Tento řetězec obsahuje kromě funkcí také události a logické spojky 

(operandy). Při tvorbě EPC diagramu by měla být dodržována následující pravidla [20]: 

 každý EPC začíná nejméně jednou spouštěcí události (nebo procesním 

rozhraním),  

 každý EPC končí nejméně jednou koncovou událostí (nebo procesním 
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rozhraním),  

 událost je následována buďto funkcí nebo operandem (výjimka je koncová 

událost),  

 funkce je následována buďto událostí nebo operandem, Kontrola výrobního 

procesu 30  

 každá funkce má jedno vstupní propojení a jedno výstupní propojení (výjimka je 

koncová nebo vstupní událost), 

 každá událost má jedno vstupní propojení a jedno výstupní propojení (výjimka je 

koncová nebo vstupní událost),  

 operand má buďto: - více vstupních propojení a jedno výstupní propojení, - nebo 

jedno vstupní propojení a více výstupních propojení [21]. 

Jednotlivé komponenty 

 Událost popisuje v řetězci danou situaci v daný okamžik. Událostí se zahájí a 

ukončí cely procesní řetězec [22]. 

 

Obrázek č. 6: Událost [Zdroj: Vlastní zpracování ARIS] 
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 Aktivita určuje konkrétní činnost v podniku [22]. 

 

Obrázek č. 7: Aktivita [Zdroj: Vlastní zpracování ARIS] 

 Logické spojky se používají tři AND (všechno současně), OR (nebo /a), XOR 

(jenom jedna). Použití pro spojení aktivity a události a určení logických vztahů 

mezi nimi [22]. 

 

Obrázek č. 8: Logické operandy [Zdroj: Vlastní zpracování ARIS] 

3.6.2 Organigram 

Organizační strukturu podniku či organizace můžeme graficky znázornit pomoci 

organigramu. Získáme tak zobrazení cele organizační struktury a vzájemných vazeb 

jednotlivých organizačních jednotek, především konkrétních pracovních míst či osob. 

Pomoci vazeb znázorňujeme vzájemnou nadřazenost či podřazenost organizačních 

jednotek, rozsah odpovědnosti a jednotlivé stupně řízení [23]. 

Složitost či jednoduchost organizačního schématu je podmíněna složitosti samotné 

organizační struktury. Organigram představuje vhodné zobrazení organizační struktury, 
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pohledu vnějšího, a komunikaci vzájemných vztahu z pohledu vnitřního [23].  
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4 Analýza činností průběhu zakázky 

4.1 Obecný průběh zakázky 

V dané části popíšu jednotlivé kroky v postupu zakázky od poptávky zákazníka až po 

předání zakázky. 

4.1.1 Poptávka  

Může být přijata buď v elektronické podobě pomocí emailu, nebo telefonicky. Zakázka 

je zaevidována do Drop boxu. Zákazník si sjedná schůzku s jedním ze dvou vedoucích 

firmy. Schůzka může proběhnout buď ve firmě, na staveništi nebo u zákazníka doma. 

Vedoucí firmy si před schůzkou ověří platební schopnost a to tak že, pokud se jedná o 

firmu, tak podnik zjišťuje jestli není firma v insolvenci, protože firma nedává zálohy na 

menší zakázky (méně než 300 000 Kč) a pokud se jedná o FO, tak podnik nezjišťuje 

platební schopnost, protože získá záloha 60% před započetím práci. 

Na schůzce dojde ke konkrétnímu podání požadavků zákazníka. Jestli je zakázkou 

rekonstrukce, tak podnik si sám vyhotoví výkaz výměr pomoci zaměření stavby a dle 

požadavku zákazníka. Pokud se jedna o nový projekt, tak vyhotovený výkaz výměr 

přinese zákazník. 

4.1.2 Vypracování nabídky 

Po následném prostudování daného projektu se domluví vedoucí firmy, jestli jsou schopní 

zakázku zrealizovat a poté se rozhodnou o zájmu či nezájmu zakázky.  

Pokud se rozhodne vedoucí firmy, že má zájem o zakázku, následuje vyhotovení cenové 

nabídky, kterou vedoucí osobně představí zákazníkovi a případné korekce už dále zasílá 

e-mailem, pokud nemá zájem tak podnik informuje zákazníka, že zakázku nepřijímá.  

