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Abstrakt 

Společnost ABC spol. s r.o. v současné dob  využívá outsourcing v oblasti 

informačních technologií, který se pro společnost stává nevyhovujícím. ešením by 

mohlo být p ijetí nového zam stnance do IT oblasti. Bakalá ská práce analyzuje 

problémy, které ve společnosti vznikají a po srovnání outsourcingu a pracovního 

pom ru navrhne podnikateli vhodné ešení. 

Abstract 

The bachelor thesis aims to deal with information technologies administration matter in  

ABC spol. s r.o. This engineer´s office presently uses outsourcing, which entails certain 

issues. Hiring a new employee to handle IT administration matters could be the solution 

to such issues. The thesis analyzes particular issues, that are encountered by the 

company management and provides them an appropriate solution, after outsourcing vs. 

employment comparison. 

Klíčová slova 

Zam stnanec, zam stnavatel, pracovní pom r, outsourcing, zákoník práce. 

Key words 

Employee, employer, employment, outsourcing, labour code. 
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ÚVOD 

Bez informačních technologií se v dnešním sv t  již neobejde žádný podnikatel. Často 

je funkčnost t chto technologií klíčová pro zajišt ní efektivního fungování společnosti. 

Ne všichni podnikatelé však disponují zam stnanci, kte í mají kvalifikaci a schopnosti 

tyto systémy spravovat. 

Práv  pro správu informačních technologií je často využíván tzv. outsourcing, který 

podnikateli umož uje v p ípad  pot eby využívat služeb odborníka v odv tví, ve kterém 

nejsou jeho zam stnanci, vhledem ke své úzké specializaci, erudováni. Outsourcing 

však nemusí být ani ešením univerzálním, ani trvalým. Společnost ABC spol. s r. o. je 

p íkladem toho, jak r st a vývoj podnikatelského subjektu m že vyvolat pot ebu ešit 

funkční výpadky pracovních nástroj  v reálném čase a omezit závislost své 

práceschopnosti na aktuálním vytížení subdodavatele. Zkrácení prodlevy mezi vznikem 

problému s výpočetní technikou a jeho vy ešením se stává klíčovým aspektem v pln ní 

smluvních závazk  v či zákazník m. 

Ve své bakalá ské práci podrobn  rozeberu stav, do kterého společnost ABC spol. s r.o. 

ve svých pot ebách stran rozsahu a dostupnosti IT služeb dosp la, zhodnotím míru 

napln ní t chto pot eb a navrhnu podnikateli ešení, které bude jeho pot ebám 

vyhovovat a jehož p ínos společnosti bude dlouhodob  udržitelný. 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Společnost ABC spol. s r.o. je jen jedním z mnoha podnikatel , kte í se v dnešní dob  

potýkají s otázkou, zda v sob  zvyšující se potenciál informačních technologií nenese 

možnost, jak zvýšit efektivitu práce.  

Jedná se o společnost s ručením omezeným zabývající se projektováním dopravních 

staveb se specializací na návrhy mostních konstrukcí. Společnost v současné dob  

zam stnává 15 projektant , p ičemž žádný z nich se p i své práci neobejde bez 

výpočetní techniky. Pro společnost je nepostradatelné elektronické zálohování dat, která 

jsou n kolikrát denn  automaticky ukládána na server. Společnost má zakoupenu adu 

licencí pro široké spektrum počítačových program , za jejichž užívání nese 
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odpov dnost jiný podnikatelský subjekt na základ  smlouvy o outsourcingu uzav ené 

dle § Ň6ř odst. Ň zákona č. 51ň/1řř1 Sb., obchodního zákoníku Ědále jen dodavatelě. 

Každý stupe  projektové dokumentace vyžaduje využívání jiného programového 

vybavení. Náležitosti jednotlivých zakázek jsou upraveny pomocí smluv o dílo a na 

jejich základ  se projektant rozhodne, kterých program  k vypracování projektu 

využije. Míru využití jednotlivých program  nelze v pr b hu roku p edvídat, proto je 

nutno pravideln  aktualizovat jejich celé portfolio. 

