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Abstrakt 

Diplomová práce se zam uje na proces ízení zakázky ve vybrané společnosti Služby, 

s.r.o., která se zabývá rekognoskací a sanací kanalizačních sb rač  bezvýkopovými 

technologiemi. V první části práce jsou p edstaveny teoretické poznatky související 

s tématem práce. Další část tvo í analýza současného stavu. Na základ  výsledk  této 

analýzy jsou sestaveny návrhy na zlepšení ízení činností pr b hu zakázky. 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the process of order management in the selected company 

Služby, s.r.o. The first part of the thesis presents theoretical knowledge related to the topic 

of the thesis. The next part is an analysis of the current state. Based on the results of this 

analysis, proposals are made to improve the management of engagement activities. 
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ÚVOD 

Konkurence firem a chování zákazník  na trhu nutí jednotlivé společnosti p emýšlet 

o p ístupu p i ízení podnikových proces . Jedním z d vod , proč sv tové společnosti 

využívají procesního ízení, je optimalizace chodu organizace tak, aby efektivn  

a hospodárn  reagovaly na požadavky zákazník . P ínosy, které procesní ízení p ináší, 

jsou: zlepšení spolupráce mezi zam stnanci nap íč celou organizací, zvýšení schopnosti 

firmy implementovat zm ny a lépe reagovat na zm ny konkurenčního prost edí. Jelikož 

v tšin  podnik m hlavní zdroj financí plyne z realizovaných zakázek, je d ležité zam it 

se p edevším na procesy související s ízením zakázek od p ijetí poptávky až po finální 

p edání investorovi.  

Tématem této diplomové práce je studie procesního ízení zakázky. Konkrétn  se autor 

v práci zabývá ízením zakázky společnosti Služby, s.r.o., p sobící v oblasti sanace 

potrubních systém .  

V první části práce autor vymezí základní teoretická východiska pot ebná pro p iblížení 

dané problematiky. Bude se tedy zabývat definicemi, pojmy a analytickými metodami, 

které slouží k analýze současné situace podniku a zakázky.  

Druhá část práce vychází z poznatk  zmín ných v teoretické části. Tato část je pro účely 

práce nazývána ůnalýzou současného stavu. V této části bude zhodnocena situace 

podniku z pohledu vnit ního i vn jšího okolí. Zhodnocení bylo provedeno na základ  

analýzy informačního systému podniku, PEST analýzy, Porterova modelu p ti 

konkurenčních sil, McKensyho modelu 7S a SWOT analýzy. Další analytickou částí 

práce je analýza pr b hu zakázky, kde budou p iblíženy jednotlivé činnosti podniku 

provád né v pr b hu zakázky. Výstupem analytické části je záv r zam ený na 

zhodnocení současné situace podniku a uvedení nedostatk  jak v procesním ízení 

zakázky, tak i p i celkovém fungování podniku. 

Na zjišt né nedostatky navazuje návrhová část, kde se autor práce zam uje na opat ení 

vedoucí k odstran ní zjišt ných nedostatk . Účelem t chto návrh  jsou opat ení pro 

upravení současného nebo nalezení nového zp sobu ízení v oblasti zakázek. Nedílnou 

součástí návrh  jsou p ínosy, které by m ly nová opat ení p inést. 

Poslední částí práce je její záv r. V této části je zhodnoceno a komentováno, zda byly 

jednotlivé části úsp šn  zpracovány s ohledem na zadání a stanovené cíle. 
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh ízení činností pr b hu zakázek 

v  podnikatelském subjektu na základ  provedené analýzy současného stavu podniku 

a vybrané zakázky. 

Dílčí cíle: 

- Zpracování teoretických poznatk  souvisejících s tématem diplomové práce 

- Vypracování analýzy současné situace podniku pomocí vybraných metod 

- Vyhodnocení analýzy a zjišt ní nedostatk  

- Rozbor pr b hu zakázky a jejích dílčích částí 

- Návrhy na ízení činností pr b hu zakázky 

- Podmínky realizace 

- P ínosy návrhu 
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1 P EDSTůVENÍ SPOLEČNOSTI 

Firma Služby, s.r.o., byla založena za účelem rekognoskace a následné sanace 

kanalizačních sb rač  bezvýkopovými technologiemi. V první fázi vývoje firmy byly 

zakoupeny TV kamery, sloužící k poznání skutečného stavu podzemních trubních vedení. 

Vzáp tí byla vyvinuta bezvýkopová inverzní rukávová technologie KůWO. Brzy byla 

technologie KůWO dovybavena vysokotlakými kombinovanými čisticími vozy Ibos 

KOMBO a kanalizačním robotem KůWO pro zapravení domovních kanalizačních 

p ípojek. Pro komplexní sanaci kanalizačních systém  byla provád na rekonstrukce 

šachet osazením vodot sných sklolaminátových hrnc  a sanace domovních kanalizačních 

p ípojek technologií FLEXOREN RELINING. Pro sanaci lokálních poruch kanalizačních 

ad  se uplat uje metoda KůWO LOCůL osazením krátkých vystýlek. Pozd ji byla 

zahájena i sanace tlakových vodovodních p ivad č  bezvýkopovou technologií KůWEX 

a ochrana vnit ního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nást ikem – technologií 

M-systém. 

V dalších letech činnosti byly postupn  dovybavovány jednotlivé sanační technologie. 

V oblasti diagnostiky bylo rozší eno portfolio čisticích voz , v současné dob  společnost 

vlastí čty i kompletní jednotky včetn  širokého rejst ík  výkonných nástavc  – trysek, 

fréz, et zových čistič  apod. Rovn ž monitorovací jednotky za dobu více než dvaceti let 

dosáhly velkého vývoje ve stupni rozlišení, prohlídka laterálních vedení je možná p ímo 

z hlavního adu. Z prohlídky je možno vyhotovit listinný či elektronický dokument. 

V současné dob  pracovníci firmy používají čty i kompletní monitorovací jednotky pro 

diagnostiku od malých pr m r  až po pr lezné. 

Společnost Služby, s.r.o., trvale sídlí v m stské části Brno-Slatina v blízkosti napojení na 

dálnici D1 a letišt  Brno. Součástí areálu je moderní centrum NO-DIG PARK, kde je 

soust ed n vývoj a využívá se nejmodern jších poznatk  pro diagnostiku, vyhodnocení 

a optimalizaci ešení renovace podzemních trubních vedení. 

Od roku Ň004 firma Služby, s.r.o., pracuje v systému ízení jakosti ř001 a ochrany 

životního prost edí 14001. 
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1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní název:   Služby, s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:   1 000 000 Kč 

P edm t podnikání: 

zahrnuje dle výpisu z obchodního rejst íku vedeného Krajským obchodním soudem 

v Brn , oddíl C, vložka 10046, následující oblasti: 

- ubytování v soukromí 

- opravy motorových vozidel 

- provád ní inženýrských staveb 

- provád ní bytových a občanských staveb 

- stavitelství 

- koup  zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- zámečnictví 

- výkon zem m ičských činností 

- výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v d nebo společenských v d 

P edm tem systém  ízení jsou následující oblasti:  

- provád ní inženýrských staveb 

- výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v d nebo společenských v d 

Počet zam stnanc : 70 

Základní ídicí p edpisy společnosti jsou: 

- Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným – společenská 

smlouva  

- Legislativní p edpisy, vybrané technické normy a vybrané technologické p edpisy 

- Dokumentace S : 

- Organizační ád 

- P íručka jakosti 

- Ostatní sm rnice a technologické postupy S  
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Ostatní ídící dokumenty společnosti jsou: 

- záznamy z porad vedení, z dispečinku  

(Zdroj: justice.cz) 

1.2 Historie společnosti 

1990 – Založení společnosti Služby, družstvo 

1991 – Zakoupení monitorovací kamery RůUSCH 

1992 – společnost dokončila vývoj metody KůWO 

1993 – Transformace na společnost s ručením omezeným 

1997 – Použití technologie nást iku vodovodního potrubí M-systém 

1999 – St hování do nového moderního areálu v Brn  – Slatin  

2000 – Společnost vstoupila na ruský trh 

2001 – Získání ocen ní STůVBů ROKU za nejlepší stavbu v oblasti bezvýkopových  

technologií na sv t  

2003 – Získání ocen ní ZLůTÁ ůQUů 

2004 – Získání certifikát  ISO ř001 a 14001 

2006 – Dokončení technologie pro sanaci plynovod  GůSEX 

2008 – Technologie semistrukturálního nást iku  

2010 – Oslava 20. výročí založení firmy 

2014 – Dokončení areálu NO-DIG Park v Brn -Slatin  

2015 – Zisk certifikace společnosti WůVIN pro sanaci potrubí metodou p edtvarovaného 

potrubí z HDPE 100 RC, COMPůCT PIPE 

2017 – Zisk ocen ní vodohospodá ská stavba roku v mimo ádné kategorii za stavbu 

“Zkapacitn ní prameništ  a p ivad če pitné vody Hulín – Krom íž” 
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1.3 Organizační struktura 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura  
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Organizační strukturu společnosti autor práce blíže popisuje v kapitole 3.4.2 Struktura 

(Structure) 



14 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

2.1 Proces 

Procesy všeho druhu nás obklopují v takové mí e, že je již považujeme za samoz ejmost 

a jejich podstatu p estáváme vnímat. Proto je velmi d ležité porozum t tomu, že z pozice 

uživatel  produkt  proces , ať již jsou to výrobky, nebo poskytované služby, zpravidla 

nejsme schopni s určitostí rozpoznat, v čem daný proces spočívá. Ve v tšin  p ípad  jsou 

procesy komplikované a spleť problémových vliv  m že vytvo it velmi nep ehledné 

situace.  

Neustále se zvyšující úrove  automatizace vyžaduje ízení sled  pracovních činností 

a pot ebuje specifické procesy mapovat. Procesy a jejich plynulost jsou proto na 

programu v tšiny porad podnikových manažer . 

Jak již bylo naznačeno, proces je sledem činností, p i nichž je aplikováno aktivní p sobení 

obsluhujícího personálu, a to jak intelektuální, tak manuální, na postupn  vznikající 

p edm t nebo službu, která má p inést n jakou hodnotu pro zamýšleného uživatele – 

zákazníka procesu. ĚSvozilová Ň011, s. 14) 

Proces je možné definovat mnoha zp soby. 

Paní Svozilová ho definuje jako sérii logicky souvisejících činností nebo úkol , jejichž 

prost ednictvím – jsou-li postupn  vykonány – má být vytvo en p edem definovaný 

soubor výsledk . ĚSvozilová Ň011ě 

Podle ČSN ISO ř001:Ň001je proces definován následovn : „Proces je soubor vzájemn  

souvisejících nebo vzájemn  p sobících činností, které p em ují vstupy na výstupy.“ 

ĚČSN ISO ř001:Ň001 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Český 

normalizační institut.) 

„Proces je soubor vzájemn  souvisejících nebo vzájemn  p sobících činností, které 

dávají p idanou hodnotu vstup m – p i využití zdroj  – a p em ují je na výstupy, které 

mají svého zákazníka. P ičemž vstup Ěvstupyě p edstavuje vždy definovanou vstupní 

veličinu Ězadáníě a výstup pracovní výsledek činnosti. Vstup, respektive výstup, je ve 

form  výrobku či služby. Všechny ostatní vstupující veličiny Ěpracovníci, materiál, 

technika, pom cky atd.ě jsou zdroje. Zákazník je subjekt, kterému je výstup procesu 
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určen, respektive p edán. Subjektem v tomto pojetí m že být osoba, organizace nebo 

proces, který následuje po procesu, jehož výstup využíváme.“ ĚGrasseová a kol., Ň00Ř, s. 

266)  

„Proces je organizovaná skupina vzájemn  souvisejících činností a/nebo subproces , 

které procházejí jedním nebo více organizačními strukturami či jednou Ěpodnikový 

procesě nebo více spolupracujícími organizacemi Ěmezipodnikový procesě, které 

spot ebovávají materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je 

produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“ ĚŠmída Ň007, s. ŇřŇě 

„Procesní ízení Ěmanagementě p edstavuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého 

zajišt ní maximální výkonnosti a nestálého zlepšování podnikových i mezipodnikových 

proces , které vycházejí z jasn  definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle.“ ĚŠmída Ň007, s. 292)  

Jak je možné z výše uvedeného vyčíst, pojem „proces“ má mnoho podob v r zných 

zdrojích, v zásad  se však v tšina z nich shoduje na t chto charakteristikách:  

- Proces je opakovatelný, pokud je však standardizován. To je hlavní rozdíl od 

definice projektu, který je jednorázový a vyznačuje se svojí jedinečností, 

i p estože výstupy procesu i projektu mohou být podobné.  

- Jeho výstup tvo í jasn  rozpoznatelná p idaná hodnota pro finální produkt/službu. 

- Proces je m itelný svými parametry, jako jsou náklady, pr b žná doba, kvalita 

apod.  

- Každý proces má svého vlastníka a svého zákazníka. 

- Proces má vždy jasn  vymezen začátek a konec trvání a definovány logické 

souvislosti s jinými činnostmi procesu. 

- Proces pracuje s podnikovými zdroji, které spot ebovává a které se následn  

odrazí v čerpaných nákladech na provedení. 

- Je omezen tzv. regulátory ízení Ězávazné vyhlášky, normy, atd.ě. 
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2.2 Účastníci procesu 

Je z ejmé, že ve sv t  probíhá minimum proces  bez účasti fyzických osob. Své tv rce, 

koordinátory a dohlížitele mají i zcela automatizované procesy.  

Pro t íd ní účastník  se nám nabízí t íd ní podle specifikace rolí, podle vztahu k procesu, 

podle znalostí a rozsahu odpov dnosti do následujících kategorií: 

- Zákazník procesu je ten, kdo pociťuje pot ebu, p ání nebo má požadavek, který 

lze zajistit hmotným výrobkem, nehmotným výtvorem, službou nebo kombinací 

všech uvedených položek, který je produkován určitým procesem a má vlastnosti, 

které p edstavují určitou hodnotu, zajišťují funkcionalitu nebo mu p inášejí jiný 

prosp ch, za který je ochoten sm nit jinou hodnotu, v tšinou je tato hodnota 

vyjád ena finančními prost edky. 

- Dodavatel je n kdo, kdo zajišťuje vstupy, ať to jsou vstupy hmotné, nebo 

nehmotné, ale proces je pot ebuje k tomu, aby zajistil to, co od n j očekávají jeho 

zákazníci. 

- Sponzor procesu, n kdy je označován jako zástupce provozovatele procesu, je 

zpravidla členem podnikového managementu, a má tedy i zájem na tom, aby 

proces fungoval efektivn  a plnil požadavky, které jsou na n j kladeny. Jeho 

zainteresovanost ho p edurčuje k tomu, aby aktivn  stál za zlepšovatelskými 

iniciativami ve sv ené procesní oblasti. Sponzor projektu hraje velkou roli p i 

taktickém ízení tím, že poskytuje podporu projektu, zprost edkovává styk 

s okolím a pomáhá mu, a to zejména tehdy, kdy je zapot ebí odstranit p ekážky. 

- Podnik, provozovatel procesu a vlastníci podniku. Podnik je vlastníkem zdroj  

spot ebovávaných v procesu, je také reprezentantem vlastník  podniku v či 

zákazníkovi a jako takový má eminentní zájem na tom, aby se zvyšovala nejen 

kapacita procesu a tím i profitabilita p íslušné části produkce, ale také na tom, aby 

se vlastnosti vytvá ených výrobk  či služeb a jejich kvalita p izp sobovaly 

p áním a pot ebám zákazník  rychleji, než jak to dokáže konkurence, a tím se 

zvyšoval tržní podíl podniku. 

- Manažer procesu je osoba, která se p ímo účastní ízení procesu a zpravidla je 

k jeho výsledk m, ať již v oblasti výkonnosti, nebo kvality, vázán osobní 
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odpov dností. Manažer procesu m že být současn  sponzorem zlepšovatelského 

projektu. 

- Šampión procesu bývá obvykle osoba, která se procesu dlouhodob  účastní, a to 

jak na pozici manažera, tak na pozici operátora. Svým chováním a vystupováním 

podporuje užívání a zlepšování procesu nap íč organizací. Šampión zná do 

hloubky jak pot eby procesu, tak všechny vnit ní závislosti jednotlivých 

procesních element . Jeho znalost procesu ho p edurčuje k tomu, aby p ispíval ke 

zvyšování kvality a produktivity procesu tím, že p edává své znalosti a zkušenosti 

dalším osobám, a to ať již formou tréninku, nebo školení, nebo jako vstupy do 

zlepšovatelských iniciativ. 

- Operátor procesu je osobou, která se procesu p ímo účastní. Ze své pozice m že 

zpravidla ovlivnit pouze výkonnost nebo kvalitu dílčí činnosti, na níž se svou 

prací podílí. ĚSvozilová Ň011, s. 1Řě 

2.3 D lení procesu 

Člen ní podnikových proces  se m že dle r zných publikací lišit. Obecn  se však za 

základní klasifikaci považuje d lení podle d ležitosti a účelu procesu, který vypovídá 

o nejd ležit jším faktoru procesního ízení, a to o p idané hodnot  pro externího 

zákazníka. Pro pot eby této práce se nejvíce hodí rozlišení p ti typ  proces  podle 

referenčního modelu. Referenční model vymezuje typy proces , které se ve firm  

obvykle vyskytují, a zachycuje i nejd ležit jší vazby proces  na jejich okolí. Zárove  

poukazuje i na nejd ležit jší typy zdroj , které vyžadují specifickou péči. 

1. Zákaznické procesy uspokojují zákazníky na firemních trzích a z dlouhodobého 

hlediska financují veškerý provoz firmy Ětedy i všechny ostatní typy proces ě. 

Ň. ídcí procesy produkují výstupy, které určují dlouhodobé sm ování firmy Ěstrategické 

ízeníě, její organizaci a zp sob fungování Ětaktické ízeníě i krátkodobé koordinační 

a kontrolní zásahy Ěoperativní ízeníě. Do této skupiny adíme i nezávislé monitorování, 

hodnocení a poskytování zp tných vazeb k celkové výkonnosti firmy Ěcontrollingě. 

ň. Podp rné procesy zajišťují p evážn  obslužné funkce – účetnictví a dan , statistiku, 

úklid a podobn . 
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4. Projekty je možné z procesního pohledu chápat jako procesy, které jsou vykonány 

pouze jednou – proto vyžadují odlišný zp sob ízení. Projekty do referenčního modelu 

za azujeme p edevším z toho d vodu, že s ostatními procesy sdílejí zdroje, proto je t eba, 

aby byly navzájem koordinovány. 

5. Zdrojové procesy se starají o firemní zdroje, které slouží pro všechny ostatní procesy 

Ěprojekty nevyjímajeě. Pro ízení konkurenční výhody firmy budou vždy klíčové t i 

oblasti správy a rozvoje zdroj  – lidé a jejich zdroje, finanční zdroje a zdroje v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Do této skupiny pat í také péče o technologie 

a další vybavení a za ízení, jež firma využívá. Zdrojové procesy za azujeme do 

samostatné skupiny zejména proto, že by m ly být ízeny v odlišném režimu než ostatní 

procesy – firma by zdroje m la ídit na základ  své strategie tak, aby si vytvá ela 

podmínky pro strategický rozvoj. To znamená, že by p edevším m ly být rozvíjeny 

s určitým náskokem p ed aktuálními provozními pot ebami firmy. ĚFišer Ň014, s. 51, 5Ňě 

2.4 Procesy projektového managementu 

V této kapitole se autor v nuje základnímu procesnímu modelu projektového 

managementu a p ehledu jeho hlavních proces . 

2.4.1 Základní procesní model 

Jak již bylo uvedeno v p edchozí kapitole, projekt je skupinou proces , v dob  své 

existence se vyvíjí a nachází se v r zných stádiích, které tvo í fáze životního cyklu 

projektu. Pr b h projektu nelze popsat jako jediný procesní tok, neboť s ním vzájemn  

spolupracuje nebo na n j navazuje celá ada proces . Pro usnadn ní orientace 

a p ehlednosti popisu je vhodné tyto procesy seskupit podle jejich povahy, vývojového 

stupn  projektu a zp sobu ovliv ování celkového procesního toku. Pro provedení 

detailního rozd lení proces  do procesních skupin budeme vycházet z „logického modelu 

projektu“, ve kterém p edstavíme všechny d ležité činnosti projektu a jejich orientační 

p i azení k subjekt m ízení projektu, kterým tyto činnosti podléhají. ĚSvozilová Ň011, s. 

58) 
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Na obrázku č. 1 je zachycen zjednodušený logický model, který zobrazuje základní vazby 

a orientační p i azení činnosti na pozici, která je za zpracování a rozhodnutí v p íslušném 

kroku projektu odpov dná. 

 

Obrázek č. 2: Zjednodušený logický model  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

2.4.2 Skupiny proces  projektového managementu 

Z hlediska výkonu ízení projektu m žeme hlavní skupiny proces  projektového 

managementu, n kdy též označovány jako domény, charakterizovat následovn : 

- Zahájení projektu – hlavním účelem tohoto procesu je vytvo ení základní 

definice projektu, obsažené v zakládající listin  projektu, a získání autorizace pro 

jeho realizaci. 

- Plánování projektu – tento proces užívá strategických výsledk  p edchozí 

skupiny a p etvá í je do formy taktického plánu pro realizaci projektu. Vychází ze 

zakládající listiny projektu. Ve fázi plánování dojde k jejímu zp esn ní do definice 

p edm tu projektu, která je podrobena detailnímu rozboru z hlediska času, 

náklad , technologií, metodologií a pracovních zdroj . Výstupem je podrobný 

a závazný projektový plán. 
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- Koordinace Ěvlastní ízení v pr b hu projektuě – je souhrnem všech aktivit, 

které jsou zam eny na výkon a koordinaci d íve naplánovaných prací projektu. 