Cenová nabídka se tvoří dle RTS, kde jsou uvedeny jednotlivé ceny pro daný rok a 

v úvahu se bere i lokalita místa stavby. Podle cenové nabídky určí skutečná velikost 

zakázky a rozhodnou jestli jsou schopni zakázku zrealizovat a jestli je to cenově výhodné.  

Pokud se podnik rozhodl zakázku zrealizovat, tak vedoucí připraví smlouvu, kterou 
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představí zákazníkovi, který tuto schválí nebo určí korekce. 

Smlouva obsahuje: 

1. Smluvní strany 

2. Předmět díla 

3. Lhůta plnění 

4. Cena díla 

5. Platební podmínky, fakturace 

6. Stavební deník 

7. Staveniště 

8. Provádění díla 

9. Bezpečnost práce 

10. Předání díla 

11. Záruka 

12. Sankce 

13. Jiná ujednání 

14. Závěrečná ustanovení [24] 

4.1.3 Příprava před zahájením stavby 

Příprava harmonogramu práci podle určených termínu ve smlouvě. 

Kontrola stavební připravenosti a zjištění skutečného stavu staveniště. 

Příprava staveniště 

 bezpečnostní prvky 

 sociální zařízení 

 odkládací plochy 

  zajištění příjezdové cesty 

Špatně připravené staveniště omezí nebo zcela znemožní pohyb manipulační techniky. 

Musí brát v potaz zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 

prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
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Objednání materiálu a nasmlouvání jednotlivých subdodavatelů podle harmonogramu na 

určité termíny.  

Vystavení zálohy dle sepsané smlouvy. 

Příprava materiálu 

Naskladnění materiálu dle klimatických podmínek  

 1.pri dobrých klimatických podmínkách dovoz materiálu přímo na stavbu  

 2.pri špatných klimatických podmínkách dovoz materiálu do skladu  

4.1.4 Zahájení stavby 

Před zahájením práci se sejde investor nebo zástupce investora, projektant a zástupce 

společnosti. Předávka staveniště dodavateli, zapsání veškerých smluvně závazných 

termínu do stavebního deníku a seznámeni všech dotčených stran s postupem realizace 

zakázky.  

Začíná stavba dle přiloženého výkazu výměr po jednotlivých etapách, zpravidla jedenkrát 

do měsíce se určí skutečné stavy provedených práci a upraví se jimi výkaz výměr na 

skutečně hodnoty, veškeré změny jsou zapsány ve stavebním deníku v den konání 

kontrolních dnů zpravidla jedenkrát do týdne (dle smlouvy). 

4.1.5 Dokončení stavby 

Po dokončení díla se předloží finální výkaz výměr se skutečnými hodnotami a udělá se 

doplatek. Do stavebního deníku se napíše dokončení stavby dle skutečného výkazu výměr 

a následuje předání stavby investorovi bez vad nebo s obeznámenými vadami, které jsou 

uvedeny ve stavebním deníku a dle smlouvy s doděláním případných nedostatku.  

Vystavení předávacího protokolu a předání díla a dokumentu s veškerými certifikáty 

potřebné ke kolaudaci, pojištění domu a předání výsledné faktury. 

Připraví a předá: 

 Prohlášení zhotovitele o souladu použitého materiálu 

 Doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se 
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zákonem č.185/2001Sb.. o odpadech 

 Seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné 

nahlásit potřebnou reklamaci 

 Stavební deník (případné deníky) 

 Případně jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby  

4.1.6 Záruka 

Podnik poskytuje záruku na provedené dílo 48 měsíců. Záruční doba začíná platit od 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

Případné vady musí objednatel ihned po zjištění písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu. Objednatel uvede, jestli chce finanční náhradu nebo chce vadu odstranit. Podnik 

je povinen odstranit vady do 30 dní pokud je to technologicky možné.  

V případě nenastoupení k odstranění vad si objednatel může domluvit jinou firmu, která 

vady odstraní a všechny náklady s tím spojené uhradí podnik[24]. 

4.1.7 Sankce 

Pokud objednatel nedodrží termíny uhrazení daňových a nedaňových dokladů, tak 

zhotovitel má právo účtovat smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý další započatý 

kalendářní den prodlení. 

Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla, tak objednatel má právo požadovat 

uhrazení smluvní pokuty, která činí 0,1% z ceny díla za každý započatý kalendářní den 

prodlení [24]. 

4.1.8 Bezpečnost  

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel 

bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a 

odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením, jemu, objednateli nebo 

třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a 
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úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na 

vlastní náklady a odpovědnost [24]. 

4.2 Konkrétní průběh zakázky 

Popis konkrétní zakázky dle data a provedených činností. 

10. leden 2018 

Společnost obdržela email s poptávkou o zhotovení rekonstrukce v obci Hovorany se 

záměrem nové koupelny v rodinném domu. Investorem stavby byla čtyř členná rodina, 

která si vybrala podnik na základě doporučení od předchozích zákazníků. Podnik se 

rozhodl, že zakázku přijme.  

Vedoucí podniku zaevidoval zakázku do firemního informačního systému a zahájil 

komunikaci s investorem o požadavcích a datu uskutečnění rekonstrukce. Rekonstrukce 

byla koordinačně náročná, jelikož se musela přizpůsobit rodině žijící v rodinném domu. 

Vedoucí firmy po osobní schůzce zjistil stav požadované rekonstrukce a na základě 

požadavků investora zhotovil výkaz výměr a po vzájemných úpravách odsouhlasil 

konečnou verzi výkazu výměr a délku doby rekonstrukce, která bude trvat tři týdny a cena 

díla bude 136 527,72 Kč. 

V dalším kroku se podnik zaměřil na vybrání společného termínu vyhovujícím obou 

stranám tak aby se mohla sestavit závazná rezervace termínu a sepsání smlouvy o dílo.  

Jelikož vybraný termín byl přibližně za 4 měsíce 10. 5. 2018, tak podnik měl dostatek 

prostoru k zhotovení 3D návrhu a jeho případným úpravám dle zákazníka a objednání 

potřebných materiálů k této realizaci a zarezervování subdodavatelů na dané termíny. 
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Obrázek č. 9: 3D pohled 1 [Zdroj: 24] 

 

 

Obrázek č. 10: 3D pohled koupelny 2[Zdroj: 24] 
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Obrázek č. 11: 3D pohled koupelny 3 [Zdroj: 24] 
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23. dubna 2018 

Přibližně 14 dní před nástupem pracovníků podnik naskladnil veškerý materiál potřebný 

na rekonstrukci na vlastní sklad, kde jej přivezl vlastní zásobovač podniku a tím si 

zajistila, že během realizace nevznikne problém s dodáním materiálu, což by prodloužilo 

dobu rekonstrukce. 

7. května 2018 

Tři dny před nástupem vedoucí podniku jede obhlídnout připravenost stavby a informovat 

o průběhu stavebních prací investora a dojde k předání zálohové faktury ve výši 60% 

z celkové ceny rekonstrukce. 

10. - 11. května 2018 

Nástup pracovníku podniku, kteří provedli demontáž sanity(odinstalování WC, vany, 

umyvadla a topení) a zahájila bourací a přípravné práce(vybourání vany, vybourání 

podlah, vysekání stávajícího obkladu a oškrábání omítek, nachystáni pro izolace pro 

podlahové topení. K odvozu suti a demontovaných komponentů využívá vlastní nákladní 

automobil, na který vozili dělníci sut z koupelny pomocí stavebního kolečka. Sutinu 

odvezli na místní obecní sběrný dvůr. Způsob dopravy pracovníků a potřebného nářadí 

k realizaci a demolici má podnik zajištěný vlastní dodávkou.  

14. května 2018 

Stavba nachystána pro podnikem vybrané subdodavatele, kteří byli osloveni a předem 

domluveni na termínech realizace daných prací. Jako první nastupuje firma provádějící 

vodoinstalatérství, která má za úkol zhotovení veškerých rozvodů vodoinstalace, odpadů 

a přípravu pro topný žebřík a podlahové topení. 

16. května 2018 

Nástup elektrikáře, který zrealizuje požadované množství zásuvek a osvětlení v nové 

koupelně dle zadaného plánu a pokynů vedoucího. 
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17. května 2018 

Zásobovač stavebního podniku přiveze veškerý potřebný materiál k realizaci na stavbu. 