Programová vybavenost výrazn  zvyšuje konkurenceschopnost společnosti, je tedy 

nutné, aby programy byly ádn  spravovány. Správu informačních technologií sice 

dodavatel zajišťuje tak, jak je smluvn  ujednáno, pro společnost ABC spol. s r.o. však 

poskytované služby začaly být se zvyšujícím se objemem zakázek nedostačující, a to ve 

dvou ohledech.  

Prvním d vodem je fakt, že v p ípad  selhání pracovního nástroje, kterým je pro 

projektanta počítač a jeho programové vybavení, vzniká komunikací s dodavatelem 

velká prodleva mezi zjišt ním problému a jeho vy ešením, tedy obnovením pracovního 

procesu. Zam stnanci dodavatele IT služeb nejsou schopni ešit problém ihned, tj. 

mimo smluvenou dobu. Pokud tento výpadek funkce pracovního nástroje postihne 

adového konstruktéra, nemá tento fakt na chod společnosti p íliš velký vliv. Dotkne-li 

se však výpadek zam stnance vedoucího celou zakázku, m že dosažitelnost nápravy 

problému rozhodnout o spln ní či nespln ní termín , daných smlouvou s objednatelem 

zakázky.  

Druhým d vodem, proč se současné služby stávají nevyhovujícími, je fakt, že mezi 

zam stnanci chybí mentor, který by v p ípad  pot eby byl schopen zodpov d t otázky 

zam stnanc  ohledn  rutinních uživatelských problém , týkajících se nestandardních 

nastavení specializovaných projekčních program . Je žádoucí, aby o spln ní smluvních 

závazk  rozhodovala odbornost a manažerské schopnosti podnikatele. Naopak je 

nežádoucím, aby o p ípadném spln ní závazk  v či objednateli zakázky rozhodovaly 

výše uvedené okolnosti.  

V neposlední ad  je nutno zmínit, že za nepln ní smluvních závazk  hrozí díky napjaté 

situaci ve stavebnictví vysoké smluvní pokuty, a že v p ípad  časové nespolehlivosti je 
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v sázce dobrá pov st společnosti ABC spol. s r.o., což by mohlo podnikateli zp sobit 

vážné, až existenční problémy. 

Cílem bakalá ské práce je podrobn  analyzovat zp sob, jakým v současné dob  

společnost ABC spol. s r.o. zajišťuje služby v oblasti IT a navrhnout ešení, kterým 

bude stav optimalizován. 

Postup zpracování 

Bakalá ská práce je rozd lena do t í hlavních částí. První část tvo í teoretická 

východiska práce, kde jsem pomocí rešerše odborné literatury uvedla poznatky pot ebné 

pro vypracování zbývajících částí práce. Následuje analytická část, kde se budu zabývat 

rozborem současného stavu služeb v oblasti informačních technologií zajišťovaných 

pomocí outsourcingu ve společnosti ABC spol. s r. o., a pot ebou podnikatele mít 

k dispozici n koho, kdo bude se zam stnanci ešit problémy se specializovanými 

programy pro projektování. V poslední části práce se pokusím navrhnout ešení 

nevyhovující situace podnikatele, p ičemž práv  t mito návrhy ešení je práce 

zakončena. 

Výzkumné otázky a hypotézy 

Na základ  nastín ní problému vymezuji následující výzkumné otázky a k nim p íslušné 

hypotézy, jejichž potvrzení či vyvrácení mi pom že k ešení problému podnikatele 

1. Jaké by byly dopady ukončení smlouvy o outsourcingu a p ijetí vlastního 

zam stnance? 

Hypotéza:  

Domnívám se, že ukončit smlouvu o outsourcingu by nebylo pro podnikatele ešením, 

protože p ijetí zam stnance namísto outsourcingu by podnikateli mohlo zp sobit jiné 

problémy, nap . s absencí autorizované osoby pro aktualizace program  a vyšší náklady 

na správu IT Ěvzrostly by náklady mzdové, neboť bylo t eba mít nejmén  dva 

zam stnance, aby bylo možné služby outsourcingu zcela nahraditě. 
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Ň. Jaké výhody a nevýhody by pro podnikatele m lo p ijetí nového zam stnance p i 

ponechání smlouvy o outsourcingu? 