Jeho součástí je projektová komunikace, motivace člen  týmu a ízení kvalit. 

- Monitorování a kontrola – je souhrnem všech aktivit, které jsou zam eny na 

soulad výkonu realizačních složek projektu s projektovým plánem, a to z pohledu 

cíl  projektu, času a náklad , p sobících rizik a úrovn  dosažené kvality. 

- Uzav ení projektu – je vyvrcholením všeho projektového snažení a jako takové 

má rovn ž své náležitosti, p ičemž akceptace výsledk  projektu zákazníkem 

a záv rečná fakturace jsou jen jednou jeho částí. 

2.4.3 Hranice procesu 

Procesy m žeme definovat na celé ad  úrovní, vždy však musí mít své hranice. Proces 

musí mít vždy jasn  definovaný začátek a jasn  vymezený konec, uprost ed mezi 

začátkem a koncem je pak určitý počet jasn  definovaných krok .  

Hranice procesu tedy Ězačátek a konecě jsou dány: 

- Primárními Ěpočátečnímiě vstupy, které vyhovují danému procesu a které dávají 

podn t k zahájení; na vstupní elementy se pohlíží jako na subdodávky a jejich 

poskytovatelé jsou považováni za dodavatele – toto platí i uvnit  organizace. 

Vedle primárních vstup  rozlišujeme v souvislosti s procesy také sekundární 

vstupy, jsou to vstupy začlen né do procesu v jeho r zných fázích a jsou nezbytné 

pro jeho dokončení Ěnap . pot ebné manažerské informace v r zných fázích 

zabezpečované odd lením informačních systém ě. 

- Primárními výstupy užitečnými pro primární zákazníky. Primární výstupy mohou 

mít hmotný charakter Ěnákup nového za ízeníě nebo nehmotný charakter Ězískání 

informace nebo službyě. Stejn  jako existují primární vstupy, existují vždy 

i sekundární výstupy – ty nejsou hlavním účelem daného procesu a vznikají jako 

jeho vedlejší produkty Ěnap . odpracované p esčasy vzniklé jako součást 

výrobního procesuě. Druhotné vstupy obvykle uvád jí do pohybu další procesy 

Ěnap . výkaz p esčas  by mohl být primárním vstupem pro proces odm ováníě. 

ĚDrahotský a ezníček Ň00ň, s. ň6ě 

Následující obrázek č. 3 zachycuje hranice procesu. 
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Obrázek č. 3: Hranice procesu  

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

2.5 ízení proces  

2.5.1 Funkční ízení 

Pro funkční ízení je typické hierarchické uspo ádání organizace. Je tak jasn  definováno, 

kdo je komu nad ízený a kdo pod ízený. Hlavním kritériem, podle kterého se organizace 

d lila, byla dovednost. Organizace tak m la vymezeny funkční složky Ěútvaryě 

specializované na daný okruh činností. Nevýhodou funkčních útvar  a jejich organizačních 

struktur je práv  jejich úzké specializované zam ení na konkrétní oblast činností. Jednotlivé 

útvary mohou být často zam eny pouze na své pot eby a p ehlížejí tak pot eby ostatních 

útvar . Jestliže se útvary takto chovají, m že to negativn  ovlivnit finální produkt celé 

organizace. Jinými slovy, úsp ch jednoho útvaru m že být v rozporu s úsp chem jiného. Jako 

p íklad je možné uvést vztah útvaru výroby a odd lení jakosti. Výroba se snaží 

o maximalizaci objemu produkce p i minimálních prodlevách výroby, naopak odd lení 

jakosti se zam uje na co nejmenší zmetkovost a co nev tší kvalitu výrobk . V p ípad  

vysoké zmetkovosti nebo p i zaznamenání nedostatečné kvality se odd lení jakosti snaží 
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o nápravu a má tak vliv na rychlost a objem výroby. Je tedy v rozporu s výrobním odd lením. 

Rozpor se pak v tšinou musí ešit na vyšší úrovni organizace. Tyto neshody mezi cíli 

jednotlivých útvar  negativn  ovliv ují výsledky celé organizace. 

Nejv tší rozmach funkčního ízení nastal p i zavedení pásové výroby. Hlavním 

p edstavitelem tohoto nového zp sobu byl H. Ford. Definici funkčního ízení vystihuje 

ve své publikaci paní Monika Grasseová takto: „Hlavním znakem funkčního p ístupu 

k ízení je d lení práce mezi funkční jednotky vytvo ené na základ  jejich dovedností. 

Tomuto člen ní dále odpovídá organizační struktura, která je založena na útvarech 

vykonávajících dílčí části procesu, aniž by byl sledován celý tok činností jako celek.“ 

(Grasseová et al. 2008, s. 266) 

2.5.2 Procesní ízení 

D vodem pro odklon od funkčního ízení byla snaha firem, které cht ly zvýšit svoji 

flexibilitu a reagovat tak na m nící se podmínky na trhu, jež byly p evážn  ovlivn ny již 

zmi ovanou globalizací. Útvary, které byly funkčním managementem rozd leny, 

procesní ízení spojuje v jeden procesn  ízený celek. Hlavním rozvojem procesního 

managementu bylo období po Ň. sv tové válce, kdy rozvoj a vývoj systém  managementu 

byl na vzestupu. 

Definice procesního ízení jsou ve své podstat  obdobné:  

„Procesní ízení Ěmanagementě p edstavuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého 

zajišt ní maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových 

proces , které vycházejí z jasn  definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle.“ ĚŠmída a Filip Ň007ě 

„Procesní ízení p edstavuje proces systematické identifikace, vizualizace, m ení, 

hodnocení a neustálého zlepšování podnikových proces  s využitím metod a princip , 

které jsou založeny na procesním p ístupu a sm ují k zajišťování výkonnosti podniku. 

ĚRolínek et al. Ň00Řě 

Cílem procesního ízení, které se v anglickém jazyce nazývá Business Process Management, 

zkrácen  tedy ĚBPMě, je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivn , 

hospodárn  a účeln  reagovala na požadavky zákazníka. Základem je definování 

pracovního postupu. Pracovním postupem se rozumí ucelený sled činností, probíhajících 
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nap íč celým podnikem. M že se jednat o definici vstup , výstup , zdroj , odpov dnosti 

za procesy, m ení výkonnosti, jejich sledování a vyhodnocování. Zárove  je velmi 

d ležité dbát na optimální využití zdroj , kvalitu výsledk  a pr b žné zvyšování 

výkonnosti podniku. ĚFišer a Roman Ň014ě 

Mezi p ínosy, které by m lo procesní ízení p inést, pat í zlepšení spolupráce mezi 

zam stnanci nap íč celou organizací, zvýšení schopnosti firmy implementovat zm ny 

a lépe reagovat na zm ny konkurenčního prost edí. ĚKe kovský a Valsa Ň01Ňě 

Pro srovnání základních charakteristik výše uvedeného funkčního a procesního ízení 

a jejich rozdíl  poslouží níže uvedená tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Srovnání funkčního a procesního p ístupu ízení 

ĚZdroj: GRůSSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a Roman HORÁK. Ň00Ř, v, Ň66 s.ě 

Funkční p ístup ízení Procesní p ístup ízení 

Lokální orientace pracovník . Globální orientace prost ednictvím proces . 

Problém transformace strategických 

cíl  do ukazatel . 

Propojení strategických cíl  a ukazatel  proces . U 

procesního p ístupu je maximáln  vystihující 

charakteristika: Myslete globáln , jednejte lokáln . 

Orientace na externího zákazníka. 

Pracovníci neznají smysl a propojení 

na interní zákazníky a dodavatel – 

minimální součinnost s jinými 

činnostmi. 

Existence interních a externích zákazník . Pracovníci 

v dí, jaké vstupy využívají pro provád né činnosti a 

od koho je p ebírají a jaké vstupy a komu poskytují k 

realizaci navazujících činností – součinnost s jinými 

činnostmi. 

Problematické definování 

zodpov dností za výsledek procesu a 

tvorby hodnoty pro zákazníka. 

Zodpov dnost a tvorba hodnoty pro zákazníka je 

určována podle proces . 

Komunikace p es „vrstvy“ 

organizační struktury. 

Komunikace v rámci pr b hu procesu. 

Problematické p i azení náklad  k 

činnostem. 

P ímé p i azení náklad  k činnostem. 

Rozhodnutí jsou ovliv ována 

pot ebami činností Ěfunkcíě. 

Rozhodnutí jsou ovliv ována pot ebami proces  a 

zákazník . 
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M ení činností je izolováno od 

kontextu ostatních činností. 

M ení činností zohled uje její požadovaný p ínos a 

výkon v rámci procesu jako celku. 

Informace nejsou mezi činnostmi 

pravideln  sdíleny. 

Informace jsou p edm tem společného zájmu a jsou 

b žn  sdíleny. 

Pracovníci jsou odm ováni podle 

jejich p isp ní k dané činnosti. 

Pracovníci jsou odm ováni podle jejich p isp ní k 

výkonnosti procesu, respektive organizace jako 

celku. 

Účast zam stnanc  na ešení 

problém  je nulová nebo je omezena 

pouze na jimi provád nou činnost. 

Podstatné problémy jsou pravideln  ešeny týmy 

složenými nap íč činnostmi Ěv rámci procesuě ze 

všech úrovní organizace. 

2.6 ůnalytické metody 

2.6.1 PEST analýza 

Všechny podniky na trhu jsou ovliv ovány svým okolím a zárove  toto okolí sami 

ovliv ují. Kv li této skutečnosti m žeme tvrdit, že aby bylo strategické ízení úsp šné, 

musíme vycházet nejen ze znalosti samotného podniku, ale také z okolí, ve kterém se 

daný podnik nachází. První fází p i stanovování cíl  a postup  pro dosažení t chto cíl  

musí být strategická analýza. 

ůnalýza prost edí je d ležitá pro poznání externího okolí, ve kterém firma p sobí, dále 

pro identifikaci zm n a trend , které se d jí v okolí firmy a mohou mít na n j vliv, a ke 

stanovení toho, jak bude firma na vlivy t chto zm n a trend  reagovat. ĚBlažková Ň007, 

s. 280) 

Jak již bylo d íve uvedeno, analýzu PEST lze použít pro zhodnocení vývoje vn jšího 

prost edí. V rámci této analýzy jsou zkoumány čty i faktory, které firmu bezprost edn  

ovliv ují: 

1. Politické Ěpoliticko-právníě faktory, do politických faktor  m žeme nap . adit: 

- da ovou politiku 

- politickou stabilitu 

- legislativu 

- ochranu životního prost edí 
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- p edpisy Evropské unie 

2. Ekonomické faktory, do kterých adíme nap .: 

- úrokové sazby 

- míru inflace 

- nezam stnanost 

- HDP 

3. Sociální Ěsociokulturníě faktory, ty nap . tvo í: 

- demografické faktory 

- rozd lování p íjm  a d chod  

- vývoj životní úrovn  a životního stylu 

- úrove  vzd lávání 

4. Technologické faktory, které tvo í nap .: 

- patenty  

- výrobní technologie 

- nové objevy 

- rychlost zastarávání 

- vládní výdaje na výzkum a vývoj 

Sledování a analýza t chto faktor  mohou poskytovat velké množství informací 

o externím okolí organizace. Tyto informace je pot eba uspo ádat podle jejich d ležitosti. 

P i rozboru je vhodné definovat i d vody, které vedly ke zm n  ĚVeber Ň000, s. 4ňŇ–

433). 

2.6.2 Porter v model konkurenčních sil 

Paní Jakubíková uvádí, že Porter v model p edstavuje základní faktory, které ovliv ují 

ziskovost odv tví a p sobí na firmu a také slouží k analýze vn jšího konkurenčního 

prost edí podniku. ůnalýza umož uje pochopit a popsat konkurenční prost edí za účelem 

vyhodnocení situace podniku a doporučení programu pro budoucí rozvoj ĚJakubíková 

Ň01Ňě. Porter v model je též nazýván analýza oborového okolí z d vodu p esného 

zam ení na konkrétní body v okolí, které budou firmu obklopovat, a jsou tak st žejní 

b hem její činnosti. 
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Každé odv tví lze charakterizovat pomocí mnoha ekonomických a technických faktor , 

které jsou základním kamenem konkurenčních sil. Stav konkurence v odv tví je odvislý 

od p sobení p ti základních sil a výsledkem jejich společného p sobení je ziskový 

potenciál odv tví. ĚTichá a Hron Ň00ňě  

ůbychom mohli analyzovat konkurenční prost edí, je pot eba zhodnotit všech p t 

konkurenčních sil. Celkový dopad p sobících sil ovliv uje vznik specifického druhu 

konkurence na trhu a v konečném efektu determinuje zisky, kterých mohou společnosti 

dosáhnout. ĚTichá a Hron Ň00ňě 

Z výše uvedeného tedy m žeme íci, že strategická pozice firmy je určována p edevším 

p ti následujícími faktory: 

1. Vyjednávací síla zákazník . Odb ratelé neboli zákazníci jsou silní, pokud: 

- Malé množství odb ratel  provádí velké množství nákup . 

- Celkový počet odb ratel  je malý.  

- Kv li standardizovanému produktu mají možnost zm nit svého dodavatele. 

- Odb ratelé mají nízký zisk. Mohou tak p i zvýšení ceny hrozit dodavateli 

odchodem. 

2. Vyjednávací síla dodavatel . Dodavatelé jsou silní, pokud: 

- Jejich produkt je jedinečný nebo s sebou nese vysoké náklady na zm nu 

dodavatele.  

- Na trhu existuje jen malé množství dodavatel . 

- Existuje hrozba, že by odb ratelé museli bez produkt  dodavatele zastavit výrobu. 

3. Konkurence firem p sobících na daném trhu. Rivalita firem p sobících na daném 

trhu je zp sobena snahou o posílení jejich dosavadní pozice. Rivalita se zvyšuje, pokud: 

- Konkurenční podniky sledují r zné cíle, a tak dochází k neustálým st et m. 

- Míra r stu odv tví je nízká a zvýšení tržního podílu lze dosáhnout jen na úkor 

konkurenta. 

- Konkurenční firmy jsou podobn  velké a silné. 

4. Hrozba vstupu nové konkurence. Hrozba vstupu nových potenciálních konkurent  

závisí p edevším na: 
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- Bariérách vstupu do odv tví, tyto bariéry jsou spojeny s existencí a p sobením 

faktor , kterými jsou úspory z rozsahu, kapitálová náročnost, diferenciace 

výrobk , p ístup k distribučním kanál m, vládní politika a nákladové 

znevýhodn ní nesouvisející s velikostí. 

- Negativní reakci zavedených podnik  na vstup nového konkurenta, takové reakce 

lze p edpokládat, pokud by zavedené podniky mohly dočasn  snížit ceny svých 

produkt , aniž by ztratily své tržní postavení. 

5. Hrozba substitut . Pokud lze na trhu stávající výrobky jednoduše nahradit jejich 

substituty, nejedná se pro v tšinu nových firem o atraktivní odv tví. Substituty, které jsou 

ze strategického hlediska t mi nejd ležit jšími, jsou ty, které nabízejí v tší uspokojení 

pot eb díky technologickým inovacím nebo jsou vyráb ny v odv tvích dosahujících 

v tších zisk . 

Tyto faktory nám odpovídají na otázku: Z jakého d vodu jsou n které trhy atraktivn jší 

než ty druhé? 

Michael Eugene Porter je autorem modelu (viz. obr. č. 4), který znázor uje p sobení 

a charakteristiky t chto p ti základních sil. 

 

Obrázek č. 4: Porter v model p ti konkurenčních sil  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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2.6.3 McKensyho model 7S 

ůnalýza McKensyho 7S popisuje sedm klíčových faktor  úsp chu, které se nacházejí ve 

vnit ním prost edí všech podnik . ĚHanzelková Ň01ňě 

„7S“ firmy McKensy se d lí na takzvaná tvrdá S (strategie, struktura, systémy) a m kká 

S (styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty). Všechny tyto faktory jsou mezi 

sebou navzájem provázány a všechny se sebou souvisí. Pokud se organizace nebude 

v novat jednomu z t chto faktor , m že dojít k negativnímu ovlivn ní i t ch zbylých. 

(Mallya 2007) 

Dobrý management se snaží udržet všechny tyto složky v rovnováze. To je základem 

úsp šnosti japonských firem. Západní firmy mají skv le propracované první t i složky, 

ale dalším z nich v podstat  nev nují pozornost. (Pascal 1991) 

- Strategie (Strategy) – jedná se o postup, který daný podnik realizuje nebo chce 

realizovat k tomu, aby dosáhl stanovených cíl . ĚGála et al. Ň01Ň, s. 56ě  

Strategie je pojem managementu, který je nejvíce komentovaný, p itahuje nejvíce 

pozornosti a existují kolem n j nejv tší spory. Strategie má zásadní význam pro 

výkonnost všech organizací. Strategické myšlení začíná dobrým podnikatelským 

modelem. (Magretta 2004) 

- Struktura společnosti ĚStructureě – popisuje člen ní a organizační strukturu 

společnosti Ěfunkcionální, liniovou, funkční, maticovou, liniov -štábníě. ĚGála et 

al. 2012, s. 56)  

Struktura je soubor vztah  mezi prvky n jakého seskupení, je základní vlastností každého 

systému. Zm ní-li se v určitém systému či organizaci jediný z jejich prvk , zm ní se 

jejich struktura a chování. ĚPošvá  a Erbes Ň00Ňě 

Organizační struktura podniku zajišťuje jednotlivé činnosti v podniku. Sestává 

z vnitropodnikových organizačních jednotek a ty zahrnují zdroje a činnosti, týkající se 

proces , výrobk  a zákazník . ĚPošvá  a Erbes Ň002) 

- Systémy společnosti ĚSystemsě – popisují metody, postupy a procesy sloužící 

k hodnocení zkušeností, dovedností a znalostí zam stnanc . ĚGála et al. Ň01Ň, s. 

56) 
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- Styl společnosti ĚStyleě – definuje formální i neformální p ístupy k ešení 

problém . ĚGála et al. 2012, s. 56) 

Zp sob chování managementu a kolektivního vynakládání času pro dosažení cíl  

organizace. (Koontz a Weihrich 1998)  

- Zam stnanci společnosti ĚStaffě – odborné znalosti zam stnanc , jejich 

dovednosti, schopnosti, postoje a motivace k práci. ĚGála et al. Ň01Ň, s. 56ě 

Podnik se skládá z jednotlivc , kte í jeho jménem dosahují jeho cíl , proto je základním 

požadavkem pro vedení organizace pochopit jednotlivce. Pochopit jeho individuální 

chování, chování ve skupin  a jeho pot eby. Organizace n kdy ve svém boji o p ežití na 

trhu na tuto skutečnost zapomínají. Na chování mají vliv p edevším osobní postoje 

a hodnoty jednotlivce. Postoje a hodnoty zam stnance však mohou manaže i do určité 

míry ovlivnit. (Brooks 2003) 

- Sdílené hodnoty ĚShared valueě – definují poslání organizace. ĚGála et al. Ň01Ň, 

s. 56) 

Myšlenky, které jsou sdíleny a respektovány majiteli podniku a ídícími i výkonnými 

pracovníky, jsou d ležitou součástí firemní kultury a m ly by být obsahov  shodné 

s posláním podniku i podnikovou vizí, aby mohly sloužit jako motivace pro pracovníky. 

ĚKe kovský a Vykyp l Ň006, s. 114–115) 

- Schopnosti (Skill) – popisují dovednosti organizace jako celku, komunikace mezi 

jednotlivými týmy. ĚGála et al. Ň01Ň, s. 56ě 

Schéma modelu „7S“ je zobrazeno na obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Schéma modelu "7S"  

ĚZdroj: Cimbálková Ň01Ň, s. 6Ňě 

2.6.4 SWOT analýza 

Za autora této analýzy je považován ůlberte Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech na 

Standfordské univerzit  výzkumný projekt, p i kterém byla využita data 500 nejv tších 

amerických společností. Cílem projektu bylo vytvo it účinnou metodu pro posouzení 

a vyhodnocení strategie podnikání každé ze společností. 

Cílem SWOT analýzy je určovat, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se zm nami, které 

nastávají v prost edí. ĚJakubíková Ň00Řě 

ůnalýza silných a slabých stránek firmy dává komplexní pohled na firmu za pomoci 

hloubkové analýzy jednotlivých funkcí. Jde p edevším o funkce marketingové, výrobní, 

finanční a ídicí, které firma porovnává s úrovní dosahovanou konkurenty. Výsledkem je 

zhodnocení toho, v čem je srovnávaná firma lepší Ěsilné stránkyě a kde je t eba výrazn  

p idat Ěslabé stránkyě, aby bylo dosaženo srovnatelné úrovn  s nejbližším konkurentem. 

ůby firma mohla využít atraktivní p íležitosti trhu, je d ležité, aby m la relativn  v tší 

sílu než konkurence. ůnalýza silných a slabých stránek firmy ukazuje možnosti rozvoje 

do budoucna, nebo naopak limituje její další rozvoj. ĚP ibová 1řřŘě 

SWOT analýza je marketingový analytický nástroj sloužící k posouzení současného 

postavení firmy a k identifikování potenciálních p íležitostí a hrozeb. (Cooper a Lane 

1999) 
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ůnalýza SWOT je užitečnou součástí situační analýzy. Podniky ji v tšinou umisťují na 

její záv r. M že být provád na taktéž samostatn  v rámci marketingového procesu. 