Pracovníci podniku zahájí omítání osekaného zdiva a betonáž podlahy. Dělníci pro 

namíchání malty použili elektrické spirálové míchadlo, kterým rozmíchali ve vědru 

omítkovou směs s vodou.  

18. května 2018 

Dělníci zhotoví jak tepelnou tak voděodolnou izolaci a tím připraví podklad pro 

vodoinstalatéra. Vodoinstalatér dokončí rozvod podlahového topení a tím je podlaha 

nachystaná pro finální zabetonování. Dělníci následně provedou betonáž podlahy. Tím 

podnik dokončil hrubou připravenost koupelny. 

21. -22. května 2018 

Obkladač dle požadavků vedoucího zahájí obklad stěn dle přiloženého kladečského plánu    

(3D návrh s podrobnými detaily stěn). 

23. května 2018 

Obkladač si rozmíchal spárovací hmotu a provedl spárování obkladů stěn. Po provedení 

prací pokladl keramickou dlažbu na dokončení podlahy. 

24. května 2018 

Obkladač provede spárování keramické dlažby a spolu se zásobovačem zajistí úklid 

staveniště a odvoz veškerého nářadí. 

25. května 2018 

Malíř provede výmalbu nových omítek dle 3D návrhu. 

28. května 2018 

Elektroinstalatér zhotoví tzv. kompletaci zásuvek, vypínačů, termostatů a osvětlení. 

 



44 

 

29. května 2018 

Vodoinstalatér provede kompletaci baterii, topného žebříku, sprchové zástěny, záchodu, 

vany umyvadla a příslušenství. 

30. května 2018 

Dochází k předání díla. Vedoucí předá předávací protokoly, záruční listy k dodaným 

zařizovacím předmětům a výslednou fakturaci s doplatkem za dílo podloženou finálním 

výkazem výměr kde finální cena činí 146 126,31 Kč. 

V průběhu rekonstrukce se vedoucí staral o chod zakázky a každý den zaznamenával 

provedené práce ve stavebním deníku, který byl k nahlédnutí na místě realizace stavby. 

Podnik na dílo poskytuje záruku 48 měsíců. Záruční doba začíná dnem podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
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Obrázek č. 12: Průběh konkrétní zakázky podnikem                                                                       

[Zdroj: Vlastní zpracování dle průběhu konkrétní zakázky ARIS] 
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4.3 SLEPT analýza 

V dané části popíšu jednotlivé hlediska SLEPT analýzy. 

4.3.1Společenské faktory 

Podnik se nachází v okrese Břeclav v jihomoravském kraji 29 km od Brna. Dle českého 

statistického úřadu, byla v roce 2019 nezaměstnanost 3,14% [25]. Pro podnik není 

problém získání dělníků na jednoduchou práci, kterých je dostatek na trhu práce ale 

problémem je získat odborného a zkušeného pracovníka. 

4.3.2 Právní a legislativní hledisko 

Podnik má zákonnou povinnost podávat kontrolní hlášení o DPH, které je povinností pro 

všechny plátce DPH. Podnik vlastní certifikáty k odborným pracím, které jsou důležité 

pro zákazníka jako záruka kvality provedených prací. Podnik dodržuje třídění a 

ekologické nakládání s dopadem [3]. Důležitou věcí je dodržování  BOZP na stavbách. 

4.3.3 Ekonomické hledisko 

Mezi makroekonomické faktory pro podnikaní jsou uvedeny míra inflace, velikost HDP 

a  stavební produkce v ČR. Dle Českého statistického úřadu ke dni 1. 3. 2019 byla míra 

inflace 2,4%. Meziroční růst HDP o 2.6%. Stavební produkce narostla oproti roku 2018 

o 5,8 % [25]. 

Podnik je plátcem daně z příjmu právnických osob. Všechno potřebné vybavení, vozový 

park a všechny náklady jsou hrazeny ze zisku podniku. Podnik nečerpá žádné úvěry. 

4.3.4 Politické hledisko 

Pro podnik na trhu je důležitá politická situace, která by měla být co nejstabilnější, aby 

nedocházelo k případným krizím. 