Hypotéza: Nevýhodou by v tomto p ípad  byly vyšší náklady, tzn. ke stávajícím 

náklad m na outsourcing by bylo nutné počítat ješt  s náklady na nového zam stnance. 

Naopak velkou výhodou by byla p ítomnost vlastního zam stnance schopného 

operativn  ešit Ěalespo  do n jaké míryě problémy s programy pro projektování 

a zam stnanci podnikatele by se tak m li vždy na koho obracet. 

3. Jak se projeví p ijetí nového zam stnance na dodržování smluvních závazk  v či 

objednatel m projekt ? 

Hypotéza: Domnívám se, že p ijetí nového zam stnance (a tedy odstran ním výpadk  

fungování IT) by vedlo k pln ní závazk  v ádných termínech, a došlo by tak k redukci 

uplat ování smluvních pokut a úrok  z prodlení. Vzhledem k tomu, že míru, kterou 

výpadky pracovních prost edk  p ispívají k expiraci smluvních termín , je obtížné 

vyčíslit, budu vycházet ze zkušenosti vedení společnosti a jejich odborného odhadu, dle 

kterého by eliminací výše zmín ných výpadk  bylo za stávající situace možno zabránit 

cca 40% uplatn ných smluvních pokut a úrok  z prodlení. Dle mého názoru však 

v tomto p ípad  není výše náklad  zcela rozhodující, neboť ohrožení dobré pov sti 

podnikatele v d sledku jeho časové nespolehlivosti m že mít až fatální následky.  
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V teoretické části práce objasním nejen pojem outsourcing a jeho právní aspekty, ale též 

základní pojmy pracovního práva, které jsou pro srovnání outsourcingu a pracovního 

pom ru klíčové. Teoretické poznatky uvedené v této kapitole mi budou nápomocny p i 

ešení problému podnikatele, a to zejména p i srovnávání výhod a nevýhod 

outsourcingu a pracovního pom ru. Dále uvádím účtování závazk  ze smluv, a to na 

stran  povinného ze smlouvy. 

1.1  Outsourcing 

Využívání outsourcingu je v dnešní dob  velmi častým jevem, a to v mnoha oblastech. 

Ne vždy však p ináší podnikatel m pouze výhody a p i jeho využívání mohou nastat 

pro podnikatele nep íjemné situace. V této kapitole se v nuji teoretickým poznatk m 

o outsourcingu, které mi budou p ínosné p i analyzování problému podnikatele.  

1.1.1  Definice outsourcingu 

Definic pojmu outsourcing je skutečn  mnoho. Maisner ĚŇ01Ňě uvádí, že v tšina ve ejn  

publikovaných definic je p ímo účelových a mají podpo it p edstavu autora definice 

o tom, co outsourcing skutečn  znamená. Maisner také poukazuje na fakt, že 

outsourcing je obchodní pojem a jeho obsah je p ímo definován pouze ve smluvní 

dokumentaci. Právní definice tohoto pojmu tedy neexistuje. Z povahy smluvního 

závazku, nazývaném jako outsourcing, však plynou jisté rysy činností, které jsou tímto 

pojmem v praxi označovány. Outsourcing m žeme tedy chápat jako využívání externích 

služeb, subdodavatelskou činnost, p enechání části výrobního procesu t etímu subjektu 

aj. 

Maisner ĚŇ01Ňě definuje jisté znaky, které jsou pro outsourcing typické. P i sumarizaci 

t chto znak  se opíral o dostupné definice outsourcingu z dokument  České národní 

banky, dále z dokument  Evropského hospodá ského a sociálního výboru aj. Na základ  

takto získaných informací o outsourcingu, sestavil Maisner následující definici: 

,,Outsourcing je obchodní vztah uzavřený na dobu určitou, zpravidla kalendářní 

období, jehož předmětem je převzetí odpovědnosti za určitou ucelenou, specializovanou 
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činnost v rámci podniku, přičemž tato činnost je dostatečně smluvně propracována tak, 

aby smlouva upravující takový smluvní vztah definovala vzájemnou odpovědnost 

smluvních stran ve všech fázích obchodního vztahu.“  ĚMaisner, Ň01Ň, s. ň5ě. 