ĚHoráková Ň00ňě 

Název SWOT utvá í počáteční písmena následujících anglických výraz : 

S – silné stránky podniku ĚStrenghts) 

W – slabé stránky podniku ĚWeaknesses) 

O – vn jší p íležitosti ĚOpportunities) 

T – vn jší hrozby ĚThreats) 

 

Obrázek č. 6: Matice SWOT analýzy  

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

3.1 Informační systémy 

Pojem Informační systém známý pod zkratkou IS je již delší dobu hojn  zaveden 

i v odborné české literatu e. Informační systém organizace je systém informačních 

a komunikačních technologií, dat a lidí, jehož cílem je efektivní podpora informačních, 

rozhodovacích a ídicích proces  na všech úrovních ízení organizace. ĚVo íšek Ň00Ř, s. 

446) 

Integrace IS p edstavuje proces, p i kterém je konkrétní produkt, či modul, propojen 

s ostatními softwarovými komponentami v ERP systému podniku. Díky tomu je možné 

sdílení dat a využívání funkcí jedné komponenty jinou aplikací systému. (Bruckner 2012, 

s. 82) 

ůby byl informační systém pomocníkem a zavedení IS bylo považováno za pozitivní 

zm nu, m l by obsahovat funkce, které jsou nezbytné pro zefektivn ní práce a zvýšení 

produktivity práce.  

3.1.1 ERP 

ERP je zkratkou anglického výrazu Enterprise Resource Planning. Jedná se o technologie, 

které slouží pro integraci managementu byznysu jako celku. ERP systém má zajistit 

efektivní užití zdroj  ke zlepšení p ínos  podnikání. ERP systémy integrují odd lené 

funkce v podniku, ať už se jedná o ízení materiálu, produktové plánování, prodej, 

distribuci, či finanční a jiné funkce. Cílem je spojení funkcí v jedné aplikaci. (Leon 2008, 

s. 73) 

Specifickým znakem ERP systém  jsou jejich standardní funkce. Dodavatelé t chto 

systém  v tšinou nabízejí základní variantu produktu, kterou je však ve v tšin  p ípad  

zapot ebí upravit dle konkrétních požadavk  zákazníka. Na tyto požadavky m že mít vliv 

nap íklad velikost podniku, jeho zam ení či postup výkonu práce jednotlivých činností. 

Proto je nutné provést ze strany dodavatele určitou customizaci produktu. Customizace 

znamená p izp sobení produkt  dle požadavk  zákazníka. N které customizace však 

m že provád t v samotném modulu i sám zákazník pomocí svého IT odd lení. 
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3.1.2 Informační systém společnosti 

Společnost Služby, s.r.o., využívá jako hlavní ERP systém HELIOS Red. HELIOS Red 

pat í mezi nejrozší en jší systémy pro malé a st ední podniky. Systém disponuje 

plnohodnotným Business Intelligence ĚBIě ešením, které umož uje uživatel m ucelený 

a efektivní p ístup k práci s firemními daty. Tato data mají často velký vliv na správnost 

strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úsp ch společnosti. BI obsažené v HELIOS 

Red pokrývá kompletn  celý reportovací cyklus od sb ru dat z nejr zn jších zdroj  až po 

jejich prezentaci koncovým uživatel m. HELIOS Red disponuje širokou paletou modul , 

které umož ují zpracovávat komplexní procesy.  

Pro uživatelsky p íjemné prost edí bylo zapot ebí, aby si veškeré moduly nastavila 

společnost Služby, s.r.o., od základu, a to provedením nastavení v konfiguraci systému. 

Tato nastavení slouží k zefektivn ní práce jednotlivých uživatel  a pomáhá jim využívat 

maximum funkcí, které jednotlivé moduly poskytují. Každý modul funguje zcela 

samostatn  na úrovni prvotních operací.  

Informační systém HELIOS Red obsahuje následující moduly: 

Účetnictví – Účetnictví je komplexní modul, který završuje a integruje informace 

z ostatních modul  aplikace HELIOS Red. Slouží nejen jako evidenční modul pro 

zákonné účely, ale p edevším jako nástroj rozbor  pro optimální ízení firmy. Jeho funkce 

je tedy i manažerská. Vychází z platné účtové osnovy a dovoluje uživateli definovat 

vlastní účtový rozvrh syntetických a analytických účt , z hlediska ízení až 4 úrovn  

člen ní Ějako nap . st edisko, zakázka, provoz, činnostě. Účtovat je možno do libovolného 

počtu období v roce, je možno po izovat a proúčtovat všeobecné, bankovní i pokladní 

doklady ve form  jednoduchých i složených zápis  účetních operací. Výhodou je p íprava 

dat i pro další období následující po aktuálním. Opakující se zápisy je možno 

p eddefinovat do p edkontací, které značn  zrychlují účtování. K urychlení účtování 

slouží i hromadné zaúčtování faktur podle p edkontace p id lené jednotlivým druh m 

p ijatých a vydaných faktur. V zápisech je možno velmi rychle hledat podle libovolných 

kritérií. Výstupy zajišťují tisky účetních knih, vyplývajících z legislativy, 

v chronologickém i systematickém uspo ádání, jako je účetní deník, hlavní kniha 

rozvinutá a souhrnná, obraty účt , obratová p edvaha, náklady a výnosy a rozhodující 

účetní výkazy s možností definice jejich obsahu. Část pohledávky a závazky slouží 
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k zápisu závazk  a pohledávek v Kč i cizích m nách Ěs možností rozd lení na p ijaté 

a vydané faktury a ostatní závazky a ostatní pohledávkyě s člen ním do uživatelem 

nadefinovaných ad a druh . Je propojena na jedné stran  s účetnictvím k vedení 

saldokonta a na druhé stran  s problematikou dan  z p idané hodnoty a vedením záznamní 

povinnosti. Výstupy z části pohledávky a závazky poskytují p ehled o finančních vztazích 

firmy k partner m. Da  z p idané hodnoty, ešená p i po ízení dat, dovoluje i nezávisle 

na účetnictví obdržet všechny p edepsané soupisy da ových doklad , úplný podklad 

i formulá  pro P iznání k dani z p idané hodnoty a p ípadn  jeho elektronické podání. P i 

dodání zboží do EU ješt  úplný podklad i formulá  pro Souhrnné hlášení. Součástí celého 

komplexu je pr b žná uzáv rka, nap . za m síční období, a roční uzáv rka zajišťující 

automatický p epočet pohledávek a závazk  vyjád ených v cizí m n  k rozvahovému dni, 

p evod nákladových a výnosových účt  na účet zisk  a ztrát, uzav ení účt  rozvažných 

s výpočtem konečných z statk  a p ípravu otev ených závazk  a pohledávek pro p íští 

roční zúčtovací období. Rovn ž je možné využít p ípravu a tisk formulá e P iznání k dani 

z p íjmu. 

 

Obrázek č. 7: Modul Účetnictví  
(Zdroj: HELIOS Red) 
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Fakturace – Fakturace, i když tento pojem již obchodní zákoník nezná, p edstavuje 

vlastn  úplnou p ípravu r zných dokument  spojených s p edáním zboží, výrobk  nebo 

služeb zákazník m i dalších dokument  vztahujících se k obchodnímu p ípadu. Je tedy 

možno p ipravit dodací list, vystavit vyúčtování ve form  faktury, da ového dokladu, 

dobropisu apod. V hodnotovém vyjád ení se modul neomezuje jen na tuzemskou m nu, 

ale je možné použít i jiných m n. Podnik má tak možnost p ipravit dva zásadní typy 

dokument , jmenovit  faktury a jim podobné dokumenty a ostatní doklady. Modul 

dovoluje doklady rozd lit do n kolika číselných ad, vytvo it v číselníku celou adu 

formulá  a definovat jejich obsah. Mimo jiné lze zadat zp sob p enosu do účetnictví, 

nastavit vytvá ení p íjmových pokladních doklad , zadat pevné tišt né texty, je tedy 

možné vytvo it cizojazyčný formulá . Každý doklad obsahuje hlavičku dokladu a část 

položkovou. Pro p ípravu dokladu Ěfaktury, da ového dokladu apod.ě se využívají i další 

číselníky, které uživatel sám napl uje. Jedná se o číselníky ceník , p irážek a slev, 

zp sobu úhrady, bankovních účt  u pen žních ústav , záhlaví Ěp edem definovaných 

text ě. Modul Fakturace využívá společné číselníky, jako nap . st ediska, zakázky, 

kurzovní lístek, a zejména databázi obchodních partner , a je tedy možné p i vypl ování 

faktury p ebírat údaje o zákaznících z tohoto souboru. Podnik má možnost sám p ipravit 

n kolik ceník , ze kterých p enáší údaje do položek výstupního dokladu Ěnap . fakturyě 

a provádí s nimi výpočet, včetn  p irážek, slev a mezisoučt . Z ceníku je možno jako 

vedlejší produkt tisknout firemní ceníky, jejichž tvar si uživatel sám určí pomocí 

generátoru sestav. Bohužel však společnost Služby možností ceník  doposud nevyužívá 

tak, jak jí IS umož uje. Integrovan  je ešen celý výpočet dan  z p idané hodnoty a je 

možnost si vybrat ze dvou zp sob  výpočt , p ípadn  vybrat zp sob zaokrouhlování. 

Všechny p ipravené doklady má uživatel neustále k dispozici k jejich prohlížení, 

kopírování, hledání v nich, vyvolání hromadného tisku, získání r zných p ehled  

kompletních i dílčích za typy doklad , časové období a také nap íklad i za jediného 

vybraného zákazníka. Součástí je i p ehled dan  z p idané hodnoty, který obsahov  

odpovídá záznamní povinnosti. Krom  vazby u vstup  na evidenci sklad  a obchodní 

partnery zajišťuje modul spojení s da ovou evidencí či podvojným účetnictvím, a to 

formou exportu vydaných faktur a dalších uživatelem určených druh  doklad , které se 

v účetnictví doplní o zp sob proúčtování.  
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Obrázek č. 8: Modul Fakturace  

(Zdroj: HELIOS Red) 

Nákup a prodej – Modul Nákup a prodej slouží k evidenci prodejních objednávek 

Ěp ijatých od zákazník ě a evidenci nákupních objednávek na zboží a materiál 

vystavených svým dodavatel m. Navazuje na moduly Skladová evidence, Fakturace 

a Obchodní partne i a využívá adu soubor  společných dalším modul m HELIOS Red. 

Nutnou podmínkou je napojení na modul Skladová evidence, bez kterého jej nelze 

provozovat. Toto napojení však společnost Služby, s.r.o., provedla již p i samotné prvotní 

implementaci systému. Jelikož společnost Služby, s.r.o., není prodejní společností, 

využívá p edevším nákupní část tohoto modulu. Funkcí modulu Nákup a prodej je 

p íprava a evidence nákupních objednávek na zboží nebo materiál od dodavatel  včetn  

možnosti sledování stavu pln ní jednotlivých položek objednávky. Objednávky je možné 

vystavovat na výrobky nebo materiál vedený na skladových kartách v modulu Skladová 

evidence, a to ve vazb  na požadované množství dle evidence p ijatých objednávek, nebo 

libovoln , bez této vazby. K vystavení nákupních objednávek lze využít funkci 

automatické objednávky, kdy program na základ  definice vytvo ené uživatelem dopočítá 
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pot ebné množství. Do záznam  o objednávkách lze zaznamenávat datum dodávky 

objednaných položek, včetn  p ípadného postupného pln ní ze strany dodavatele. 

K úprav  tisku nákupních objednávek je možné využít vestav ný generátor tiskových 

sestav. Generátory sestav jsou k dispozici i pro p ípravu ady p ehled  o prodejních 

a nákupních objednávkách. Program umož uje zpracovávat p ehledy v závislosti na stavu 

p ijaté nebo vystavené objednávky Ěspln né, nespln né, částečn  spln néě a dalších 

identifikačních údajích Ědle zákazníka, st ediska, typu dokladu atd.ě. P ehledy je možné 

také vytvá et na základ  stavu položek Ěobjednáno, rezervováno, vydáno apod.) 

 

Obrázek č. 9: Modul Nákup a prodej  

(Zdroj: HELIOS Red) 

Zakázky – Modul Zakázky slouží k pokrytí pot eb p i evidenci a vyhodnocování 

dodávky zboží či služeb v či jednotlivým odb ratel m z dlouhodob jšího hlediska 

Ěvčetn  doby delší než jeden rok). Tento modul rozši uje možnosti práce s číselníkem  

2. úrovn  člen ní, kde každému záznamu z tohoto číselníku vytvo í kartu zakázky. Krom  

kódu a názvu zakázky Ěkteré jsou p ístupné i z číselníku Ň. úrovn  člen níě lze na kart  

zakázky evidovat i další údaje o zakázce Ěrozši ující název, číslo nabídky, číslo 
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objednávky, číslo smlouvy, pracovníka odpovídajícího za danou zakázku, údaje 

o odb rateli včetn  zástupce odb ratele a koncového p íjemce, plánované a skutečné 

datum zahájení dané zakázky, plánované a skutečné datum ukončení dané zakázky, 

p íznak, zda je zakázka aktivní, či uzav ená apod.ě. Program umož uje zadat k dané 

zakázce také plánované náklady a výnosy a disponuje funkcí, která následn  na základ  

dostupných účetních dat a vzorce zadaného uživatelem spočte skutečné náklady a výnosy, 

a to za libovolný počet let. Společnost Služby, s.r.o., však tyto výpočty neprovádí v IS 

systému, ale mimo n j v programu Excel. Dlouhodob  však apeluje na pracovníka 

zodpovídajícího za nacen ní zakázek, aby nacen ní provád l práv  v HELIOS Red. Na 

každé kart  lze evidovat také jednotlivé subdodávky, ze kterých se zakázka skládá, a také 

jednotlivé etapy pln ní zakázky. Modul Zakázky spolupracuje s moduly Účetnictví, 

Fakturace, Skladová evidence zásob a Nákup a prodej, kde umož uje v datech aktuálních 

i minulých let vyhledat doklady p íslušející k dané zakázce. Pro tisk seznamu zakázek, 

seznamu subdodávek a seznamu etap je k dispozici generátor sestav umož ující 

uživatelsky p izp sobit obsah tiskového výstupu. I obsah výstupního formulá e zakázky 

si m že uživatel částečn  p izp sobit svým pot ebám. Výhodou programu je rovn ž 

možnost výb ru ze souboru zakázek, souboru subdodávek a souboru etap dle jednoho či 

více zvolených kritérií. S takto vybranými údaji je možno pracovat, evidovat je, tisknout 

sestavy. 
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Obrázek č. 10: Modul Zakázky 

 (Zdroj. HELIOS Red) 

Skladová evidence – Modul Skladová evidence poskytuje širokou škálu možností vedení 

skladové evidence, a to jak pro zásoby surovin, hotových výrobk , polotovar , zboží, ale 

i pro podnik Služby, s.r.o., nejd ležit jší zásoby materiálu. Tento systém dovoluje vést 

více sklad  hromadn . Základem evidence je skladová karta obsahující identifikační 

číslování ve form  povinného až t ináctimístného označení. Popis položky zp es uje 

název v češtin , p ípadn  i v cizím jazyce, dv  m rné jednotky s koeficientem p epočtu 

a dvojí identifikace umíst ní. Ke skladové kart  je možné p ipojit obrázek, p ípadn  text 

ve form  poznámky. Skladová karta obsahuje také záložku se seznamem nejčast jších 

dodavatel  a p ehled jejich posledních nákupních cen. Dalšími informacemi, které modul 

poskytuje, jsou počáteční a aktuální stavy na kart  ve fyzických i pen žních jednotkách 

včetn  ceny za m rnou jednotku, dopln né údaji o požadovaných maximálních 

a minimálních zásobách. Společnost Služby, s.r.o., využívá tento modul pouze v základní 

verzi, kde je uvedena skladová cena a t i úrovn  obchodních marží a prodejních cen. Je 

však možnost zakoupit i rozší enou verzi s funkcí Ceníky, kde se na skladové kart  

zp ístupní i tabulka pro zadávání dalších prodejních cen, které je možné rozčlenit do 
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ceník . Další nadstandardní funkcí je možnost využívat výrobní čísla. Pohyby na sklad  

se zaznamenávají do p íjemek a výdejek, které jsou programem propočítávány a promítají 

se okamžit  do stavu zásob. Z výdejky je možno vystavit další návazné doklady, nap . 

p evodku na jiný sklad, dodací list nebo fakturu do modulu Fakturace. Do výpočt  cen je 

možno zahrnout i r zné formy p irážek a slev, a to jak k celému dokladu, tak 

k jednotlivým položkám. Bohaté výstupy zajišťují tisk p íjemek a výdejek, informace 

o stavu skladu a pohybech na kart , upozorn ní na podlimitní a nadlimitní zásoby. Pro 

rozborové účely lze získat r zné p ehledy p íjm  a výdej  v obratové soupisce zásob. 

Všechny výstupní sestavy lze tisknout jak na obrazovku či tiskárnu, tak i uložit jako 

soubor ve formátu txt, html, xls. nebo pdf. Skladové karty slouží podniku i jako výchozí 

údajová základna pro tisk ceník , jejichž obsah si uživatel definuje. Rovn ž ze 

skladovaného sortimentu lze p ipravit i další výstupní doklady v návazných modulech, 

nap . cenové nabídky, kalkulace, objednávky apod., a to propojením na modul Fakturace 

nebo Nákup a prodej. Nezbytnou součástí modulu Skladová evidence je inventarizace 

umož ující p ípravu a provedení inventur. Volba „uzáv rka“ umož uje provád t 

pr b žné uzáv rky, ale také jednorázový zápis počátečních stav .  

Stejn  jako u všech modul  je k dispozici celá ada standardních funkcí, jako je systém 

p ístupových práv, generátor sestav, vytvá ení PDF dokument  a jejich elektronické 

posílání, zálohování dat a další.  
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Obrázek č. 11: Modul Skladová evidence  

(Zdroj: HELIOS Red) 

Majetek – Modul Majetek slouží k vedení evidence dlouhodobého majetku, drobného 

majetku a k evidenci majetku po ízeného na leasing. Modul umož uje evidovat veškeré 

základní údaje o majetku Ěinventární číslo, název, kód standardní klasifikace produkce 

nebo kód klasifikace stavebních d l, datum, doklad a zp sob po ízení, datum, doklad 

a zp sob vy azení, zp soby účtování a odpisování atd.ě. Z evidenčního hlediska lze 

využít člen ní na dv  úrovn  organizačních jednotek Ěnap . st ediska a zakázkyě, na dv  

úrovn  dle umíst ní majetku Ěnap . závod a provoz, budova a místnost apod.ě a dále podle 

odpov dných pracovník . Programový modul podporuje evidenci hromadných p esun  

majetku mezi organizačními jednotkami a umíst ním. Libovolné dopl ující údaje, 

technické parametry a normy lze zapisovat do textové poznámky, která je součástí 

záznamu o každém evidovaném prost edku. Modul Majetek obsahuje nástroje pro 

zpracování odpisových plán  dlouhodobého majetku na libovoln  dlouhou dobu dop edu. 

Da ové odpisy se počítají dle zákona o dani z p íjmu Ěrovnom rné či zrychlené 

odepisování, p ípadn  další zp soby odepisování závislé na dob  použití nebo výkonu 

investičního majetkuě, podporováno je p erušení odpis  na libovoln  zvolené období. Pro 
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účetní odepisování lze volit shodnou metodiku jako u da ových odpis , stanovit si vlastní 

odpisový plán pomocí ročních procentních sazeb Ěu jednoho prost edku lze dobu 

odepisování rozd lit až na osm časových úsek  s r znou procentní sazbouě či odepisovat 

v závislosti na výkonu daného prost edku. Modul obsahuje i funkce pro odpisování 

u leasingových firem s možností hromadného vy azení majetku p i skončení leasingu. 

Modul slouží také pro evidenci majetku po ízeného na leasing, p ičemž umož uje též 

sestavení splátkového kalendá e, zaúčtování leasingových splátek a provedení operací 

souvisejících s ádným ukončením leasingové smlouvy. Vazba na modul Účetnictví 

umož uje pr b žné účtování odpis  a účtování o za azení a vy azení majetku. Rozdíly 

mezi da ovými a účetními odpisy lze po uzav ení roku sjednotit dodatečným účetním 

odpisem. P i odpisování modul podporuje celou adu výjimek od b žného odpisování 

Ěodpis p i vy azení majetku, pokračování v odpisování započatém p vodním vlastníkem 

apod.ě. Programový modul vede protokol všech zm n v evidenci majetku a umož uje 

rekonstruovat stav majetku k libovolnému datu. V tiskových výstupech jsou zastoupeny 

kompletní inventární seznamy s podrobným člen ním dle organizačních jednotek, 

umíst ní a zodpov dných pracovník .  