4.3.5 Technologické hledisko 

Nové trendy se každým dnem mění, a proto je důležité, aby podnik neustále sledoval 

jejich vývoj důvodu držení kroku s konkurencí. Podnik investuje do nových technologií 

a techniky, která snižuje dobu realizace zakázek. 
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4.4 SWOT analýza  

Silné a slabé stránky 

Silné: 

 podnik používá pouze spolehlivou a odpovídající techniku pro dané práce 

 zkušení, kvalifikovaní a kvalitní pracovníci  

 individuální přístup k zákazníkovi 

 dlouhodobé vztahy se zákazníky  

 flexibilita 

 dobré kontakty s firmami 

 dlouho let na trhu 

Slabé: 

 kapacita na velkých zakázkách (nemá dostačující počet pracovníků nebo firem 

na spolupráci o díle) 

 Závislost na subdodavatelích 

 Nedodržení termínů u některých zakázek 

 Mály počet zkušených oborných pracovníků 

4.4.1 Příležitosti a hrozby v podniku 

Příležitosti  

 splynutí či strategické partnerství s jinou firmou 

 zvýšení počtu pracovníků  

 zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků 

 zvyšování odbornosti pracovníků 

Hrozby 

 vstup nového konkurenta na trh 

 cenové války s konkurencí 

 navyšování cen od dodavatelů 
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 zpoždění nebo nedoplacení smluvené částky od zákazníků 

 nespolehlivost dodavatelů 

 ekonomická krize 

 neobsazení pozice obkladač 

 počasí 

Podnik se opírá o kvalitní práci svých pracovníků, díky čemu má dobré jméno mezi 

zákazníky. Další silnou stránkou je dlouhodobé působení na místním trhu a individuální 

přístup k zákazníkovi. 

Naopak mezi slabé stránky patří velká závislost na pracích subdodavatelů. Při oslovení 

subdodavatele s danou nabídkou na daný termín je problémem, že někdy subdodavatel 

v daný termín nemůže z důvodu realizace jiné zakázky, což pro podnik představuje 

problém, který musí řešit oslovením jiného subdodavatele nebo zdržením realizace a 

vyčkání na subdodavatele až provede svou zakázku. Problémem bývá, že subdodavatelé 

i po smluvní dohodě, ne vždy dodrží termíny prací což má za následek prodloužení doby 

realizace stavby a s tím spojené sankce. Dále se jedná o nedostatek odborných profesí 

podniku a to hlavně na pozici obkladač. Další slabou stránkou je velikost podniku, 

protože se jedná o malý podnik, tak podnik nemůže přijímat velké zakázky. 

Mezi příležitosti podniku do budoucna je splynutí či strategické partnerství s jiným 

podnikem čímž by zesílila ještě svou pozici na trhu. Jako další příležitostí je přijetí nových 

zkušených odborných  pracovníků a zvýšení odbornosti stávajících pracovníků. 

Hrozbou je vstup nového podniku na trh. Další hrozbou jsou pohledávky od zákazníků a 

případná ekonomické krize, která by rapidně snížila poptávku a cenové války 

s konkurencí. Poslední hrozbou je nepřijetí nového obkladače. 
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5 Vlastní návrh řešení 

V dané části bakalářské práce se zaměřím na návrhy pro vyřešení problémů týkajících  se 

nedostatku odborných profesí (obkladač), zpoždění nástupu a provedení prací 

subdodavatelů. Budu vycházet ze SWOT analýzy. 

5.1 Návrh na nové zaměstnance 

Podnik se dlouhodobě potýká s problémem v podobě nedostatku odborných profesí. 

Uchazeči o práci nemají dostatečnou kvalitu a zkušenosti s danou prací. Jedná se o 

především o pozici obkladač, která je pro podnik důležitá z důvodu velké potřeby na 

většině realizovaných zakázek. Pro podnik pracuje pouze jeden zkušený certifikovaný 

obkladač. Pokud si obkladač vezme dovolenou nebo má zdravotní problém, musí podnik 

shánět náhradu, což není snadné a ve většině případů se nepovede podniku zajistit 

požadovanou výpomoc domluvit na potřebný termín. To má za následek prodloužení 

doby realizace zakázky. Podnik se nemůže spoléhat pouze na jednoho obkladače. Pro 

plynulý průběh zakázek, zrychlení průběhu zakázek, dodržení kvality provedených prací 

a výhled do budoucnosti musí být zaměstnán další obkladač. 