Obchodní partne i CRM – Jedná se o modul obsluhující a využívající databázi 

obchodních partner  — dodavatel , odb ratel  – kterou pot ebují tém  všechny ostatní 

moduly. Databáze obchodních partner  obsahuje základní údaje, jako jsou název 

organizace, úplná adresa, telekomunikační údaje, identifikační a da ové číslo organizace, 

bankovní spojení, právní podstata, stát, za azení do t í uživatelem definovaných skupin 

Ědealerské skupiny, obratové skupiny, sortimentní skupinyě. Charakteristika firmy je 

popsána p id lením až šesti uživatelem definovaných klíč  reprezentujících základní 

činnosti firmy, krom  toho je možno p ipojit ke každému partnerovi libovoln  obsáhlý 

popisný text ve form  poznámky. Dopl ujícími údaji jsou informace finančního 

charakteru o obratech, dále údaje o platební disciplín  – výši pohledávek resp. závazk , 

které je možné též aktualizovat na základ  dat z modul  Účetnictví, Fakturace či Nákup 

a prodej, a ídicí znaky pro vystavování upomínek a penalizačních faktur. Údaje na kart  

je možné aktualizovat jednotliv  nebo hromadnou aktualizací. Ke každému partnerovi je 

možné vést p ehled kontaktních osob a evidenci o p ijaté a odeslané pošt . Ke každé kart  

obchodního partnera je možné vést p ehled obchodních jednání. Z každého jednotlivého 

záznamu lze vytisknout jednoduchý zápis z jednání a p ípadn  jej odeslat elektronickou 
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poštou. V kartách se dá velmi rychle vyhledávat podle r zných kritérií, ke každému 

partnerovi je možno vytisknout obálku nebo jednotlivým osobám zadaným v kontaktech 

zaslat e-mail. Účinným nástrojem je výb r, který dovoluje pohodln  určit a naplnit 

výb rová kritéria v r zných kombinacích. S takto vybranými partnery je možno pracovat, 

tisknout sestavy p ipravené generátorem, vybrané partnery je možno hromadn  

aktualizovat údaji zadanými uživatelem nebo s použitím dat uložených v dalších 

databázích spolupracujících modul .  

Personalistika a mzdy – Modul Personalistika a mzdy slouží ke zpracování personální 

a mzdové agendy. Část Personalistika umož uje evidovat veškeré personální údaje 

o pracovníkovi. Údaje o pracovnících lze libovoln  dopl ovat, m nit a rušit. Ze souboru 

pracovník  lze získat r zné uživatelem definované tiskové sestavy s využitím generátoru 

sestav, tisknout evidenční listy pracovník  obsahující veškeré údaje o pracovníkovi. Ze 

souboru pracovník  lze vybírat podle libovolného množství kritérií Ěnap . dle jména, 

osobního čísla, v ku, nástupu do organizace apod.ě. Na Personalistiku navazuje část 

Mzdy, která p i zpracování mezd za jednotlivé m síce využívá ady údaj  z personálních 

dat pracovníka, takže výpočet mzdy probíhá z velké části automaticky, nap . výpočet 

částek odečitatelných ze základu dan . Modul dovoluje pracovat s m síčním platem, 

časovou základní mzdou, hodinovou mzdou Ě1–ň tarifyě, smíšenou podílovou mzdou 

(čty i druhyě, úkolovou mzdou Ědosazuje se částka za úkolě, dohodami o provedení práce 

a pracovní činnosti, mzdou uč , mzdou společníka s.r.o., odm ny statutárním orgán m. 

Docházku a náhrady za nep ítomnost Ěnemoc, dovolená, apod.ě zpracovává program 

podle nep ítomnosti zadané datem od – do. Je možný i import dat z docházkového 

systému. Mzdy lze zpracovávat interaktivn  nebo dávkov  s následným tiskem protokolu 

chyb. Oba zp soby zpracování lze vzájemn  kombinovat. V tiskových výstupech jsou 

obsaženy veškeré standardní sestavy Ěvýplatní listiny pro výplatu záloh i dobírek, výplatní 

listy Ěpáskyě pracovník , p ehledy o platbách sociálního a zdravotního pojišt ní, p ehledy 

o čtvrtletních p íjmech, výčetky, rekapitulace. Výstupy lze získat za celou firmu či 

v člen ní na volitelnou první Ěnap . st ediskaě, p ípadn  druhou úrove  Ěodd lení, 

zakázkaě. P itom je možné zadat u jednoho pracovníka i v tší počet hodnot 1. úrovn  

člen ní i Ň. úrovn  člen ní v jednom m síci a rozúčtovat na n  mzdové náklady. 

Samoz ejmostí je možnost zadání libovolného počtu zdravotních pojišťoven. Mzdy 

pracovník , srážky a platby pojistného a daní lze exportovat do modulu Bankovní 



44 

 

operace. Do tohoto modulu lze rovn ž exportovat výsledek výpočtu pojistného za škody 

zp sobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Ěvyhláška MF č. 1Ň5/řňě, které 

program rovn ž počítá. Pro zaúčtování mezd v účetnictví lze definovat detailn  člen nou 

p edkontaci a zaúčtování pak provést bu  ručn  dle definované tiskové sestavy, nebo 

v aplikaci HELIOS Red p ímým exportem do modulu Podvojné účetnictví. Program dále 

umož uje zpracovávat roční zúčtování dan  z p íjmu, a to i u pracovník , kte í m li 

p íjmy od jiných plátc  dan  Ěpostupn  i současn ě. Program umož uje zpracování 

a elektronické odeslání evidenčních list  d chodového zabezpečení, p ihlášek a odhlášek 

sociálního pojišt ní.  

Moduly Personalistika a Mzdová evidence obsahují t i základní typy datových soubor . 

Jedná se o soubory kmenových dat pracovník , obsluhované zejména programem 

Personalistika, soubory mzdových údaj , obsluhované programem Mzdy, a číselníky, 

obsluhované z programu Personalistika nebo Mzdy Ěpodle druhu číselníkuě. Základní 

rozdíl mezi kmenovými daty a mzdovými daty spočívá v tom, že kmenová data určitého 

pracovníka jsou v modulu uložena pouze v jedné datové v t  Ězáznamuě, zatímco mzdové 

údaje ve více v tách, z nichž každá odpovídá jednomu m síci zpracování. Veškeré údaje 

jsou spolu svázány p es osobní číslo pracovníka. Totéž, co pro kmenová data, platí i pro 

číselníky, tj. údaje v číselnících nejsou závislé na zpracovávaném období. 
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Obrázek č. 12: Modul Mzdy  

(Zdroj: HELIOS Red) 

Manažerské vyhodnocování – Modul Manažerské vyhodnocování je určen pro rychlé 

a operativní získávání informací jak pro strategické rozhodování, tak pro operativní ízení 

firmy. Nap íklad lze komfortn  získat informace o stavu sklad , objemu prodej  a nákup  

v kusech, nákupních nebo prodejních cenách, finančním objemu za nakoupené zboží od 

dodavatel  nebo za prodané zboží odb ratel m. To vše nejen v pr b hu fiskálního roku, 

ale i za n kolik let zpátky. Modul umož uje pracovat s daty, a to i za více let zp t. 

Zpracovává data z oblastí nákup a prodej, skladová evidence, pohledávky a závazky, 

účetnictví, náklady a výnosy a mzdy. Modul má sloužit vedoucím pracovník m k analýze 

r zných ukazatel  pot ebných pro vyhodnocování a plánování, jako jsou nap . mzdové 

náklady za st ediska, porovnání prodeje v pr b hu roku za posledních X let, náklady na 

určitou zakázku od zahájení práce na zakázce až po její ukončení apod.ě Pro každou 

z uvedených oblastí jsou p eddefinované systémové pohledy na data Ěsystémové 

definiceě. Uživatel však má možnost vytvá et si i svoje uživatelské definice. Každá 

systémová definice i každá uživatelská definice se zobrazí jako jedna položka submenu 

pro danou oblast. Pomocí definice p ístupových práv Ěnastavuje se v konfiguraci modulu 

pro každou definiciě se m že zakázat p ístup do jednotlivých definic, pak se daná definice 
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nebude nabízet ani v menu. S daty získanými dle jednotlivých definic lze pracovat po 

zvolení p íslušné položky submenu Ějak už bylo ečeno výše, pro každou definici se 

vytvá í samostatná položka v submenuě. Data se do modulu Manažerské vyhodnocování 

načítají pomocí volby Pomocné práce / Načtení dat, p ičemž je možné určit, pro kterou 

oblast se aktualizace bude a pro kterou nebude provád t. Dále je možné určit, pro jak 

velké časové období se má aktualizace dat provád t Ěbu  bez omezení, tj. budou se 

aktualizovat data dle zadaných cest v konfiguraci modulu, dva roky zp t, rok zp t, ¾ roku 

zp t, ½ roku zp t, ň m síce zp t, Ň m síce zp t, 1 m síc zp tě. Nejmenší časovou 

jednotkou v Manažerském vyhodnocování je m síc, tzn., že data jsou seskupena po 

m sících. Podnik tak má možnost p i vytvá ení svých uživatelských definic tyto časové 

úseky ješt  zv tšit a seskupovat data po kvartálech či po rocích. Jednotlivé údaje také 

m že filtrovat podle r zných kritérií. 

Kniha jízd – Tento modul slouží k evidenci jízd dopravními prost edky. Výchozí 

databází je kmenový soubor vozidel s rozhodujícími údaji, jako je SPZ, název/typ 

vozidla, normovaná spot eba a stav tachometru. K jednotlivým jízdám nebo hromadn  za 

celý den se vyhotoví zápis Ězáznamě o uskutečn né jízd . Záznamy o jízdách je možné 

r zným zp sobem filtrovat a adit a získat tak r zné p ehledy o jízdách za období, za 

vozidlo, za idiče, za zákazníka apod. Všechny tyto výstupy spl ují požadavky kladené 

na knihu jízd. V rámci vedení evidence jízd je možné zapisovat i tzv. postupné cíle. 

Zapisovat lze i tzv. zpáteční jízdy, kdy se zaznamená jízda z výchozího do cílového místa 

a program automaticky generuje i záznam o jízd  zp t. Další možností, jak rychle po ídit 

záznamy o jízdách, je tzv. hromadná kopie, která umož uje označenou jízdu Ěnebo více 

jízdě zkopírovat do více dn , které jednoduše označíte v kalendá i, v n mž zárove  vidíte, 

ve kterých dnech už jsou u vozidla n jaké jízdy zaznamenány. Tuto funkci podnik 

využívá zejména v p ípad , že se n které jízdy pravideln  opakují. U jízd lze evidovat 

záznamy v člen ní na dv  úrovn  – st ediska a druhý, uživatelem definovatelný stupe . 

V rámci záznam  o jízdách je možné evidovat i čerpání pohonných hmot. Uživatel m že 

definovat své vlastní číselníky pro pohonné hmoty a jejich ceny, místa/obce cíle jízd, účel 

jízd, idiče. Tyto číselníky slouží pro rychlé a pohodlné vypl ování záznam  o jízdách. 

Program rovn ž spolupracuje s databází obchodních partner  Ězákazník  a dodavatel ě. 

Upomínky a penalizace – Modul Upomínky a penalizace zahrnuje zpracování upomínek 

a vystavení penalizačních doklad . Pro vystavení upomínek je prvním krokem získání 
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p ehledu o placení dlužných částek zákazníky a z n j vyplývajících návrh  na vystavení 

upomínek. Podnik má možnost vystavit upomínku jednotliv  i hromadn . Každá 

upomínka obsahuje p ehled nezaplacených faktur a libovolný doprovodný text. Je možno 

standardn  vystavit první i druhé upomínky, je možno jejich počet i dále rozší it. Podobn  

jako u upomínek je možno p ipravit hromadn  nebo individuáln  také penalizační 

faktury, a to op t s výb rem zaplacených faktur, které budou penalizovány, s r znými 

možnostmi zadání procenta pro výpočet penále. Uživatel získá p ehledy faktur 

a vystavené faktury formou exportu promítne do části pohledávky v modulu Účetnictví 

nebo Da ová evidence jako vydané penalizační faktury. Velice praktická a podnikem 

hojn  využívaná je sestava pohledávek a závazk , která obsahuje položkov  všechny 

vydané faktury a p ijaté dobropisy s údajem o jejich zaplacení set íd né podle 

jednotlivých odb ratel , období, st edisek a druh  faktur. Pro obchodní jednání je možno 

kdykoliv získat „kartu“ zákazníka s informacemi o jeho platební disciplín , vystavených 

upomínkách i penalizačních fakturách. Statistika platební disciplíny slouží pro ízení 

financí firmy. Podle volby uživatele je možno získat m síční, týdenní, nebo dokonce 

denní údaje o vývoji plateb od zákazník  od placení v termínu až po zpožd ní v r zných 

intervalech. 
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3.2 PEST analýza  

V této kapitole budou identifikovány oblasti, jejichž zm ny m žou mít výrazný dopad na 

fungování společnosti. ůbychom mohli posoudit pozici firmy na trhu, je nezbytné znát 

nejen situaci uvnit , ale i vn jší okolí, které významn  ovliv uje výsledek jejích 

podnikatelských aktivit. K zhodnocení externího okolí nám pom že analýza PEST, 

v rámci které budou zkoumány čty i faktory, jež firmu ovliv ují. 

3.2.1 Politické Ěpoliticko-právníě faktory 

Politické i legislativní prost edí České republiky se vyznačuje relativní stabilitou, a není 

tedy pro podniky výrazn  nep íznivým prost edím pro jejich podnikatelské aktivity. 

Podniky na území ČR musí regulovat svoji činnost v souladu s jejími zákony a právními 

p edpisy, které vymezují povinnosti firmy v či zam stnanc m a státu. Proto je zapot ebí, 

aby tyto zákony podnik znal a svou činnost provozoval v souladu s nimi. Ve vztahu 

k vybrané společnosti Služby, s.r.o., se tedy bavíme p edevším o zákon  o obchodních 

korporacích, o občanském zákoníku, o zákoníku práce, zákoníku o živnostenském 

podnikání a v neposlední ad  o zákon  o daních z p íjm  a o zákon  o účetnictví. Zm ny 

ve zmín ných zákonících mohou podnik ovlivnit, proto je d ležité mít v podniku osobu 

zodpov dnou za sledování p ípadných zm n a reakci na n  nebo spolupracovat s n kým, 

kdo má v této oblasti zkušenosti a m že podniku p inést pot ebné informace. Služby, 

s.r.o., však v současné dob  žádnou takovou osobu nezam stnávají ani extern  

nevyužívají. Osobou starající se o legislativní zm ny je koordinátor BOZP Ěbezpečnost 

a ochrana zdraví p i práciě, jehož náplní práce je poskytovat školení zam stnanc  

a vydávání platných osv dčení pro výkon práce. Jedná se nap íklad o školení bezpečné 

obsluhy vysokozdvižných manipulačních vozík , dále koordinátor zajišťuje revize 

elektrických za ízení, hasicích p ístroj  a dalších za ízení, jež firma využívá.  

D ležitým mezníkem byl rok Ň004, kdy Česká republika vstoupila jako právoplatný člen 

do Evropské unie. Naskytla se tak možnost obchodovat na nových trzích. Se samotným 

vstupem je však spojena nutnost sledovat platné normy Evropské unie začlen né do 

našeho právního systému. Společnost Služby, s.r.o., dováží materiál pot ebný k sanaci 

kanalizačního potrubí ze zemí, jako jsou ůnglie, Belgie, Rakousko a N mecko. V tšinu 

provedených prací společnost realizuje na území České republiky, a to až z Ř0 %. N které 
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stavby jsou však provád ny i mimo ČR, nap íklad v Rusku, Ma arsku, Lotyšsku 

a Polsku. Pro společnost bylo velmi d ležité získání certifikace ISO ř001 a ISO 14001. 

D ležitým faktorem pro získání normy ISO ř001 bylo, aby společnost ukázala 

dodavatel m, zákazník m, spolupracovník m, že poskytuje osv dčenou kvalitu, dodává 

výrobek nebo službu spl ující očekávání a je v souladu s p íslušnými požadavky právních 

p edpis . Zavedení systému dle norem ISO vede ke zvýšení firemní image a zviditeln ní 

v rámci konkurence a v neposlední ad  také umož uje snazší a rychlejší p izp sobení 

firmy m nícím se požadavk m zákazník . ISO 14001 je systémem environmentálního 

managementu. Tato norma pomáhá společnosti prokázat sv j závazek ke zvýšení 

enviromentální výkonnosti. O dodržování této normy se stará koordinátor ISO, který 

provádí pot ebné audity dodržování sm rnic nap íč všemi aktivitami firmy, tzn. 

ekonomické, enviromentální a bezpečnostní.   

3.2.2 Ekonomické faktory 

Jako hlavní ekonomický faktor ovliv ující vybraný podnik je ekonomická situace 

v České republice. Tato situace souvisí s vývojem hrubého domácího produktu, mírou 

inflace, vývojem na finančních trzích apod. ČR vykazuje nejstabiln jší a nejvíce 

prosperující ekonomiku ze všech postkomunistických zemí. V současné dob  se 

ekonomika ČR nachází ve fázi r stu, tento r st se projevuje nap íklad poklesem 

nezam stnanosti či r stem HDP. V číselném vyjád ení je meziroční r st ve t etím 

kvartálu roku Ň01ř Ň,5 %. Klíčovou roli hraje tento rok spot eba domácností, ta se na 

r stu hrubého domácího produktu v 1. kvartálu podílela 1,1 procentního bodu. Státní 

i soukromé investice se rovn ž v prvním kvartálu nenechaly zahanbit a na r stu HDP se 

shodn  podílely 0,6 procentního bodu. V dalších kvartálech jsou tyto hodnoty obdobné. 

 Společnost Služby, s.r.o., dováží jeden z klíčových produkt  ze zahraničí, proto je pro ni 

hlavním rizikem vývoj kurzu. Devalvace domácí m ny by negativn  ovlivnila import 

daného produktu. Jedním z hlavních zákazník  společnosti Služby, s.r.o., jsou Vodárny, 

které dop edu predikují, jaká bude spot eba vody domácnostmi. V souvislosti se 

spot ebou vody je nutno íci, že stát reguluje ceny za vodné a stočné, čili Vodárny mohou 

relativn  p esn  kalkulovat, jaké budou jejich p íjmy a kolik finančních prost edk  budou 

moci vynaložit na nutné rekonstrukce kanalizačních potrubí.  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-1-ctvrtleti-2019
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3.2.3 Sociální faktory 

Společnost Služby, s.r.o., p sobí p edevším v oblasti Jihomoravského kraje, který se adí 

na 4. místo z pohledu počtu obyvatel v ČR. Jak udává Český statistický ú ad, je číselné 

vyjád ení počtu obyvatel v Jihomoravském kraji k datu 12.12.2019 1 190 549. 

V současné dob  se ekonomika nachází ve fázi r stu, na což poukazuje i míra 

nezam stnanosti, která byla v pr b hu roku Ň01ř na svém historickém minimu. Obecná 

míra nezam stnanosti dosahovala ve 4. čtvrtletí roku Ň01ř Ň %. Celkem ke konci roku 

ú ady práce evidovaly Ň15 5ňŇ uchazeč  o zam stnání a nabízely ň4 0ř57 volných 

pracovních míst. V Jihomoravském kraji se podíl nezam stnaných obyvatel pohyboval 

ke konci roku Ň01ř kolem ň,4Ř %. Konkrétn  tedy ú ady evidovaly 29 087 

nezam stnaných obyvatel a Ň7 14ř volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo 

tedy p ipadlo 1,1 uchazeč  o zam stnání. Počet uchazeč  o zam stnání v Jihomoravském 

kraji se proti konci roku 2018 snížil o 2 ř55 osob. Tento vývoj však není pro podnik p íliš 

p íznivý, neboť s p ibývajícím počtem zakázek je nutné najímat v tší počet zam stnanc , 

kterých je však nedostatek.  Podnik se v současné dob  nezam uje na žádný konkrétní 

nábor zam stnanc  i p es to, že mu zam stnanci stále chybí. Spoléhají se na dobré 

reference firmy a kladné hodnocení stávajícími zam stnanci, kte í sami doporučují svým 

známým práci ve společnosti. Tento zp sob je však z dlouhodobého hlediska 

nedostatečný.  

3.2.4 Technologické faktory 

Společnost je konkurencí hnána k neustálému technickému a technologickému rozvoji. 

V nuje proto velkou pozornost moderním technologiím a instalačním postup m. Obor, 

ve kterém podnik p sobí, je svou činností specifický. Kv li speciálním technologiím je 

nutné neustále proškolovat zam stnance, aby dodrželi p esn  stanovený technologický 

postup. Následování stanovených postup  vede k bezpečné a správné instalaci potrubního 

systému. Společnost se rovn ž zajímá o nové typy materiál , které se na trhu objevují 

a mohly by jim tak zajistit konkurenční výhodu p i výb rových ízení. N které zakázky 

totiž vyžadují p esn  stanovené technologie, materiály a postupy, proto je d ležité stále 

se v t chto nových aspektech vzd lávat a zajistit si tak siln jší postavení na trhu. 

Společnost vlastní následující techniku: 
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Vysokotlaká st íkačka WOMů, 1500 BůR: tato st íkačka je určena p evážn  k čišt ní 

povrch  p i provád ní stavby, čišt ní bedn ní či čišt ní díl  jednotlivých stroj . Podnik 

ji však nevyužívá. 

 

Obrázek č. 13: Vysokotlaká st íkačka WOMů  

(Zdroj: WOMA.cz) 

Kamera RAUSCH PanCam: Tato velice drahá technologie je společností využívána 

k ňD inspekci potrubí včetn  kontroly jeho stavu. S jednatelem byla konzultována 

možnost poskytnutí této technologie za úplatu jiným sanačním společnostem, ale od této 

možnosti bylo upušt no z d vodu nízké marže. Na trhu s podobnou nebo stejnou 

technologií se účtuje na základ  délky potrubí, které podlehlo inspekci, a to se společnosti 

Služby nevyplatí. Na obrázku níže je zobrazena obsluha kamery RůUSCH p i výkonu 

inspekce potrubí. 
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Obrázek č. 14: Kamera RAUSCH  

(Zdroj: vlastníě 

Čisticí vozy IBOS KOMBO 12: Vozidla jsou využívána pro čišt ní nebo rozplachování 

jakéhokoliv pastovitého materiálu, čišt ní kanalizace velkých profil  nebo sání materiál  

r zného druhu z hloubky i nad 40 m. Tyto vozy jsou schopny odd lit Ř0 % vody od 

sušiny, kterou lze šnekovým dopravníkem odsypat vedle do p istaveného kontejneru. 

Vodu lze vypustit zp t do kanalizace. Dále m že být v z využit jako sací bagr k suchému 

sání a vyklízení stavebních materiál  v kusovitosti Ěpísek, št rk apod.ě, kam se nedostane 

klasický bagr nebo nákladní v z. Tato vozidla jsou však využívána pouze pro vlastní 

pot ebu; naskýtá se tedy p íležitost pronajmout je p i nevyužívání za jednotnou cenu 

danou počtem dn  využívání. 

http://www.tvs-centrum.cz/cisteni-kanalizace-3
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Obrázek č. 15: Vozidlo Ibos KOMBO 12  

(Zdroj: IBOS.cz) 

Navijáky BůGELů: Navijáky Bagela jsou ešeny jako p ív s a dle typu 

jsou namontovány na jednoosém či dvouosém podvozku s tažnou ojí zakončenou okem 

nebo koulí. Spl ují všechny požadavky pro provoz na pozemních komunikacích ĚSPZě. 

Hlavním komponentem navijáku je dvojitá svislá navijáková jednotka a buben pro 

uložení lana s automatickým navíjením, obojí ovládané hydraulickou jednotkou 

s čerpadlem, které pohání benzinový či dieselový motor. Tažná síla je generována pomocí 

svislé navijákové jednotky a ocelové lano je navíjeno na buben za nízkého nap tí, které 

činí cca 5 % skutečné tažné síly. Tažnou sílu a rychlost tahu lze p edem nastavit. Tyto 

navijáky společnost používá na pokládku vnit ní vložky sanovaného potrubí. Jsou 

neustále v provozu, proto nep ipadá v úvahu jejich p íležitostný pronájem. 

 

Obrázek č. 16: Naviják Bagela  

(Zdroj: Bagela.cz) 
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Mobilní kotelny: Technologie mobilní kotelny slouží podniku p evážn  k p edeh átí 

p edizolovaného potrubí. K tomu dochází vpoušt ním páry pomocí speciální hadice 

p ímo do potrubí kanalizačního systému.  

 

Obrázek č. 17: Mobilní kotelna  

(Zdroj: vlastníě 

Roboty KA-TE: Roboti od firmy KA-TE jsou společností Služby, s.r.o., využíváni 

zejména pro rehabilitaci nep ístupných kanalizačních systém . Tito roboti jsou velmi 

p esní a umož ují se dostat na místa, kam se s t žkou technikou dostat nelze. Firma 

využívá p evážn  ezací roboty, které slouží p i otevírání bočních spoj  v potrubních 

vložkách. Dalším robotem, který firma vlastní, avšak není často využíván, je robot plnicí, 

který provádí trvalé opravy v poškozených oblastech a p ipojeních v kanalizačním 

potrubí. O tuto technologii je na trhu zájem, avšak firma robota k pronájmu nenabízí. 

Nevyužívaným robotem je pak i bednicí robot, který umož uje trvalé opravy vyznačující 

se nízkým t ením materiál . 
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Obrázek č. 18: ezací robot Ků-TE  

(Zdroj: KA-TE.ch) 

3.3 Porter v model konkurenčních sil 

V této kapitole se autor zabývá pr zkumem oborového odv tví. Pro tento pr zkum bude 

zapot ebí zhodnotit všech p t konkurenčních sil, které na podnik p sobí. Celkový dopad 

p sobících sil ovliv uje vznik konkurence na trhu a ve výsledném efektu určuje zisky, 

které m že společnost dosáhnout. 

3.3.1 Vyjednávací síla zákazník  Ěodb ratel ě 

Na trzích otev ené ekonomiky je zvykem, že firmy o své zákazníky bojují a snaží se 

zárove  nabízet co možná nejkvalitn jší produkty či služby. V tomto konkurenčním boji 

odb ratelé tlačí na své dodavatele ve snaze získat nejnižší ceny. Společnost Služby, s.r.o., 

své nejv tší zákazníky odm uje za jejich pravidelné odb ry nižší cenou poskytované 

služby. Hlavním odb ratelem služeb společnosti jsou p edevším Vodárny. Celkový 

objem poskytnutých služeb Vodárnám je v procentním vyjád ení až 45 % ze všech 

poskytnutých služeb. Dalším z d ležitých odb ratel  jsou jednotlivá m sta požadující 

sanaci m stských kanalizačních systém . Poslední skupinou odb ratel  jsou pak 

soukromé společnosti, jejichž podíl na využívání služby je 15 %, mezi n  se nap íklad 

adí: 

Barum continental: Společnost Continental byla založena v roce 1Ř71 v Hannoveru jako 

akciová společnost „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“. Ve druhé 

polovin  dvacátých let Ň0. století došlo ke sloučení společnosti s velkými společnostmi 

z gumárenského pr myslu, čímž vznikla společnost „Continental Gummi-Werke ůG“. 
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V roce 1řř5 byla založena divize automobilových systém , aby p isp la k posílení 

obchodování se systémy v rámci automobilového pr myslu.  

 V dnešní dob  pat í společnost Continental mezi p t nejv tších dodavatel  na 

automobilovém trhu na sv t . Jakožto dodavatel brzdových systém , systém  

a komponent  pro pohony a podvozky, p ístrojové techniky, informačních a zábavních 

ešení pro idiče a posádku, elektroniky vozidel, pneumatik a technických výrobk  

z elastomer .  

Mondi: Mondi Št tí, a.s., je významným evropským dodavatelem lepenky, buničiny na 

trhu a p edním výrobcem vysoce kvalitních papír  Sack Kraft a Kraft Papers. 

Společnost zahájila výrobu buničiny v roce 1ř4ř pod názvem Sepap. V následujících 

desetiletích se název a vlastnictví mlýna n kolikrát zm nilo. V letech následujících po 

privatizaci poukázek získala rakouská společnost Frantschach Group mlýn jako celek. 

Mondi Št tí, a.s., nyní díky velkým investicím na zvýšení kapacity ročn  produkuje více 

než 500 000 metrických tun buničiny, papíru a lepenky sv tové kvality, které se prodávají 

na všech kontinentech. 

Nevoga: Společnost Nevoga Immo se od roku 1ř5Ř zabývá vývojem a výrobou 

stavebních profil  a plastových distančních prvk . V souladu s poptávkou na trhu se 

postupem času její nabídka produkt  výrazn  rozrostla. Výrobky jako výztužné 

napojovací prvky Plexus®, betonové distanční prvky nebo papírové bednicí prvky jsou 

stálou součástí jejího sortimentu.  

MND: Skupina MND je evropskou korporací pokrývající všechny oblasti t žby ropy 

a zemního plynu a obchodování s plynem a elekt inou. 

Skupina t ží ropu a zemní plyn nejen v České republice, ale i v dalších zemích a poskytuje 

širokou škálu služeb pro své evropské partnery v oblasti vrtných prací. Disponuje 

skladovací kapacitou zemního plynu p esahující 500 mil. mň. MND je významným 

hráčem na velkoobchodním trhu s plynem a elekt inou a nejrychleji rostoucím 

alternativním dodavatelem t chto komodit domácnostem v České republice. 

Skupina MND dlouhodob  podporuje projekty spojené s ochranou životního prost edí, 

udržováním místních tradic a sportovním rozvojem d tí a mládeže. 
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Z výše uvedeného m žeme íci, že velkou vyjednávací sílu mají p edevším Vodárny 

a m sta. Avšak i p es postavení t chto subjekt  m žeme tvrdit, že společnost Služby, 

s.r.o., má dobrou vyjednávací pozici, protože nabízí specifický zp sob sanace potrubí, 

a liší se tak od konkurence. 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatel  

Dodavateli společnosti Služby, s.r.o., jsou p edevším firmy prodávající polyetylenové 

potrubí. Jedná se jak o společnosti zahraniční, p sobící na svém domácím trhu, tak 

i společnosti české, které prodeje uskuteč ují v ČR. Pro firmu bylo velmi d ležité vybrat 

dodavatele poskytující kvalitní materiály. Služby, s.r.o., spolupracuje s v tšinou svých 

dodavatel  dlouhodob  a není v jejím zájmu spolupráci p erušovat. Pokud by se však na 

trhu naskytl nový dodavatel nabízející výhodn jší podmínky spolupráce, snažil by se 

podnik této situace využít. P echod mezi dodavateli by však pro firmu mohl znamenat 

zvýšení náklad , které by v konečném výsledku bylo v tší než prosp ch z nov  

vyjednaných podmínek. S výb rem nového dodavatele je spojen pr zkum trhu. Je 

zapot ebí ov it kvalitu nabízeného materiálu, což je tém  nemožné bez nákupu 

testovacích vzork . Proto si společnost Služby, s.r.o., vybírá své dodavatele podle 

certifikací, které kvalitu materiálu zaručují.  

Na trhu s polyetylenovým potrubím p sobí dostatek firem, což znamená, že nemají 

velkou vyjednávací sílu na podnik Služby, s.r.o. Společnost spolupracuje p evážn  

s následujícími podniky: 

WAVIN: Společnost Wavin Czechia je součástí skupiny Wavin – p edního sv tového 

poskytovatele plastových potrubních systém  pro obytné, nebytové a stavební projekty. 

Jednou z vlajkových produkt  společnosti WůWIN je technologie pro kanalizační 

potrubí spočívající v t sn  p iléhající Ěclose-fitě vložce vhodné pro systémy v havarijním 

stavu.  

EGEPLAST: společnost Egeplast je p edním výrobcem plastových potrubních systém . 

Firma Egeplast byla založena v roce 1ř0Ř Engelbertem Gröterem. V dnešní dob  je ve 

čtvrté generaci rodinným vlastnictvím a pod vedením majitele. Hlavní sídlo a výrobní 

lokalita se nacházejí v Grevenu ĚVestfálskoě. Zde Egeplast provozuje nejmodern jší 

závod na výrobu polymerových trubních systém  v Evrop .  
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Výrobky firmy Egeplast se dají užít v následujících oblastech: 

- P eprava pitné vody 

- P eprava plynu 

- P eprava odpadních vod 

Společnost se zam uje na užitečné trubní systémy vhodné pro moderní bezvýkopové 

technologie, sanace a ešení dle individuálních pot eb zákazník .   

Ve firm  Egeplast mají výzkum a vývoj svou dlouholetou tradici. Firma je známá jako 

“kolébka” inovací v oblasti vícevrstvých trubek. Vedoucí pozici v technologii dokazuje 

více než 60 patent  k výrobk m a výrobním technikám. Tato skutečnost byla jedním 

z rozhodujících faktor  p i výb ru vhodného dodavatele pro společnost Služby, s.r.o. 

PIPELIFE: Společnost Pipelife Czech byla založena v roce 1řř4 holdingem Pipelife 

a Fatrou Napajedla, a.s., pod tehdejším názvem Pipelife-Fatra, s.r.o. Odkoupením podílu 

Fatry p ešel v roce Ň004 podnik pln  do vlastnictví holdingu Pipelife a v současnosti nese 

název Pipelife Czech, s.r.o. Od roku Ň01Ň je stoprocentním vlastníkem holdingu Pipelife 

společnost Wienerberger ůG. Společnost Pipelife Czech, s.r.o., je významným výrobcem 

a nejv tším prodejcem plastových potrubních systém  v České republice. Nabízí nejširší 

výrobní sortiment potrubí a dalších komponent pro in house i pro inženýrské sít  z PVC, 

PE a PP. Jde o výrobky tuzemské i z dalších závod  holdingu Pipelife. Pro Služby, s.r.o., 

byla op t velmi d ležitá kvalita nabízeného sortimentu, která je u PIPELIFE podložena 

certifikací systému ízení jakosti ČSN EN ISO ř001:Ň00Ř. Další certifikací je pak norma 

ISO 14 001, kterou společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky 

vztahující se k ochran  p írody, životního a pracovního prost edí. Ke zlepšování 

životního prost edí p ispívá i samotným výrobním programem. Výrobky jsou 

technologicky vysp lé a s významným ekologickým p ínosem. Vykazují totiž nízkou 

zát ž životního prost edí p i výrob , instalacích a b hem doby jejich použití, ale i po 

ukončení jejich životnosti, kdy je možné opakované využití výchozího materiálu. ada 

produkt  smí používat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek. Certifikací normy 

ISO 50001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující 

se k managementu hospoda ení s energií. Společnost zvyšuje pov domí všech pracovník  
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o vlivu energetické náročnosti a hospoda ení s energií p i vytvá ení výrobk  

a poskytovaných služeb.  

ELMO-PLAST: je jediným ryze českým dodavatelem společnosti Služby, s.r.o. 

P edm tem podnikání společnosti je od začátku její existence výroba výrobk  

z plastických hmot a jejich kompletace ĚCZ-NůCE ŇŇŇ000 Výroba plastových výrobk ě 

a výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v d nebo společenských v d ĚOKEČ 

7Ň1ř00 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v dě. Společnost 

Elmo-plast, a.s., je českým výrobcem plastového potrubí. Nabízí široký sortiment 

potrubních systém  z polyetylenu a polypropylenu. Mezi hlavní materiály pat í potrubí 

z materiálu PE100 a PE 100RC. V posledních letech byla rozší ena výrobní ada potrubí 

až do 1600 mm. Tím se firma Elmo-plast, a.s., stala jediným výrobcem v tších pr m r  

plastového potrubí HDPE v České republice. Dále společnost Elmo-plast, a.s., 

nabízí polypropylenové hladké kanalizační potrubí EM-LINE®, potrubí se 

strukturovanou korugovanou st nou EM-COR® a v neposlední ad  potrubí se 

žebrovanou st nou CORMA-RIB Ň®.  

3.3.3 Konkurence firem p sobících na daném trhu 

Obor sanace potrubních systému je velmi úzkým segmentem trhu. I p es to, že vyžaduje 

velkou technickou, technologickou vybavenost a specifické znalosti a dovednosti, 

pohybuje se v tomto oboru relativn  velký počet firem. N které z nich sanaci potrubních 

systém  mají jen jako dopln k k ostatním činnostem, které zákazník m poskytují Ěnap . 

IMOS, a.s.), na rozdíl od firmy Služby, s.r.o. Společnost se zabývá výhradn  sanací 

kanalizačních potrubí a p ímými konkurenty jsou jen společnosti, které se zabývají také 

výhradn  sanací kanalizačních či jiných potrubních systém . Bohužel není na českém 

trhu snadné tyto společnosti najít, protože v tšina poskytuje i jiné služby než pouze sanaci 

potrubí. Pro účely této práce však byly vybrány ty společnosti, které podnik Služby, s.r.o., 

vnímá jako své nejv tší konkurenty. Tyto společnosti si v tšinou konkurují cenou 

a hlavním zp sobem, jak se diferenciovat od ostatních, je nabídnout kvalitní produkt 

s p idanou hodnotou, kterou m že být nap íklad posanační servis.  P ímými konkurenty 

jsou pak tyto společnosti:  

ZEPRIS, s.r.o.: Firma p sobí na trhu od roku 1řř7 a specializuje se na pokládku potrubí. 

V současnosti se spektrum její činnosti rozprostírá od kompletního zasíťování území 
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a výstavby technologických objekt  p es bezvýkopovou výstavbu trubních vedení až po 

sanace stávajících potrubí. 

DORG, s.r.o.: podnik se zam uje na výstavbu, rekonstrukci a opravy vodovodních 

a kanalizačních sítí po celém území České republiky pomocí bezvýkopových technologií 

berstlining a relining. 

Vodohospoda ské stavby Javorník, s.r.o.: Společnost Vodohospodá ské stavby 

Javorník-CZ, s.r.o, je svou činností zam ena na výstavbu vodovod , kanalizací, čistíren 

odpadních vod a jiných vodohospodá ských staveb, tak i na oblasti komunikací, vodních 

tok  a podobn . Mimo tyto činnosti se společnost zabývá též stavební mechanizací 

a stavební dopravou. 

Následující tabulka vychází z dat účetních záv rek za roky Ň016–Ň01Ř a srovnává 

konkurenci z pohledu tržeb za prodej výrobk  a služeb. ůutor práce up ednostnil srovnání 

t chto tržeb na úkor tržeb za prodej zboží, a to z d vodu jejich zanedbatelných hodnot 

s ohledem na obor podnikání. 

Tabulka č. 2: Vývoj tržeb za období 2016–201Ř Ěhodnoty v tis. Kčě  
(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Společnost 
Tržby za prodej výrobk  a služeb v tis. Kč 

pr m r po adí 
2016 2017 2018 

Služby, s.r.o. 143 048 163 481 130 855 145 795 3. 

Zepris, s.r.o. 524 202 664 604 725 594 638 133 1. 

Dorg, s.r.o. 34 680 25 867 20 099 26 882 4. 

VHS Javorník, s.r.o. 18 640 265 384 265 618 183 214 2. 
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Graf č. 1: Vývoj tržeb za období 2016–2018  

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Z tabulky č. Ň a grafu č. 1 m žeme vyčíst, že společnost Služby se z pohledu pr m rných 

tržeb umístila na ň. míst . M žeme íci, že její tržby jsou ve sledovaném období 

vyrovnané. Nejvyšší nár st tržeb mezi lety zaznamenala společnost Zepris, s.r.o. 

Klesající trend je naopak patrný u společnosti Dorg, s.r.o. 

Tabulka č. 3: Vývoj výsledku hospoda ení za období 2016–2018  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Společnost 
Výsledek hospoda ení v tis. Kč 

pr m r po adí 
2016 2017 2018 

Služby, s.r.o. 1 254 1 761 490 1 168 4. 

Zepris, s.r.o. 32 785 40 865 37 524 37 058 1. 

Dorg, s.r.o. 4 828 50 890 1 923 3. 

VHS Javorník, s.r.o. 6 977 383 1 940 3 100 2. 

 

Tabulka č. ň zachycuje vývoj výsledku hospoda ení za období Ň016–Ň01Ř. Nejvyšších 

hodnot výsledku hospoda ení dosáhla společnost Zepris, s.r.o. Společnost Služby, s.r.o., 

se v hodnocení pr m rného výsledku hospoda ení umístila na 4. míst . Z tabulky je 

patrný propad ve výsledku hospoda ení společnosti Dorg, s.r.o., mezi lety 2016 a 2017. 

Žádná ze společností však nevykazuje ztrátu. 
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Tabulka č. 4: Rentabilita tržeb za období 2016–2018 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Společ ost 
Re ta ilita trže  ROS  

prů ěr pořadí 
2016 2017 2018 

Služ y, s.r.o. 0,88 % 1,02 % 0,37 % 0,76 % 3. 

Zepris, s.r.o. 6,25 % 6,15 % 5,17 % 5,86 % 2. 

Dorg, s.r.o. 13,92 % 0,19 % 4,43 % 6,18 % 1. 

VHS Javor ík, s.r.o. 2,12 % 0,13 % 0,69 % 0,98 % 4. 

 

V tabulce č. 4 je uvedena rentabilita tržeb ĚROSě za období Ň016–Ň01Ř. Rentabilita tržeb 

je ukazatelem, který označuje, kolik korun čistého zisku p ipadá na jednu korunu tržby. 

Pro účely této práce byl zvolen výpočet založený na podílu čistého zisku ĚEůTě 

a celkových tržeb za období. 

 � = ��ž    í ℎ ý ů  ž + ž    ží 
 

Nejvyšších pr m rných hodnot rentability tržeb vykázala společnost Dorg, s.r.o., a to 

hlavn  díky roku Ň016, kde dosáhla rentability tém  14 %. Společnost Služby je 

v porovnání až na t etím míst  a je patrný propad hodnot mezi roky 2017–2018. 

Následující tabulky se zabývají tržním podílem společností na trhu. ůby bylo možné 

určit, jaký procentní podíl vybrané společnosti na trhu sanací kanalizačních systém  

zaujímají, bylo zapot ebí vzít tržby za dané služby a výrobky všech vybraných 

společností a provést odhad tržeb ostatních společností p sobících na trhu. Tento odhad 

byl proveden na základ  hodnot uvedených ve výročních zprávách ostatních společností. 

ůutor práce zpracoval a vyhodnotil 1Ň dalších podnik  p sobících ve stejném oboru jako 

vybrané společnosti a na základ  t chto hodnot vypracoval odhad tržeb. ůutor 

p edpokládá, že ostatní podniky vygenerují 60 % z celkových tržeb na daném trhu. 