5.1.1 Postup řešení 

Řešení představuje navázání pracovního poměru s vyučeným zedníkem obkladačem, 

který zatím nemá dostatek zkušeností. Problémem je, že na Střední odborné škole oboru 

zedník se, že žáci setkávají s obkladačstvím pouze v teorii a ne v praxi. Tento problém 

by podnik vyřešil tím, že by zedníka obkladače na pozici zaučoval a pomohl mu získat 

potřebnou kvalifikaci, kterou mu uhradí na vlastní náklady. O zaučení by se postaral 

zkušený obkladač. Ten by mu předával vlastní zkušenosti a poznatky díky kterým by se 

v budoucnu mohl stát hlavním obkladačem podniku. 

5.1.2 Podmínky realizace 

U tohoto návrhu je podmínkou, aby podnik vybral z trhu práce toho správného zedníka a 

sjednal odpovídající smluvní podmínky. Podnik by případné zájemce o pozici pozval a 

na pohovor kde by zároven vyzkoušel jejich dovednosti v praxi a ochotu učit se novým  

věcem a od zkušeného mistra obkladače. Další podmínkou je aby zkušený mistr byl 
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ochotný předávat své zkušenosti nezkušenému přijatému obkladači. Poslední podmínkou 

je získání odborné certifikace obkladače. 

5.1.3 Přínos realizace návrhu 

 kvalitní obsazení na pozici obkladač 

 menší vytížení stávajícího obkladače 

 omlazení kolektivu 

 dodržení termínů 

 spokojenost zákazníků 

 zrychlení průběhu zakázek 

 stabilizace úrovně kvality 

 nárůst pracovníků podniku 

Přínosem pro podnik bude zajištění kvalitního obsazení pozice obkladače. Podnik tak 

bude mít dva kvalitní obkladače, což zajistí zrychlení průběhu doby zakázky. Dalším 

přínosem bude menší vytížení stávajícího obkladače a při případné absenci stávajícího 

obkladače nebude muset podnik shánět výpomoc, což zajistí dodržení dodacích termínu.  

I pokud stávající obkladač odejde do starobního důchodu, zůstane podniku jeden kvalitní 

obkladač. Podnik si tak udrží kvalitu provedených obkladačských prací i do budoucna, 

spokojenost zákazníků a v neposlední řadě nového mentora pro výchovu dalších nových 

obkladačů.  

5.1.4 Náklady na návrh 

Tabulka č. 2: Náklady na návrh 1 [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Návrh Částka 

Roční mzda nového zaměstnance 264 000 Kč 

Certifikace 12 000 Kč 

Celková cena návrhu 276 000 Kč 
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5.2 Návrh na nahrazení subdodavatele interním pracovníkem 

Pomocí důkladné analýzy a prostřednictvím diskuzí s vedoucími podniku bylo zjištěno, 

že slabou stránku podniku představuje především její značná závislost na 

subdodavatelských pracích. V případě, že se podnik  dostal do situace, kdy nebyl schopen 

dodržet dodací termín předání zakázky, bylo ve většině případů důvodem právě zpoždění 

realizace provedených prací ze strany subdodavatele. Jedná se o dlouhodobý problém v 

podniku. 

Vytíženost subdodavatelů vodoinstalatérství a elektroinstalaterství je tak velká, že je 

podnik musí kontaktovat s poptávkou zakázky minimálně jeden měsíc před jejich 

potřebou. Potřebuje-li podnik využít jejich služeb ihned či během několika dnů z důvodu 

nečekaného a nepředvídatelného problému je šance, že budou v tomto období       

dostupní,  minimální. 

I když podnik osloví subdodavatele s nabídkou alespoň měsíc dopředu, není jisté, že se 

subdodavatel dostaví na daný smluvní termín. Zpoždění nástupu v tomto případě bude 

alespoň 1-3 dny. V této fázi čelí podnik problému v podobě nutnosti přesčasů pracovníků 

podniku, kteří se snaží snížit časový nesoulad způsobený zpožděným nástupem 

subdodavatele. Pokud se nepodaří prostřednictvím přesčasů dohnat manko stavebních 

prací, dochází tak k prodloužení doby zakázky a nespokojenosti zákazníka. I když 

subdodavatel, podle smluvních podmínek zodpovídá za včasný nástup, odpovědnost za 

jeho nástup přejímá v konečném důsledku podnik, konkrétně vedoucí podniku. Ten má 

na starosti koordinaci celé zakázky, tím pádem se musí potýkat s případnou 

nespokojeností zákazníka s dodacími termíny. 