Hodnota m že být zkreslena, a to z d vodu, že n které vybrané podniky nezve ej ují své 

výroční zprávy, a tudíž autor práce nem l p ístup ke skutečným hodnotám. Pro zachycení 

tržních podíl  a pro účely této práce je však takový odhad dostačující. 
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Tabulka č. 5: Celkové tržby za období 2016֪–2018 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Společnost 
Tržby za prodej výrobk  a služeb v tis. Kč 

2016 2017 2018 

Služby, s.r.o. 143 048 163 481 130 855 

Zepris, s.r.o. 524 202 664 604 725 594 

Dorg, s.r.o. 34 680 25 867 20 099 

VHS Javorník, s.r.o. 18 640 265 384 265 618 

Ostatní 1 080 855 1 679 004 1 713 249 

Celkem 1 801 425 2 798 340 2 855 415 

 

Tabulka č. 6: Tržní podíl za období 2016–2018  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Společnost 
Tržní podíl 

Pr m r 
2016 2017 2018 

Služby, s.r.o. 7,94 % 5,84 % 4,58 % 6,12 % 

Zepris, s.r.o. 29,10 % 23,75 % 25,41 % 26,09 % 

Dorg, s.r.o. 1,93 % 0,92 % 0,70 % 1,18 % 

VHS Javorník, s.r.o. 1,03 % 9,48 % 9,30 % 6,61 % 

Ostatní 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 

 

Z výše uvedené tabulky m žeme vyčíst, že nejvyšší pr m rný tržní podíl z vybraných 

společností zaujímá Zepris, s.r.o., a sice Ň6,06 %. Hlavním d vodem je to, že se 

společnost nezam uje čist  jen na sanaci potrubních a kanalizačních systém , nýbrž i na 

dopl kové práce, které také generují zisk. Oproti tomu společnost Služby, s.r.o., která je 

striktn  zam ena pouze na sanaci, má 6,1Ň % tržní podíl, což ukazuje její relativn  silné 

postavení na trhu. Nejnižší pr m rný tržní podíl s hodnotou 1,1Ř % zaznamenává 

společnost Dorg, s.r.o. 
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3.3.4 Hrozba vstupu nové konkurence 

Vstup na trh v oboru sanace vodovodního potrubí vyžaduje velké vstupní investice. 

Nejd ležit jší jsou stroje nezbytn  nutné k výkonu činnosti. Tuto techniku je možné 

nakoupit na leasing, ale i p esto jsou náklady spojené s takovou koupí velmi vysoké. To 

je hlavním d vodem, proč na trhu p sobí dlouhodob  zab hnuté společnosti, které jen 

rozši ují své činnosti do dalších obor  spojených se sanací potrubí.  

Jedinou hrozbu tak tvo í velké zahraniční společnosti, které by m ly zájem o vstup na 

český trh. Jedná se p edevším o společnosti ze zemí, které p ímo sousedí s Českou 

republikou, p edevším o firmy z Polska a N mecka. 

3.3.5 Hrozba substitut  

Technologie, kterou využívá společnost Služby, s.r.o., je založena na vysokohustotní 

polyetylenové trubce, která se vkládá do potrubního systému a po nah átí za pomoci páry 

se roztáhne po obvodu starého potrubí a tím vytvo í ochrannou vrstvu. Hledané substituty 

musejí být tedy založeny na podobné technologii. Hlavním a také jediným substitutem, 

který vychází z podobného konceptu, je Swagelining. Tato metoda nevychází ze 

zah ívání, jak je tomu u technologie, již využívá společnost Služby, s.r.o., nýbrž 

z natahování potrubí v tšího pr m ru otvorem menším, čímž dochází ke kompresi 

materiálu, neboť na n j p sobí stlačovací síla až Ř0 tun. Celý tento proces probíhá 

takzvan  za studena, což je jeho hlavní nevýhoda. Tím, že se trubka nezah ívá, nedochází 

k úplnému splynutí s potrubím, do kterého se vkládá, a tudíž vzniká drobný prostor mezi 

trubkou a potrubím, ve kterém m že docházet k ukládání r zného sedimentu. Na níže 

uvedeném obrázku je znázorn n kompresní sytém. V pravé části obrázku je trubka 

v p vodním stavu a na levé části je již protažená kompresním za ízením a tažená pomocí 

navíjecího za ízení do potrubí. 
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Obrázek č. 19: Swagelining  

(Zdroj: murphypipelines.com) 

3.4 McKensyho model 7S 

3.4.1 Strategie (Strategy) 

Hlavní strategií podniku je strategie diferenciace. Tuto strategii podnik volí z toho 

d vodu, že se specializuje pouze na specifickou metodu sanace potrubí. Uvedená 

strategie spočívá v odlišení se od konkurence, s vysokou p idanou hodnotou. Společnost 

v současné dob  z kapacitních d vod  nedokáže uspokojit poptávku po dané technologii. 

Z toho d vodu by bylo vhodné podnik rozší it. To však není za dané situace na trhu práce 

možné, neboť pro rozší ení by bylo zapot ebí zam stnat více lidí, kterých je však pro 

výkon d lnických i více kvalifikovaných prací nedostatek.  

3.4.2 Struktura (Structure) 

Valná hromada – Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada, která kontroluje 

editele a vedoucí pracovníky společnosti, schvaluje hospodá ský výsledek, vypracovává 

a schvaluje strategická rozhodnutí, rozhoduje o personálním obsazení vedoucích funkcí. 

Jednatelé – V čele společnosti stojí dva jednatelé, kte í ve smyslu zakladatelské listiny 

zastupují společnost v rozsahu určeném zakladatelskou listinou. Každý z jednatel  

respektuje názor druhého jednatele, svá strategická rozhodnutí p edem vzájemn  

konzultují. Konečné stanovisko formuluje editel. 
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Odpov dnosti a kompetence jednatele 1 – editele společnosti  

Je pod ízen valné hromad  společnosti, která mu ukládá úkoly a kontroluje jejich pln ní. 

Jedná jménem společnosti ve v cech obchodních, ídí a provádí akviziční činnost 

v teritoriích v ČR i v zahraničí vymezených mu po dohod  s druhým jednatelem. 

Zajišťuje komunikaci se zákazníkem a zainteresovanými stranami.  

Dává p íkazy k vyhotovení a schvaluje smlouvy se zákazníky a jejich dodatky, které 

získal svou akviziční činností. Schvaluje smlouvy se subdodavateli na zákazníky, které 

získal svou akviziční činností. 

Spolu s jednatelem Ň sestavuje pracovní Ěvýkonnýě tým k zakázce pro zákazníka, s nímž 

uzav el kontrakt. Činnost týmu pak dále pr b žn  kontrolují účastníci porady vedení. 

Dále jednatel 1 ídí a kontroluje tu část práce jednotlivých st edisek společnosti, na které 

se s jednatelem Ň domluvil. Nakupuje hmotný a nehmotný investiční majetek se 

souhlasem druhého jednatele. ídí vývoj nových technologií a za ízení. Má p ístup 

k bankovním výpis m a informacím. Má podpisové právo.  

Po dohod  s jednatelem Ň uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy se zam stnanci. 

Odpovídá za pln ní p edpis  bezpečnosti práce, ochrany životního prost edí 

a protipožární ochrany a ostatních na společnost se vztahujících právních p edpis  České 

republiky. Jmenuje a ídí p ípadné komise škodní, skartační, inventarizační aj. Vytvá í 

a schvaluje p edepsanou dokumentaci S  a ídí se jí. Podává nám ty na zm ny systém  

a účinn  zm nám napomáhá. Je odpov dný za prezentaci zavedených systém  mimo 

organizaci. 

Odpov dnosti a kompetence jednatele 2  

Je pod ízen editeli společnosti, který p i rozhodování respektuje jeho názor. 

Jedná jménem společnosti ve v cech obchodních, ídí a provádí akviziční činnost 

v teritoriích v ČR i v zahraničí vymezených mu po dohod  s druhým jednatelem. 

Zajišťuje komunikaci se zákazníkem a zainteresovanými stranami.  

Dává p íkazy k vyhotovení a schvaluje smlouvy se zákazníky a jejich dodatky, které 

získal svou akviziční činností. Schvaluje smlouvy se subdodavateli na zákazníky, které 

získal svou akviziční činností. 



67 

 

Spolu s jednatelem 1 sestavuje pracovní Ěvýkonnýě tým k zakázce pro zákazníka, s nímž 

uzav el kontrakt. Činnost týmu pak dále pr b žn  kontrolují účastníci porady vedení. 

ídí a kontroluje tu část práce jednotlivých st edisek společnosti, na které se s editelem 

p edem dohodl. Nakupuje hmotný a nehmotný investiční majetek se souhlasem druhého 

jednatele. 

Má p ístup k bankovním výpis m a informacím. Má podpisové právo.  

Po dohod  s jednatelem 1 uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy se zam stnanci. 

Vytvá í a schvaluje p edepsanou dokumentaci S  a ídí se jí. Podává nám ty na zm ny 

systém  a účinn  zm nám napomáhá. Je odpov dný za prezentaci zavedených systém  

mimo organizaci. 

Zam stnanci, odpov dnosti a kompetence 

Vedoucí ekonomického odd lení 

Je pod ízen jednatel m, kte í mu stanovují úkoly a kontrolují jejich pln ní. 

Má p ístup k bankovním výpis m a informacím. Dává p íkazy k bankovním transakcím 

a souhlas k úhradám faktur. 

Odpovídá za vedení účetnictví včetn  mzdového, styk s bankou, da ová p iznání.  

eší ekonomiku firmy s da ovým poradcem. Vede statistiku odpad . 

ídí účetní.  

Účetní 

Zpracovává podvojné účetnictví a p ipravuje finanční záv rku. 

Zpracovává inventury majetku společnosti.  

Zpracovává mzdovou agendu.  

Odpovídá za vedení pokladny.  

Vedoucí obchodního a ekonomického odd lení 

Je pod ízen ob ma jednatel m, kte í mu stanovují úkoly a kontrolují pln ní t ch úkol , 

které mu každý z nich stanovil. 

Provádí akviziční činnost v souladu s pokyny obou jednatel .  
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Vypracovává cenové nabídky, p ipravuje smlouvy se zákazníky a subdodavateli na pokyn 

obou jednatel . 

ídí a kontroluje akviziční činnosti svých pod ízených. 

Provádí, kontroluje a vyhodnocuje ekonomiku staveb. Na základ  t chto informací 

stanovuje koeficient míry zisku společnosti.  

P ípravce staveb 

Vypracovává obchodní nabídky na realizaci jednotlivých technologií.  

Provádí statické výpočty jednotlivých p ípad .  

P ipravuje obchodní smlouvy Ěodsouhlasené právníkem společnosti Služby, s.r.o.ě.  

Provádí akviziční činnost a účastní se výstav v daném oboru v ČR i v zahraničí.  

Stavbyvedoucím vydává technologický list na jednotlivé stavby.  

Eviduje a reviduje české technické normy ČSN. 

Vedoucí st ediska Servis 
 

Je pod ízen ob ma jednatel m, kte í mu stanovují úkoly a kontrolují pln ní t ch úkol , 

které mu každý z nich stanovil. 

Provádí akviziční činnost v souladu s pokyny obou jednatel .  

ídí a kontroluje činnost vedoucích posádek čisticích a monitorovacích za ízení. 

ídí a kontroluje činnost technika, provád jícího vyhodnocování monitoringu.  

Podává návrhy na výb r technologií a software st ediska Servis.  

Dle rozhodnutí jednatel  zastává funkci stavbyvedoucího na určených stavbách. 

Stavbyvedoucí - technik 

Je pod ízen vedoucímu st ediska Servis, který mu stanovuje úkoly a kontroluje jejich 

pln ní.  

ídí a kontroluje realizaci staveb voda, kanalizace a plyn. ídí a kontroluje jemu 

p id lené p edáky.  
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Je povinen vést stavební deník a kontrolovat pracovní deníky p edák . Kontroluje 

výčetky pod ízených zam stnanc .  

Je povinen kontrolovat dodržování technologických p edpis  a pravidel BOZP na 

jednotlivých stavbách, za které odpovídá. 

Zpracovává údaje z monitoringu potrubí. 

Dle pokyn  vedoucího st ediska ídí a kontroluje vedoucí posádek voz  pracujících pro 

st edisko Servis. 

Vedoucí posádky 

Je pod ízen technik m st ediska.  

Provádí monitoring, p ípadn  čišt ní potrubí. 

Provádí záznamy na počítači o daných činnostech Ěmonitoringě. Kontroluje kamerami 

vyčišt ní potrubí tlakovými vozy.  

Vedoucí posádky tlakového vozu odpovídá za p evoz a uložení vyt ženého odpadu na 

pat ičnou skládku nebo do čistírny odpadních vod. 

Je povinen vést deník vozidla. 

Technik, správce sít  a správce budov 

Jsou pod ízeni jednatel m, kte í jim stanovují úkoly a kontrolují jejich pln ní. Dle 

pot eby se vzájemn  zastupují.  

Správce sít  je v kontaktu s externí firmou, která spravuje počítačovou síť. 

Správce budov odpovídá za stavební stav budov a po konzultaci s jednateli navrhuje 

opravy. Provád ní oprav pr b žn  kontroluje.  

Kontroluje a vyhodnocuje spot ebu pohonných hmot.  

Vedoucí st ediska Kanalizace a voda  

Je pod ízen ob ma jednatel m, kte í mu stanovují úkoly a kontrolují pln ní t ch úkol , 

které mu každý z nich stanovil. 

ídí a kontroluje realizaci staveb v oblasti voda a kanalizace (v budoucnu plyn). 
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ídí a kontroluje výrobního technika v oblasti realizace staveb, stavbyvedoucí a p edáky 

spadající pod st edisko.  

Je odpov dný za dodržování a kontrolu technologických p edpis . Je povinen provád t 

kontroly dodržování pravidel BOZP na všech stavbách Ěpod ízených stavbyvedoucíchě. 

Stavbyvedoucí  

Je pod ízen vedoucímu st ediska Kanalizace a voda, který mu stanovuje úkoly 

a kontroluje jejich pln ní.  

ídí a kontroluje realizaci staveb v oblasti voda, kanalizace a plyn. ídí a kontroluje jemu 

p id lené p edáky.  

Je povinen vést stavební deník a kontrolovat pracovní deníky p edák . Kontroluje 

výčetky pod ízených zam stnanc .  

Je povinen kontrolovat dodržování technologických p edpis  a pravidel BOZP na 

jednotlivých stavbách, za které odpovídá. 

P edák 

Je pod ízen stavbyvedoucímu st ediska Kanalizace a voda, který mu stanovuje úkoly 

a kontroluje jejich pln ní. 

Je povinen vést pracovní deníky p edák  a evidovat hodiny d lník . 

ídí a organizuje provád ní staveb v oblasti voda, kanalizace a plyn. O pr b hu stavby 

vede technologický list, který mu p edá stavbyvedoucí. 

ídí a kontroluje jemu p id lené pracovníky. 

Vedoucí st ediska Technologie a mechanizace  

Je pod ízen ob ma jednatel m, kte í mu stanovují úkoly a kontrolují pln ní t ch úkol , 

které mu každý z nich stanovil. 

ídí a kontroluje mechanizaci, technologii, opravy a údržbu stroj  a za ízení.  

Podílí se na vývoji nových technologií a za ízení a pr b žn  kontroluje provád ní 

zavedených technologických postup . 

Dle rozhodnutí jednatel  zastává funkci stavbyvedoucího na určených stavbách. 
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Podává návrhy na nákup technologického vybavení. 

Je odpov dný za stav a čistotu vozového parku. 

Provádí pravidelné kontroly technického stavu vozidel.  

Vzájemná koordinace činností provozu výrobního areálu a provozu dílen mezi vedoucím 

výrobního areálu a vedoucím st ediska Technologie a mechanizace je stanovena týdn  na 

dispečinku. V p ípad  nep ítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu vedoucí výrobního 

areálu. 

Vedoucí výrobního areálu  

Odpovídá za výrobní areál. Objednává stavební materiál. Eviduje skladové zásoby. 

Odpovídá za revizi elektroná adí, tlakových nádob, hasicích p ístroj  a zdvihacích 

za ízení. P id luje úkoly pracovník m dílen. Odpovídá za sycení vystýlek správných 

rozm r  Ěobvod, tloušťka, délkaě. Pro p ípad jeho nep ítomnosti je stanovena osoba 

odpov dná za provedení zápisu do technologického listu. 

Vzájemná koordinace činností provozu výrobního areálu a provozu dílen mezi vedoucím 

výrobního areálu a vedoucím st ediska Technologie a mechanizace je stanovena týdn  na 

dispečinku.  

V p ípad  nep ítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu vedoucí st ediska Technologie a 

mechanizace. 

Vedoucí dílen 

Je pod ízen vedoucímu výrobního areálu a pop ípad  vedoucímu st ediska Technologie 

a mechanizace Ěpo jejich vzájemné dohod ě, který mu ukládá úkoly a kontroluje jejich 

pln ní. 

ídí a kontroluje práci zámečník . 

Asistent  

Je pod ízen editeli společnosti, který mu ukládá úkoly a kontroluje jejich pln ní. 

Odpovídá za administrativní vedení společnosti a za práci sekretariátu. 
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P edstavitel vedení pro jakost ĚPVJě  

Vytvá í, uplat uje a udržuje systém ízení jakosti podle normy systému ízení jakosti 

v organizaci. Zajišťuje, aby procesy pot ebné pro systém byly vytvá eny, uplat ovány 

a udržovány. Organizuje práce p i zavád ní S J, iniciuje nápravná opat ení včetn  

kontroly jejich pln ní a účinnosti. P edává vedení SLUŽBY, s.r.o., informace o dosažené 

výkonnosti S J a o jakékoliv pot eb  jejího zlepšování. 

Podporuje v domí závažnosti požadavk  zákazníka v celé organizaci. 

P edstavitel vedení pro ochranu životního prost edí ĚPVEě 

Vytvá í, uplat uje a udržuje systém podle normy EMS Ěsystém environmentálního 

managementuě v organizaci. Zajišťuje, aby pot ebné procesy byly vytvá eny, 

uplat ovány a udržovány. Iniciuje provád ní audit , nápravných a preventivních opat ení 

včetn  kontroly jejich pln ní a účinnosti. P edává vedení SLUŽBY, s.r.o., informace 

o dosažené výkonnosti systému a o jakékoliv pot eb  jejího zlepšování. 

Podporuje v domí závažnosti požadavk  zainteresovaných stran v celé organizaci. 

3.4.3 Systémy ĚSystemsě 

Jak již bylo d íve uvedeno, společnost Služby, s.r.o., funguje na informačním systému 

HELIOS Red, který poskytuje moduly, se kterými jednotlivá odd lení společnosti 

pracují. Jedná se p edevším o moduly:  

- Účetnictví 

- Nákup a prodej 

- Zakázky 

- Skladová evidence 

- Obchodní partne i 

- Majetek 

- Personalistika a mzdy 

- Manažerské vyhodnocení 
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3.4.4 Styl (Style) 

Styl vedení ve společnosti Služby, s.r.o, se dá klasifikovat jako demokratický styl, kdy je 

vedoucí pracovník velice aktivní ve svém snažení, avšak dává prostor pro diskuzi a se 

svými spolupracovníky problematiku komunikuje. P i záv rečném rozhodování má však 

vždy hlavní slovo s nejv tší vahou. Vedoucí pracovníci mají u svých pod ízených 

vybudovanou autoritu, p esto se však u nich t ší i velké oblíbenosti, protože jim dávají 

prostor pro vlastní realizaci. Zam stnanci tak mohou p ijít s vlastním návrhem ešení, 

kterému pak v nují energii, a cítí tak v tší odpov dnost za výsledek, než kdyby práci 

dostali na ízenou direktivn . 

3.4.5 Zam stnanci ĚStaffě 

Nábor zam stnanc  

Dobré reference společnosti zajišťují p edevším její zákazníci a zam stnanci. Nábor 

nových zam stnanc  tak v tšinou probíhá pouze z ad p átel či rodinných p íslušník  

stávajících zam stnanc , kte í jsou ve společnosti spokojeni a mohou tak práci ve firm  

Služby, s.r.o., doporučit.  

Motivační program 

V rámci motivačního programu zam stnanc  je p i dodržení plánovaného výsledku 

hospoda ení podniku vyplácen 1ň. a 14. plat. První z t chto plat  je vyplácen p ed letními 

prázdninami a druhý se promítne v prosincové výplat . Zam stnanci mají také možnost 

vybrat si zálohov  až 50 % své výplaty p ed výplatním termínem, který je vždy 14. den 

v m síci. Dalším benefitem jsou stravenky. Podnik p id luje zam stnanc m stravenky 

s ohledem na počet odpracovaných dn . Na jeden pracovní den p ipadá jedna stravenka 

v hodnot  100 Kč. Společnost se na tomto benefitu podílí z 55 %, což znamená, že se 

zam stnanci strhává z výplaty 45 Kč za každou p ijatou stravenku. Dalším ze 

zam stnaneckých benefit  je pak p t týdn  dovolené, což je o jeden pracovní týden 

dovolené více, než vychází ze zákona §Ň1ň Zákoníku práce.  

Práva a povinnosti zam stnanc  

Každému zam stnanci organizace jsou práva a povinnosti vymezeny obecn  závaznými 

p edpisy, ídícími p edpisy firmy a pracovní smlouvou.  
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Zam stnanci se ídí p edepsanou ídicí dokumentací organizace. Podávají nám ty na 

zm ny systém  ízení a účinn  napomáhají zm nám. 

P edávání funkce 

P i každé osobní zm n  v obsazení funkce provedou zúčastn ní zam stnanci její ústní 

p edání. Pokud jednatelé rozhodnou, provedou zúčastn ní zam stnanci písemné p edání 

a p evzetí funkce, ve kterém specifikují rozsah p edávaných činností a okamžitý stav 

p edávaných činností ke dni p edání včetn  všech dokument . 

Zastupování zam stnanc , delegování pravomoci 

Je-li vedoucí zam stnanec nep ítomen nebo zaneprázdn n, zastupuje ho zam stnanec, 

kterého se souhlasem svého p ímého nad ízeného určil. Zástupce i zastupovaný jsou p i 

p edávání a p ejímání funkce povinni se navzájem informovat o d ležitých okolnostech.  

V p ípad , že zástupce zastupuje jednoho z jednatel  Ěp i nep ítomnosti obouě a musí za 

zastupovaného rozhodnout ve v cech, které si zastupovaný vyhradil k osobnímu 

rozhodnutí, o vzniku této situace ho okamžit  informuje a jedná dle jeho pokyn . 

Jednatelé se zastupují vzájemn .  

Každý vedoucí zam stnanec m že po p edchozím souhlasu svého nad ízeného delegovat 

p esn  vymezenou část své pravomoci na n kterého svého pod ízeného zam stnance, 

odpovídá však zcela za pln ní úkol  vyplývajících z delegované činnosti. 

3.4.6 Sdílené hodnoty ĚShared valueě 

Společnost Služby, s.r.o., se ídí vnitropodnikovým kodexem, v rámci kterého jsou 

všichni zam stnanci společnosti povinni dodržovat následující zásady: 

- Zásada kvality práce každého zam stnance na všech úrovních společnosti.  

- Zásada otev ené, účelné a efektivní kooperace všech zam stnanc .  

- Zásada odpov dného a šetrného p ístupu k p írod  promítající se ve strategických 

rozhodnutích i v každodenní praxi. 

- Zásada jediného odpov dného vedoucího zakládá skutečnost, že každý 

zam stnanec má pouze jediného p ímého nad ízeného.  

- Zásada „kdo zadává úkoly, ten kontroluje jejich spln ní, pokud touto činností 

nepov í jiného zam stnance“. 
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- Zásada dodržování legislativních p edpis  a vnit ních p edpis  společnosti. 

Dodržování p edpis  bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a požárních p edpis  

v každodenní praxi.  

- Zásada ádného hospoda ení se sv enými prost edky, materiálem, energií, 

pohonnými hmotami a pracovním časem. Každý zam stnanec je povinen 

p edcházet vzniku škod, prostoj , neproduktivních náklad , znehodnocení 

a zcizení majetku společnosti. 

- Zásada zachování dobrého jména organizace, zachování obchodního tajemství, 

aby nevznikla majetková ani jiná škoda. 

- Zásada „každý z jednatel  respektuje rozhodnutí druhého jednatele“. V p ípad , 

že jednatel hodlá rozhodnutí druhého jednatele zm nit, p edem s ním sv j zám r 

projedná. Platí zásada, že p íkaz ke zm n  dává ten jednatel, který vydal p vodní 

p íkaz. Pokud by se stalo, že by m l zam stnanec plnit úkol, který by byl 

v rozporu s tím, co mu zadal druhý z jednatel , musí na tento stav jednatele 

okamžit  upozornit. 

3.4.7 Schopnosti (Skill) 

Jelikož se společnost Služby, s.r.o., zabývá specifickým druhem činnosti, a to sanací 

kanalizačního potrubí, je zapot ebí kvalifikovaných pracovník  na všech úrovních 

zam stnanecké struktury. Je z ejmé, že m kké Ěsoftě schopnosti musí rozvíjet p edevším 

management, vedoucí pracovníci a všeobecn  ti zam stnanci, kte í mají na starost 

komunikaci se zákazníky. Do této skupiny adíme nap íklad: schopnost navázat kontakty, 

komunikativnost, vedení týmu, kreativní myšlení nebo empatii. Tvrdé Ěhardě schopnosti 

jsou pot ebné p edevším na technických a d lnických pozicích. Do skupiny hard adíme 

nap íklad: pr kazy na vysokozdvižný vozík, obsluhu je ábu, svá ečský pr kaz, dále pak 

znalost r zných informačních systém  či bezpečnost práce. 

3.5 SWOT analýza  

Pro zhodnocení budoucího sm ování společnosti je zapot ebí zam it se na vnit ní 

i vn jší vlivy p sobící na firmu. Tyto faktory mohou budoucí aktivity společnosti ovlivnit 

jak p ízniv , tak zárove  nep ízniv . Pro pot eby této práce budou vnit ní faktory 

nazývány silnými a slabými stránkami a vn jší faktory p íležitostmi a hrozbami. 
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Klíčové pro tuto analýzu je ohodnocení jednotlivých faktor . Na to je navázána analýza 

vzájemné interakce silných a slabých stránek v či p íležitostem a hrozbám.  

Hodnocení jednotlivých faktor  Ěsilných a slabých stránekě je provedeno dv ma číslicemi 

v závorce. První z t chto číslic označuje d ležitost faktoru a druhá sílu jeho vlivu. 

Stupnici autor stanovil 1–ň, kdy ň p edstavuje vysokou d ležitost či vliv daného faktoru. 

Ohodnocení faktor  povede k vytvo ení matice intenzity a d ležitosti. 

Pro analýzu p íležitostí a hrozeb bude použita stejná hodnotící škála, avšak první z číslic 

označuje váhu p íležitosti či hrozby a druhá pravd podobnost jejich vzniku. Na základ  

p idaných hodnot bude vytvo ena matice p íležitostí a matice rizik. 

3.5.1 Silné stránky 

- Společnost je držitelem certifikát  ISO ř001 a ISO 14001 Ěň, 3) 

- Technická vybavenost Ěň, 3) 

- Specializované práce (2, 3) 

- Stabilní zázemí firmy ĚŇ, 1) 

- Dobré vztahy se subdodavateli ĚŇ, 3) 

- Využívání kvalitních materiál  a technologií Ěň, 3) 

- Image společnosti Ě1, 2) 

- Dlouhodobé úsp šné p sobení na trhu ĚŇ, 3) 

- Dobré reference Ěň, 2) 

3.5.2 Slabé stránky 

- Nedostatek zam stnanc  Ě3, 3) 

- Neaktuální webové stránky ĚŇ, 2) 

- Úzká specializace pouze na sanaci potrubí ĚŇ, 3) 

- Nevyužívaná technika zadržující kapitál Ěň, 3) 

3.5.3 ůnalýza silných a slabých stránek 

Matice d ležitosti a vlivu dává do souvztažnosti silné a slabé stránky. Vyzdvihuje práv  

ty, na které by se m la společnost zam it nejvíce. Níže uvedená tabulka zobrazuje tyto 

silné a slabé stránky v levém horním rohu. 
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Tabulka č. 7: Matice d ležitosti a vlivu 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

3.5.4 P íležitosti 

- Rozší ení podnikových aktivit Ěvýkopové práce, výstavba nového potrubíě Ěň, 1) 

- Vstup do ropného pr myslu Ěvložkování ropovod  a jiných produktovod ě Ěň, 3) 

- P íliv pracovní síly ze zahraničí ĚŇ, 2) 

- Odprodej nevyužité techniky Ěň, 3) 

- Vytvo ení nových webových stránek (2, 3) 

- Outsourcing techniky (3, 3) 

3.5.5 Hrozby 

- Snižování nezam stnanosti Ěň, 1) 

- Pokles ceny nevyužívané techniky Ěň, 3) 

- Odchod kvalifikovaných pracovník  Ěň, 1)  

- Sezónní vlivy ĚŇ, 2) 

- Devalvace m ny, kurzové riziko Ěň, 3) 

3.5.6 ůnalýza p íležitostí a hrozeb 

Z níže uvedené tabulky m žeme stejným zp sobem jako u matice d ležitosti a vlivu 

vyčíst, že v levém horním rohu se nacházejí ty p íležitosti a hrozby, na které by se podnik 

m l zam it, pokud chce zlepšit svou současnou situaci p i ízení zakázek.  
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Tabulka č. 8: Matice váhy a pravd podobnosti 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

Pro využití p íležitostí nebo naopak vyhnutí se hrozbám nám slouží strategie, které 

m žete vid t v následující tabulce. 

Tabulka č. 9: Matice SWOT analýzy  

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Popis jednotlivých strategií 

Strategie SO 

Pro tuto strategii je klíčové využití silné stránky ve prosp ch p íležitosti. Jelikož 

společnost již v minulosti získala certifikace ISO normy a stále se podle nich ídí, m la 

by tohoto faktu využít a pomocí aktualizace webových stránek p iblížit návšt vníkovi, 

jaké záruky z toho plynou. Další silnou stránkou podniku je jeho technická vybavenost, 
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která jde ruku v ruce s využíváním kvalitních materiál . Současný stav společnosti 

umož uje vstup do ropného pr myslu, jenže nedostatek zam stnanc  neumož uje 

vyčlenit jednoho obchodního zástupce, který by se tomuto segmentu trhu mohl pln  

v novat a provést tak akvizici nových zákazník . 

Strategie WO 

Tato strategie se zam uje na p ekonání slabé stránky s využitím vhodné p íležitosti. 

Jednou ze slabých stránek, které by se m l podnik v novat, je nedostatek zam stnanc . 

Pro eliminaci této slabé stránky by bylo záhodno využít p íležitosti p ílivu zahraniční 

pracovní síly. V Brn , kde má podnik své sídlo, a to konkrétn  ve Slatin , se nachází 

spousta ubytoven. V t chto ubytovnách bydlí p edevším zahraniční pracovníci, kte í 

p ijeli do České republiky za prací. Proto by se podnik m l zam it práv  na tuto možnost 

náboru zahraničních pracovník , u kterých není zapot ebí vysoká kvalifikovanost, 

a kvalifikovaní pracovníci by tak m li dostatek prostoru v novat se specifickým 

činnostem. Slabou stránkou, která podnik sužuje už delší dobu, jsou stroje, které podnik 

nakoupil ve ví e v jejich časté využití. Tyto stroje dlouhodob  váží kapitál, který by 

mohla firma využít pro jiné investice. Nabízí se tedy možnost tyto stroje odprodat 

a pomocí outsourcingu si vždy daný stroj vyp jčit. Tato varianta je mnohem levn jší než 

stroje vlastnit, starat se o jejich údržbu a pravidelný servis.  

Strategie ST 

Strategie založená na využití silné stránky k odvrácení hrozby. Z analýzy vyplynula 

hrozba odchodu kvalifikovaných zam stnanc . Této hrozb  se však dá čelit tím, že 

společnost nabízí stabilní zázemí a spoustu zam stnaneckých benefit , které by m ly 

zam stnance v podniku udržet. 

Strategie WT 

Tato obraná strategie se snaží minimalizovat slabé stránky a současn  se vyhnout 

hrozbám. Jako jednu z nejslabších stránek podnik vnímá nevyužívanou techniku, hrozí 

tak u ní pokles ceny v čase. Pro odstran ní této slabé stránky a vyhnutí se hrozb  autor 

již d íve navrhoval možnost outsourcingu techniky od jiných společností. Toto ešení by 

uvolnilo vázaný kapitál ve strojích a umožnilo ho tak využít pro jiné investice. 
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3.6 Analýza pr b hu zakázky 

V této kapitole bude rozebrán pr b h vybrané zakázky. Rovn ž budou p iblíženy 

jednotlivé procesy, ke kterým v pr b hu zakázky dochází. Vyjád ení jednotlivých 

proces  bude znázorn no grafickou formou, a to “procesní mapou”, která slouží 

k zobrazování jednotlivých vazeb mezi procesy. Procesní mapa vychází z faktu, že 

jednotlivý proces nemá konec, ale navazuje na proces další. Jde tedy o síť vzájemn  

propojených proces , kde se nenachází začátek ani konec sít .  

Pro pot eby této práce byla vybrána zakázka „sanace p ivad če surové vody Hulín – 

Krom íž“ uskutečn ná v roce 2018.  
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Obrázek č. 20: Procesní mapa vybrané zakázky  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

3.6.1 Plánování zakázky 
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existence. V rámci odd lení obchodu a p ípravy staveb jsou jednotlivé poptávky 

vyhodnocovány. Posuzuje se p edevším ziskovost a časová náročnost.  
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Vyhodnocení poptávky odd lením obchodu a p ípravy staveb 

Výhra výb rového ízení na provád ní stavby 

Pokud stanovená nabídka společnosti spl uje veškerá požadovaná kritéria výb rového 

ízení, a navíc je pro zadavatelský subjekt nejrentabiln jší variantou, v tšinou výb rové 

ízení vyhraje. 

Sestavení projektového týmu 

P ed zahájením prací je zapot ebí sestavit projektový tým. Tyto týmy se zakázku od 

zakázky liší podle specifických prací, které jednotlivé zakázky vyžadují. Projektový tým 

je sestavován jednateli společnosti ve spolupráci s odd lením p ípravy staveb. I p es to, 

že je sestavení týmu klíčová činnost, nevyžaduje účast obou jednatel . 

Vypracování časového harmonogramu 

Časový harmonogram musí obsahovat soubor činností pot ebných pro dokončení 

zakázky s časovým ohodnocením každé jednotlivé činnosti. Výstupem pak je 

harmonogram znázor ující časovou náročnost zakázky. 

Vytvo ení složky pro provedení stavby odd lením obchodu a p ípravy staveb včetn  

harmonogramu pr b hu prací a všech náležitostí pro zajišt ní kvality dle ISO ř001. V 

této složce se nacházejí dokumenty zavazující dodavatele služby k odpov dnosti za 

bezpečnostní proškolení všech zam stnanc , kte í se budou na dané zakázce pohybovat, 

včetn  doložení certifikát  oprav ujících zam stnance k výkonu specifických činností. 

Jakmile je tato složka vytvo ena, prob hne její p edání odd lení stavební výroby. 

Vyhodnocení p evzatých materiál  odd lením výroby  

V tomto kroku je tém  vždy zapot ebí konzultovat s odd lením obchodu a p ípravy 

staveb, zda existují n jaká kritická místa stavby, a pokud ano, na co je pot eba se zam it, 

aby se riziko eliminovalo. 

3.6.2 P íprava zakázky 

Zajišt ní legislativních požadavk  Ěnap . ZUK – zvláštní užívání komunikace, dopravní 

opat ení atd.) pro započetí stavebních prací. Jak již bylo uvedeno d íve, společnost 
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nezam stnává žádnou osobu zabývající se p ímo legislativou. M la by tak zvážit využití 

služeb externí společnosti a tyto služby outsourcovat. 

 

Vypracování technické a projektové dokumentace 

Pro tuto část procesu jsou využívány služby externí projektové kancelá e. Zadavatelem 

projektu bývají nejčast ji, jak již d íve bylo zmín no, vodárny či m sta. Ty si nechají 

vypracovat projekt v projektové kancelá i, hotový projekt po jeho schválení posílají do 

společnosti Služby, s.r.o., k nacen ní.  

Nacen ní  

Nacen ní prací v poptávce odd lením obchodu a p ípravy staveb probíhá na základ  

podklad  obdržených od externí projektové kancelá e. 

Pokud odd lení obchodu usoudí, že by mohla být poptávaná zakázka rentabilní, p istoupí 

k samotnému nacen ní. Základní výpočet je stanoven dle ceny materiálu pot ebného pro 

dokončení zakázky a počtu zam stnanc . Společnost si účtuje 8 500 Kč na jednoho 

zam stnance na jeden pracovní den, za skupinu 5 pracovník  50 000 Kč. D vodem vyšší 

ceny p i v tším počtu pracovník  je, že by zam stnanci mohli být využiti na jiných 

zakázkách a v tomto p ípad  jich je 5 vázaných pouze na jednu. Jak již bylo zmín no 

d íve, společnost využívá pro nacen ní program Excel, p estože verze informačního 

systému Helios Red jim umož uje využití funkce Ceníky. 

Odeslání cenové nabídky investorovi  

Cenová nabídka se vždy odesílá elektronicky na e-mail investora. Tuto činnost provádí 

odd lení obchodu 

Vytvo ení smluv 

Pro vypracování smlouvy stejn  jako pro ostatní legislativní záležitosti společnost 

nezam stnává žádného erudovaného pracovníka. Tvorbu smluv má tak na starost 

p ípravce staveb ve spolupráci s asistentem. 

Výb r vhodných subdodavatel   

Společnost Služby, s.r.o., se specializuje pouze na práce sanace potrubí. Proto je zapot ebí 

zajistit, za pomoci subdodavatel , i provedení dopl kových prací. Nejčast ji 
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poptávanými subdodavatelskými činnostmi jsou výkopové a montážní práce Ěpropoje 

úsek  sanovaných bezvýkopov  + montáž technologických objekt  na trase 

produktovodu). Vhodné dodavatele vybírá vždy p ípravce staveb. 

3.6.3 Realizace zakázky 

Diagnostika sanovaného potrubí  

K diagnostice je zapot ebí použití kamerového systému RůUSCH. M í se délka, obvod 

a vyhotovuje se 3D-scan potrubí. Tyto činnosti provádí vedoucí posádky. 

Objednávka materiálu na základ  dat z diagnostiky 

Po vyhodnocení dat z diagnostiky provede pracovník odd lení výroby objednávku 

veškerého materiálu pot ebného pro dokončení zakázky. 

Evidence materiálu v IS 

Po obdržení materiálu skladník provede jeho evidenci do IS. Pracovník vždy daný 

materiál označí specifickým kódem, který poté pomocí čtečky načte a prob hne tak 

automatické za azení na skladovou kartu. Poté zboží vyfotí a obrázek též p iloží ke 

skladové kart . Tato opat ení slouží pro lepší orientaci a zvyšují p ehlednost v prostorách 

skladu. Skladník si tak vždy p i vyhledávání určitého materiálu m že zobrazit nejenom 

jeho pozici, ale i jeho podobu. 

Provedení prací pot ebných pro instalaci vložky 

 Pro instalaci vložky je zapot ebí mít kolem potrubí vytvo ený dostatečný prostor tak, aby 

bylo možné její vsunutí do stávajícího potrubí. Zárove  je nezbytné potrubí dostatečn  

vyčistit, aby nová vložka správn  sed la na st ny stávajícího potrubí. Tyto činnosti má 

na starost p edák. 

Instalace vložky 

Pro instalaci vložky je vždy zapot ebí striktního dodržení všech interních 

technologických postup . Tyto postupy má na starosti stavbyvedoucí a samotnou 

instalaci četa. 
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Provedení dokončovacích prací 

Dokončovací práce se skládají z činností, kterými jsou nap . kamerová diagnostika, 

montážní práce propoj  potrubí, montáž armatur, provedení zemních prací a terénních 

úprav. Na správné provedení t chto činností dohlíží stavbyvedoucí. 

Vedení stavebního deníku 

Do stavebního deníku, který vede vždy stavbyvedoucí, se provádí záznam veškerých 

prací provedených v pr b hu stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se 

zapisují tentýž den, nejpozd ji následující den, ve kterém se na stavb  pracuje. Záznamy 

u technicky jednoduchých staveb mohou být, po p edchozím souhlasu stavebního ú adu, 

provád ny jedenkrát za období pracovního týdne.  

Deník je veden ode dne p edání a p evzetí staveništ  až do dne, kdy se odstraní vady 

a nedod lky zjišt né p i záv rečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávn ným 

osobám kdykoli p ístupný k provedení zápisu.  

Evidence stavu zakázky v IS 

Vedoucí ekonomického odd lení vede záznam o stavu zakázky v IS společnosti. Ve fázi 

realizace je zakázka vedena jako „probíhající“. 

3.6.4 P edání investorovi 

Vyhotovení soupisu prací 

Soupis prací se provádí do stavebního deníku. Jak již bylo d íve uvedeno, tuto činnost má 

na starost stavbyvedoucí. 

Odsouhlasení soupisu s investorem 

Veškeré provedené práce si musí stavbyvedoucí s investorem odsouhlasit, aby nedošlo 

k následným reklamacím z d vodu duplovaných či neprovedených prací. 

P edání dokumentace 

P edání záznamu o provedení stavby a použitých materiál  investorovi uskuteč uje 

stavbyvedoucí s účastí jednatele 1. Účelem je i prohloubení vztahu s klientem a diskuze 

na téma další spolupráce. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Staveni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontroln%C3%AD_prohl%C3%ADdka_stavby&action=edit&redlink=1
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Fakturace 

Fakturaci má na starosti pracovnice účtárny. Fakturace probíhá na základ  nacen ní 

provedeného odd lením obchodu. 

Evidence zakázky ve složce dokončených v IS 

Po dokončení všech prací spojených se zakázkou ud lí vedoucí ekonomického odd lení 

zakázce status „dokončeno“ a tím celou zakázku uzav e. 
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4 ZÁV R ůNůLYTICKÉ ČÁSTI 

V této kapitole autor shrnuje zjišt ní vyplývající z jednotlivých analýz. 

P estože autor použil r zné druhy analýz ĚPEST, Porter v model p ti konkurenčních sil, 

McKensyho model a SWOT analýzuě, výsledkem bylo odhalení opakujících se 

nedostatk . Níže uvedená tabulka č. 10 dané nedostatky p ehledn  vyobrazuje. 

Tabulka č. 10: Nedostatky vyplývající z analýz  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Nedostatek 

 Nedostatečné využívání IS v pr b hu zakázky 

 Nedostatek zam stnanc  

 Nedostatečné delegování 

 Nevyužívaná technika 

 Zam ení výhradn  na sanaci potrubí 

 Účty vedené pouze v domácí m n  
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5 VLůSTNÍ NÁVRHOVÉ EŠENÍ 

Následující část práce shrnuje autorovy návrhy, které vyplývají z provedených analýz 

aplikovaných na společnost Služby, s.r.o. Jednotlivé nedostatky procesu ízení zakázky 

se mnohdy opakovaly, proto se autor zam il práv  na n  a navrhl k nim možnosti jejich 

eliminace. 