5.2.1 Postup řešení 

Jelikož je poptávky po vodoinstalatérských a elektroinstalačních službách na místním 

trhu přebytek, pro podnik není možné, aby zaměstnal subdodavatele ze dvou 

následujících důvodů. 

1. Podnik nerealizuje tolik zakázek, které by daného subdodavatele vytížili na každý 

pracovní den v měsíci 
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2. Podnik by musel nabídnou subdodavateli více finančních prostředků než kolik si 

subdodavatel vydělá vlastním podnikáním, což by bylo pro podnik nevýhodné. 

Řešením je využití potenciálu stávajících zaměstnanců na základě zjištění jejich 

odbornosti a dosaženého vzdělání. Příkladem řešení je pracovník, který je vyučen jak 

vodoinstalatérem, tak i elektroinstalatérem. 

Důvodem, proč se nevěnuje daný pracovník vodoinstalatérství a elektroinstalatérství je  

neochota  podnikat jako živnostník. Dalším důvodem je že daný pracovník po vyučení 

nastoupil do firmy 40km vzdálené od jeho bydliště, protože žádná bližší firma nenabízela 

pracovní poměr na pozici elektroinstalatér a vodoinstalatér. Následně po 3 letech 

z důvodu dojíždění pracovní poměr ve firmě ukončil. 

Výhodou pro podnik je že pracovník má 3 letou praxi a zkušenost s profesi 

elektrointalatér a vodoinstalatér. Stávajícímu pracovníkovi by bylo nabídnuto, že by 

prováděl práce vodoinstalatéra a elektroinstalatéra a ve dnech, kdy by nebylo potřeba 

vodoinstalace a elektroinstalace by zastával práci dělníka jako v současnosti. Pracovník 

by si dodělal chybějící kvalifikační a rekvalifikační kurzy a školení, které by uhradil 

podnik na vlastní náklady a byla by mu navýšena mzda o 30%.  Ze začátku by pracovník 

realizoval méně složité práce a na více složité by podnik stále využíval subdodavatele. 

Postupem času by pracovník získával větší praxi čímž by začal provádět i složitější práce 

a podnik by využíval pomoci subdodavatele jen při případné absenci pracovníka 

odborníka a při větších zakázkách. 

5.2.2Podmínky realizace návrhu 

Hlavní podmínkou realizace je zájem pracovníka podniku na přijetí pracovní nabídky a 

jeho ochota dokončit kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Podnik bude muset nahradit 

pozici pracovníka, který bude zastávat práce vodoinstalatéra a elektrikáře. Tato náhrada 

by pro podnik neměla být problém, protože stávající pracovník nezastával odbornou práci 

ale pouze pozici řadového dělníka, kterých je na místním trhu práce dostatek. 

5.2.3 Přínos realizace návrhu 

 Snížení závislosti na pracích subdodavatelů 

 Zrychlení průběhu zakázek 
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 Menší riziko nedodržení termínů 

 Snížení přesčasů 

 Zachování kvality provedených prací 

 Spokojenost zákazníků 

 Nárůst pracovníků podniku 

 Rozvoj společnosti 

Hlavním přínosem pro podnik bude snížení vysoké závislosti na subdodavatelích, kteří 

představovali pro podnik rizika nedodržení termínů a nespokojenosti zákazníků. Dalším 

přínosem bude snížení přesčasů, zrychlení průběhu zakázky a zachování jakosti. 

5.2.4 Náklady na návrh 

Přesné určení nákladů není možné, protože bude záležet na konkrétních kvalifikačních a 

rekvalifikačních kurzech, které bude zapotřebí dokončit či obnovit. Uvádím proto pouze 

orientační náklady. 