5.1 Informační systém 

P i p edstavení informačního systému byly odhaleny funkce, které doposud společnost 

nevyužívá, p estože by to urychlilo a zp ehlednilo jednotlivé procesy zakázky. Tyto 

funkce jsou obsaženy ve vyšší verzi IS Helios Red Komplet. První nevyužitou funkcí jsou 

Ceníky obsažené v modulu Fakturace. Tato funkce umož uje uživateli p ipravit n kolik 

ceník , ze kterých p enáší údaje do položek výstupního dokladu Ěnap . fakturyě a provádí 

s nimi výpočet, včetn  p irážek, slev a mezisoučt . Z takto p ipravených ceník  je možno 

jako vedlejší produkt tisknout firemní ceníky, jejichž tvar si m že společnost sama určit 

pomocí generátoru sestav. Druhou funkcí, kterou IS umož uje, ale je společností 

nevyužita, je možnost zadat k dané zakázce také plánované náklady a výnosy. Program 

následn  na základ  dostupných účetních dat a vzorce zadaného uživatelem spočte 

skutečné náklady a výnosy, a to za libovolný počet let. Využitím následující funkce by 

společnosti odpadla nutnost používání jiných program , které do této doby pro 

nace ování zakázek a výpočet skutečných náklad  a výnos  používá. Jelikož má 

společnost velké množství majetku po ízeného na leasing, doporučuje autor, aby byla 

využita funkce modulu Majetek, a to evidence majetku po ízeného na leasing, která 

umož uje též sestavení splátkového kalendá e, zaúčtování leasingových splátek 

a provedení operací souvisejících s ádným ukončením leasingové smlouvy. 

5.2 Nedostatečné delegování 

Sestavení projektového týmu zakázky v současné dob  probíhá za účasti obou jednatel  

a vedoucího p ípravy staveb. Tuto činnost by však vedoucí odd lení p ípravy staveb 

zvládl i sám. Proto autor práce navrhuje, aby p ed každou zakázkou byla svolána porada 

jednatel  a vedoucího p ípravy staveb, kde by jim p ípravce staveb sd lil svoji p edstavu 
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pot ebných pracovník  a mohlo by tak dojít jen k odsouhlasení ze strany jednatel . Toto 

opat ení by ušet ilo jednatel m jejich čas. 

5.3 Nedostatek zam stnanc  

Z analýzy PEST vyplynulo, že společnost Služby, s.r.o., doposud nezam stnává osobu, 

která by byla zodpov dná za sledování legislativních zm n a právních p edpis , které 

podnik p ímo ovliv ují. Proto autor navrhuje využít služeb externího právního 

konzultanta, který by poskytoval veškeré právní poradenství, které firma aktuáln  

požaduje. Sociálním faktorem ovliv ujícím společnost je nedostatek zam stnanc . 

Jelikož je firma specializovaná v rámci oboru sanace potrubí, je pro ni t žké rekrutovat 

zam stnance z ad student  st edních škol, neboť žádná st ední škola nemá studijní 

program specializující se na tuto oblast. P esto autor navrhuje jít cestou získávání 

zam stnanc  práv  ze st edních škol, a to nabídkou praxe s možností následného úvazku. 

ůutor doporučuje zam it se na školy v míst  p sobnosti firmy, tedy práv  v m st  Brn . 

Konkrétn  pak na St ední pr myslovou školu Sokolská, která nabízí studijní obor 

strojírenství, jež je v praxi využitelný i v oboru sanace potrubních systém . Další školou 

zam enou technickým sm rem je St ední škola strojírenská a elektrotechnická Brno. 

Tato škola nabízí obor studia Mechanik stroj  a za ízení, který by se ve firm  uplatnil p i 

péči o speciální sanační techniku. Další možností vyplývající z analýz je využití 

p íležitosti p ílivu zahraniční pracovní síly. Podnik má sídlo v Brn  Slatin , kde se 

nachází spousta ubytovacích za ízení, které práv  zahraniční pracovníci s oblibou 

využívají. Proto by se podnik m l zam it na tyto ubytovny a nabízet pomocí reklamy 

pracovní nabídky p ímo tam. S využitím zahraničních pracovník , u kterých podnik 

nevyžaduje vysokou kvalifikovanost, by umožnilo kvalifikovaným pracovník m 

společnosti v novat se specifickým činnostem.  

5.4 Zam ení výhradn  na sanaci potrubí 

V rámci analýzy SWOT autor zjistil pot ebu podniku v podob  rozší ení obchodního 

týmu, který by se specializoval na nejziskov jší segment trhu, který podnik spat uje 

v ropném pr myslu. Jelikož má firma velké množství zakázek a nedostatek zam stnanc , 

nemohl se do této doby zam it na vytvo ení obchodního týmu, pop ípad  na určení jedné 

osoby jakožto zástupce pro akvizici nových klient  oblasti ropného pr myslu či 



90 

 

plynovod . Zde autor spat uje velké možnosti rozší ení podnikatelských aktivit 

společnosti a doporučuje i p es nedostatek zam stnanc  určit, na dobu pot ebnou pro 

p ijetí nového zam stnance, osobu, která by se této obchodní činnosti v novala. Touto 

osobou by mohl být Vedoucí obchodního odd lení, který se doposud v noval pouze 

akvizici zakázek zam ujících se na sanaci potrubí.  

5.5 Účty vedené pouze v domácí m n  

ůnalýza PEST ukázala, že jedním z ekonomických faktor , které by firmu mohly 

ovlivnit, je možnost devalvace m ny. Této hrozb  se dá zčásti čelit založením bankovního 

účtu vedeného v cizí m n , který firma v současné dob  založený nemá. 

5.6 Nevyužívaná kapacita techniky 

Posledním faktorem analýzy PEST je faktor technický. P i analýze vyplynulo, že 

technický Ětechnologickýě faktor, který firmu do velké míry ovliv uje, je velké množství 

nevyužité speciální techniky. Podnik se v minulosti domníval, že p i nákupu veškerých 

pot ebných za ízení pro sanaci potrubí ušet í za pronájem t chto stroj . Bohužel tato 

domn nka se nenaplnila a společnost by v současné dob  vyšlo levn ji si na danou 

zakázku speciální techniku zap jčit prost ednictvím jiné společnosti zam ující se práv  

na p jčování speciální sanační techniky. Techniku, kterou podnik využívá jen ojedin le 

a váže v ní tak kapitál, autor doporučuje prodat a peníze využít v budoucnu v rámci jiných 

investičních plán  nebo pronajímat tuto techniku za úplatu jiným společnostem. Jedná se 

p edevším o plnicího a bednicího robota Ků-TE a vysokotlakou st íkačku WOMA. 

Následující tabulka zobrazuje nedostatky vyplývající z provedených analýz a návrhová 

opat ení k jejich eliminaci. 

  



91 

 

Tabulka č. 11: Nedostatky x navrhovaná opat ení  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Nedostatek Navrhované opat ení 

 Nedostatečné využívání IS ✓ P echod na vyšší verzi IS Helios Red 

KOMPLET 

 Nedostatek zam stnanc  ✓ Využití externích pracovník  

✓ Nabídka praxí s následným úvazkem 

student m 

✓ Zam it se na za zahraniční pracovní sílu 

 Nedostatečné delegování ✓ P evést n které činnosti jednatel  na 

vedoucí pracovníky jednotlivých odd lení 

 Účty vedené pouze v domácí 

m n  

✓ Založení bankovního účtu v cizí m n  

(EUR) 

 Nevyužívaná technika ✓ Prodej 

✓ Pronájem 

 Zam ení výhradn  na sanaci 

potrubí 

✓ ůkvizice zakázek v ropném a plynárenském 

pr myslu 
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6 PODMÍNKY ů P ÍNOSY REůLIZůCE 

6.1 Informační systém 

Společnost využívá IS Helios Red ve verzi Ekonomika. Tato verze byla zakoupena na 

základ  doporučení obchodního zástupce společnosti Helios. Verze Ekonomika je vhodná 

p edevším pro společnosti p sobící v oblasti služeb a obchodu. Společnost Služby, s.r.o., 

by však v současné dob  využila funkce, které obsahuje pouze verze Komplet. 

Podmínkou p echodu na vyšší verzi Ěp echod rozdílemě je uhrazení ceny vypočtené jako 

rozdíl ceny současné verze Ekonomika a verze Komplet. Další podmínkou je, že podnik 

musí mít uhrazený poplatek systémové podpory. V opačném p ípad  se k cen  rozdílem 

p ipočítává administrativní poplatek. Služby, s.r.o., zaplatily jednorázov  poplatek za 

systémovou podporu již p i zavád ní IS, tudíž administrativní poplatek hradit nemusí. 

Níže uvedená tabulka shrnuje poplatky nutné pro p echod na vyšší verzi IS. 

Tabulka č. 12: Poplatky za p echod na vyšší verzi IS  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 
cena v Kč 

Verze EKONOMIKA 18 300,00 

Verze KOMPLET 58 300,00 

Cena pro p echod na verzi KOMPLET 40 000,00 

 

P ínosy zavedení verze autor práce spat uje v možnosti využití funkce Ceníky, která 

umož uje uživateli p ipravit n kolik ceník , ze kterých p enáší údaje do položek 

výstupního dokladu Ěnap . fakturyě a provádí s nimi výpočet, včetn  p irážek, slev 

a mezisoučt . Další funkcí, kterou verze KOMPLET umožnuje, je plánování náklad  

a výnos . Využitím této funkce by odpadla nutnost používání jiných program , které do 

této doby pro nace ování zakázek a výpočet skutečných náklad  a výnos  společnost 

používala. Po p echodu na vyšší verzi IS by se též společnosti otev ela možnost evidence 

majetku po ízeného na leasing, která umož uje sestavení splátkových kalendá , 

zaúčtování leasingových splátek a provedení operací souvisejících s ádným ukončením 

leasingových smluv. 
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6.2 Nedostatečné delegování 

Jedním z nedostatk , které bylo odhaleno v procesu ízení zakázky, je nedostatečné 

delegování z pozice jednatel  společnosti. Jednatelé mrhají časem na činnosti, které by 

mohli zastat jiní zam stnanci podniku. Hlavní činností, u které jednatelé plýtvají svým 

časem, je sestavování projektového týmu. V níže uvedené tabulce autor práce zobrazuje, 

o kolik procent by se snížil čas, pokud by se zavedla porada s vedoucím odd lení 

p ípravy, který by sám sestavil projektový tým a sv j návrh by s jednateli pouze 

konzultoval. V procentním vyjád ení se tam bavíme o 70 % snížení časové náročnosti 

popisované činnosti. 

Tabulka č. 13: Úspora času p i sestavování projektového týmu  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 
hodin 

Sestavení projektového týmu s jednateli 5 

Porada s vedoucím odd lení p ípravy 1,5 

Úspora času v hodinách 3,5 

Úspora času v % 70 % 

 

Po zavedení výše uvedeného opat ení by jednatelé svou pozornost mohli v novat akvizici 

nových klient  v oblasti ropného pr myslu, kam by cht li svoji p sobnost rozší it. 

6.3 Nedostatek zam stnanc  

Návrh na rekrutování nových zam stnanc  z ad student  je podmín n pouze vzájemnou 

domluvou editele školy a společnosti Služby, s.r.o. Níže uvedená tabulka zobrazuje 

počet student  obor , které by mohly najít uplatn ní ve firm  Služby, s.r.o. 

Tabulka č. 14: Počet student  v oboru  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 
počet student  

Strojní mechanik 22 

Mechanik se izovač 40 

Obor strojírenství  162 

Celkem 224 
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Jak je z tabulky patrné, celkový počet student  z jednotlivých obor  je ŇŇ4. Kdybychom 

pro účely této práce uvažovali s 5 % úsp chem p i náboru t chto student  v rámci jejich 

povinné praxe s možností poskytnutí následného pracovního pom ru, vyšlo by nám 11 

student , kte í by mohli ve společnosti pracovat. Tento počet je pouze orientační, ale 

v p ípad  jeho dosažení by společnost doplnila pot ebnou kapacitu zam stnanc .  

Pro pot eby společnosti v oblasti práva autor navrhl využití právního konzultanta. 

Následující tabulka p ibližuje nabídku advokátních kancelá i v Brn  a ceníkovou sazbu 

za hodinu poskytnuté právní služby. 

Tabulka č. 15: Sazby advokátních kancelá í  
(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Kancelá  Cena Kč/h 

Štourač a Benešová 1000–2500 

ůK Novotná 1000 

ůdvokáti BRNO 1500–2500 

AK Petr 1200–2500 

Brno-advokáti  1500–4000 

Pr m r z nižší sazby 1240 

 

Z výše uvedeného je patrné, že služby advokátních kancelá í jsou dle ceníkových sazeb 

vyrovnané, proto autor doporučuje zvolit právního konzultanta podle doby p sobení na 

trhu či na základ  doporučení. 

Poslední možností pro nábor nových zam stnanc , kterou autor zmi uje, je prezentace 

firmy pomocí plakátu s nabídkou práce v ubytovnách v okolí sídla firmy. Cena plakátu 

velikosti ůň p i výtisku 50 ks se pohybuje v rozmezí Ň0–ň5 Kč/ks. P ínos této varianty 

je však založen na pouhém odhadu. ůutor práce odhaduje, že by tato forma náboru mohla 

společnosti p inést až ň nové pracovníky v pr b hu jednoho roku. 

6.4 Zam ení výhradn  na sanaci potrubí 

Jak již bylo d íve zmín no, autor práce navrhuje na dobu pot ebnou pro p ijetí nového 

zam stnance, který by se v noval pouze akviziční činnosti v oblasti ropného pr myslu, 

pov it dočasn  touto činností vedoucího obchodního odd lení. Ten by se za poskytnutí 
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firemních benefit  v podob  automobilu i k osobním účel m a prémiím za domluvené 

zakázky v noval práv  obchodní činnosti nejen v oblasti sanace potrubí, jak tomu je 

v současnosti, ale i v oblasti ropného pr myslu. Pro společnost by to znamenalo uvoln ní 

jednoho automobilu ze současné flotily. Konktrétn  automobilu Škoda Superb. K tomuto 

automobilu by byla poskytnuta CCS karta s nabitým kreditem v hodnot  4 000 Kč. 

Prémie ze získané zakázky by se pohybovaly v rozmezí 10–15 % ze zisku. 

6.5 Účty vedené pouze v domácí m n  

ůutor práce vytipoval na bankovním trhu subjekty, které poskytují možnost vedení účtu 

v zahraničních m nách. Níže uvedená tabulka shrnuje podmínky, za kterých tyto služby 

poskytují. 

Tabulka č. 16: Podmínky devizových účt   

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

S ohledem na to, že společnost Služby, s.r.o., má b žné účty vedeny u společnosti ČSOB, 

autor práce navrhuje jako nejvýhodn jší variantu založit i devizový účet u stejné 

společnosti. 

6.6 Nevyužívaná kapacita techniky 

Techniku, kterou podnik nevyužívá a váže v ní tak kapitál, autor doporučuje prodat 

a peníze využít v budoucnu v rámci jiných investičních plán . Pronájem techniky by byl 

možný v p ípad  dostatečného počtu zam stnanc . Obsluha robota vyžaduje specifické 

znalosti. Pracovníci tak musí projít školením, po kterém jsou schopni s robotem provád t 

činnosti, ke kterým je určen. Podnik však nedisponuje volným pracovníkem, který by 

provád l obsluhu robota v p ípad  jeho pronájmu. Pokud by však takový pracovník ve 

firm  byl, m že si společnost účtovat za výkon činnosti plnicího a bednicího robota Ků-

TE až 5000 Kč. Prodej robota ve stavu, v jakém je, by podniku vynesl Ř 800 000 Kč. 

Tento robot je tém  nepoužívaný a na trhu se nový prodává za ř 500 000 Kč. 

z ízení účtu vedení účtu Ěm síčn ě výb r z cizího bankomatu poplatek za odchozí platbu
Česká spo itelna zdarma Ň0 Kč 40 Kč 7 Kč
ČSOB zdarma Ň5 Kč 40 Kč 5 Kč
Waldviertler sparkasse zdarma 50 Kč 0 Kč ň Kč
KB zdarma 60 Kč ňř Kč 6 Kč
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Následující tabulka p ehledn  zobrazuje zjišt né nedostatky, návrhová opat ení, 

podmínky či náklady a p ínosy z realizace navrhnutých opat ení. 

Tabulka č. 17: Shrnutí nedostatk , opat ení, podmínek a p ínos  jejich realizace 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Nedostatek Navrhované opat ení Podmínky/náklady 
realizace 

P ínosy realizace 

 Nedostatečné 
využívání IS 

✓ P echod na vyšší 
verzi IS Helios 

Red KOMPLET 

✓ Zakoupení vyšší verze 
systému v cen  40 000 

Kč 

✓ Využití funkce 
Ceníky 

✓ Využití funkce 
Plánované náklady a 
výnosy 

✓ Využití funkce 
Evidence majetku 

po ízeného na 
leasing 

 Nedostatečné 
delegování 

✓ P evést n které 
činnosti jednatel  
na vedoucí 
pracovníky 
jednotlivých 
odd lení 

✓ Zavedení porad 
s vedoucím odd lení 
p ípravy staveb 

✓ Časová úspora 
jednatel  až 70 % 

 Nedostatek 

zam stnanc  

✓ Využití externích 
pracovník  

 

✓ Sazba právní 
konzultace cca 1250 

Kč/h 

 

✓ Odborn  
vypracované 
smlouvy, právní 
zastoupení 

 ✓ Nabídka praxe s 
následným 
úvazkem 
student m SŠ 

✓ Oslovení vedení 
odborných SŠ, využití 
externích pracovník  

 

✓ ůž 11 nových 
pracovník  

 

 ✓ Zam it se na 
zahraniční 
pracovní sílu 

✓ Prezentace společnosti 
pomocí plakátu 
v ubytovnách. Cena 
plakátu Ň0–ň5 Kč/ks 

✓ ůž ň noví pracovníci 

 Zam ení 
výhradn  na 
sanaci 

potrubí 

✓ Akvizice zakázek 
v ropném 
a plynárenském 
pr myslu 

✓ Poskytnutí automobilu 
včetn  CCS karty i 
k osobnímu užití 

✓ 10–15 % ze zisku 

získané zakázky 

✓ Nové zakázky 
v oblasti ropného 
pr myslu 

 Účty vedené 
pouze 

v domácí 
m n  

✓ Založení 
bankovního účtu 
v cizí m n  ĚEURě 

✓ 25 Kč/m síčn  za 
vedení účtu 

✓ 5 Kč za odchozí 
platbu 

✓ 40 Kč za výb r 
z cizího bankomatu 

✓ Ochrana proti 

devalvaci m ny 
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 Nevyužívaná 
technika 

✓ Prodej ✓ Podání inzerátu  ✓ Zisk až Ř 800 000 

Kč 

 ✓ Pronájem ✓ Uvoln ní technického 
pracovníka pro výkon 
práce s robotem pro 

externí subjekty 

✓ Zisk až 5 000 Kč za 
provedený úkon 
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ZÁV R 

Diplomová práce byla zam ena na procesní ízení zakázky ve vybrané společnosti 

Služby, s.r.o. Cílem práce bylo na základ  provedených analýz současného stavu podniku 

a zakázky provést návrh ízení činností pr b hu zakázek. 

Práci tvo í n kolik na sebe navazujících částí sestavených tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného cíle. V první části autor p edstavil vybranou společnost, poskytl informace 

o p edm tu podnikání a historii společnosti. Druhou část práce tvo í teoretická 

východiska nezbytná pro p iblížení problematiky. Byly p edstaveny jednotlivé pojmy 

vztahující se k tématu práce a popsány analýzy využité v analytické části práce. 

P i analýze současného stavu se autor nejd íve zabýval informačním systém podniku, dále 

využil analytické metody, jako jsou PEST, Porter v model p ti konkurenčních sil, 

McKensyho model 7 a analýzu SWOT. Tyto metody autorovi poskytly informace 

o vnit ním a vn jším okolí podniku. Pro analýzu současného stavu zakázky byla 

sestavena procesní mapa a popsány jednotlivé procesy v pr b hu zakázky od p ijetí 

objednávky až po p edání investorovi.  

V záv ru analýzy současného stavu autor p edstavil nedostatky, které z jednotlivých 

analýz vyplynuly. 

Z analýzy využívání informačního systému bylo zjišt no, že podnik nedostatečn  využívá 

n které moduly, které systém HELIOS Red poskytuje. Hlavním opakujícím se 

nedostatkem byla nedostatečná kapacita zam stnanc . Tento problém má vliv na 

podnikatelské aktivity společnosti. V návaznosti na nedostatek zam stnanc  se totiž 

jednatelé společnosti v nují činnostem, kterým by se mohli v novat jiní zam stnanci. 

Z uvedeného vyplývá, že n které provád né procesy jednatelé nedostatečn  delegují na 

ostatní zam stnance a plýtvají tak časem určeným pro vedení společnosti. Zám rem 

podniku je rozvoj jím poskytovaných služeb do oblasti ropného pr myslu, konkrétn  na 

sanaci ropovodných a plynovodných potrubí. Tento rozvoj však brzdí práv  nedostatek 

zam stnanc , kte í jsou pot ební pro akvizici nových zákazník . Z vybraných analýz také 

vyplynulo, že podnik disponuje množstvím nevyužívané techniky, která by mohla být 

podnikem bez v tších problém  pronajímána a mohla by tak tvo it další možnost p íjm . 
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Posledním nedostatkem je absence devizového bankovního účtu, který by ochránil 

finanční prost edky společnosti p ed devalvací m ny. 

Návrhová část práce p edstavila možnosti eliminace nedostatk  v procesu ízení zakázky 

i nedostatk  současného stavu podniku s ohledem na spln ní stanovených cíl  diplomové 

práce. 

Nejv tší p ínos tato práce m že mít práv  pro vedení společnosti. Z uvedených analýz 

mají možnost se dozv d t, v kterých oblastech procesu ízení zakázky mají nejv tší 

mezery. To m že být podn tem pro zlepšení chodu celé společnosti. 

Pokud tato diplomová práce poslouží n komu jako inspirace či zdroj informací nebo 

podklad k dalšímu výzkumu, bude její cíl, podle mého názoru, napln n beze zbytku. 
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