Tabulka č. 3: Náklady na návrh 2 [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Návrh Částka 

Roční nárůst stávající mzdy pracovníka 72 000 Kč 

Kvalifikační a rekvalifikační kurzy  30 000 Kč 

Roční mzda nového dělníka 264 000 Kč 

Celková cena návrhu 366 000 Kč 

 

5.3. Zhodnocení dílčích návrhů na průběh zakázky 

Po realizaci návrhu na nového pracovníka na pozici obkladač a nahrazení subdodavatele 

interním pracovníkem se zkrátí průběžná doba a dodrží kvalita realizované zakázky. Na 

základě tohoto vyjádření se zkrátí průběžná doba zakázky odhadem o 10%. 
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Obrázek č. 13: Znázornění konkrétní zakázky v čase pomocí Ganttova digramu                         

[Zdroj: Vlastní zpracování MS Project] 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá návrhem procesního řízení zakázky ve stavebním podniku 

P&P se sídlem v Klouboukách u Brna. Jedná se o stavební společnost zabývající se 

rekonstrukcí a stavbou rodinných domů či dílčími stavebními pracemi. Cílem práce bylo 

na základě provedené analýzy vytvořit návrh na zkrácení průběžné doby zakázky a 

spokojenosti zákazníka.  

Práce sestává z několika částí tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. První část tvoří 

základní údaje o podniku, popis předmětu podnikání, představení organizační struktury, 

historie zákazníků a dodavatelů. 

V následující části byla uvedena teoretická východiska práce, napomáhající k porozumění 

dané problematiky, důležitých pojmů uvedených v dalších částech práce či podstat metod 

použitých v části analytické. 

U části věnované analýze činností průběhu zakázky, byl nejprve analyzován obecný 

průběh zakázky podnikem od poptávky zákazníka až po předání díla. Následně zde byla 

podrobně popsána konkrétní zakázka. K analýze bylo použito metod, jakými jsou SWOT 

analýza, SLEPT analýza či metodika ARIS. Zmíněné metody poskytly informace o 

vnitřním a vnějším okolí, které podnik ovlivňují. Výstupem analytické části bylo odhalení 

nedostatků podniku, které byly následně použity jako předmět pro závěrečnou část 

bakalářské práce. 

Závěrečná část bakalářské práce je věnována návrhům řešení pro naplnění cíle této práce 

a jsou zde zmíněny podmínky, přínosy a náklady těchto návrhů. 

Hlavní nedostatek představuje nedostatečná kapacita kvalitních odborných pracovníků 

(zejména na pozici obkladač) a také zpoždění nástupu subdodavatelů, což ovlivňuje 

průběžnou dobu zakázky a spokojenost zákazníků. U problému s nedostatkem odborných 

profesí je navrženo přijetí nezkušeného obkladače a jeho následné zaučení stávajícím 

zkušeným obkladačem. Podnik by tak měl dva kvalitní obkladače, což by vedlo ke 

zrychlení doby zhotovení zakázky a udržení jakosti provedených prací. Návrhem řešení 

problému se zpožděním subdodavatelských prací je nahrazení subdodavatele 
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vodoinstalatérství a elektroinstalatérství interním pracovníkem vyučeným v daných 

oborech. Využití interního pracovníka jako vodoinstalatéra a elektroinstalatéra by vedlo 

ke snížení závislosti na subdodavatelských pracích, zrychlení doby zakázky, dodržení 

termínů a spokojenosti zákazníka. Jak již bylo zmíněno, u obou návrhů je uveden postup 

řešení, podmínky realizace návrhu, přínos realizace návrhu a v neposlední řadě také 

náklady na návrh. Závěrečná část obsahuje také zhodnocení dílčích návrhů na průběh 

zakázky - průběh konkrétní zakázky v čase je znázorněn pomocí Ganttova diagramu a je 

zde uveden procentuální odhad zkrácení zakázky při dodržení doporučených návrhů. 

Prostřednictvím návrhové části jsou představena možná řešení vedoucí ke zlepšení 

současného stavu a zajištění plynulého a efektivního průběhu zakázky s ohledem na 

splnění stanovených cílů bakalářské práce. Předložené návrhy představují s ohledem na 

dnešní rychle se měnící podmínky, reálné a především přínosné řešení odhalených 

nedostatků a také přínos v podobě rostoucí míry spokojenosti zákazníků a budoucího 

rozvoje podniku. 
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Příloha I : Položkový rozpočet koupelny [Zdroj:24] 
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Příloha II : Finální položkový rozpočet koupelny [Zdroj: 24]

 

 