Bušina ĚŇ014ě uvádí, že: ,,Outsourcing ve stavebnictví je organizační opatření, při 

kterém firma specifikuje a vyděluje jednotlivé podpůrné a z hlediska celkového zaměření 

vedlejší činnosti a následně je převádí na specializovaný subjekt, který se v dané oblastí 

specializuje.“ ĚBušina, Ň014, s. 11ňě. 

Z výsledk  autorova šet ení plyne, že outsourcing ve stavebnictví využívá ň1% velkých 

společností, Ň% st edních společností, a ř% malých společností ĚBušina, Ň014ě. 

Domnívám se, že krom  jiného m že být d vodem tak nízké míry využívání 

outsourcingu u menších společností práv  nevhodnost outsourcingu pro n které 

podnikatele, čímž se zabývám ve své bakalá ské práci. Pozn.: Dle Bušiny je malou 

společností taková společnost, mající 1 – 4ř zam stnanc , st ední společnost 50 - 249 

zam stnanc  a velká společnost nad Ň50 zam stnanc . Toto člen ní je dle autora 

v souladu s člen ním Eurostatu ĚBušina, Ň014ě. 

1.1.2  Výhody a nevýhody outsourcingu 

Jednou z výhod outsourcingu je zvýšení odpov dnosti za výsledek činnosti, neboť 

dodavatel outsourcingové služby má na její kvalit  v tší zájem a je k ní více motivován, 

než zam stnanci podnikatele, který outsourcingové smlouvy využívá. Odborné 

provedení outsourcované služby je velmi častým d vodem pro outsourcing a je též jeho 

velkou výhodou. Podnikatel nemá (nebo není schopen zajistit) zam stnance 

s odpovídajícími odbornými znalostmi a zkušenostmi pro kvalitní provedení služby, 

a proto p enechá službu externímu dodavateli. Další výhodou outsourcingu je lepší 

rozd lení rizik, zvýšená flexibilita p i plánování zdroj , aj. (Maisner, 2012). 

Základním omylem p i výčtu výhod outsourcingu je, že vždy p ináší ekonomickou 

úsporu. Výše náklad  na outsourcing je zpravidla stejná jako výše náklad  na výkon 

služby vlastními silami.  N kdy jsou náklady dokonce vyšší. Zásadní rozdíl je však 

v kvalit  a také kvantit  poskytovaných služeb. P i stejných nákladech m že být tedy 

služba zajišt na ve vyšší kvalit  ĚMaisner, Ň01Ňě. 



17 

Nevýhodou outsourcingu je zejména odliv know-how. Outsourcingem služeb 

podnikatel nevyhnuteln  ztrácí p ehled o dané činnosti, která je pro n j zajišťována 

dodavatelem dle smlouvy o outsourcingu. V outsourcingové smlouv  je vhodné upravit 

p ístup dodavatele k informacím a nakládání s nimi (Maisner, 2012).  

Dalšími nevýhodami, které m že outsourcing p inést, a to zejména ve stavebnictví, je 

riziko p i stanovení rozsahu služeb, které chce podnikatel outsourcovat Ěkv li již 

zmín nému know-howě, nutnost d v ovat a spoléhat se na jiný podnikatelský subjekt 

a v neposlední ad  také ztráta odborný zdroj  Ěpodnikatel by si v dané situaci najal 

odborníka, ale v p ípad  outsourcingu je podnikatel závislý na tom, zda si odborníka 

najme jiný podnikatelský subjekt zajišťující služby o outsourcinguě. Další nevýhodou 

je, že ve stavebnictví v podstat  nelze p esn  stanovit očekávané požadavky od 

outsourcingu, a to zejména z pohledu flexibility, tedy do kdy požadovat, aby subjekt 

zajišťující služby o outsourcingu problém ešil ĚBušina, Ň014). 

1.1.3  Smlouva o outsourcingu  

Smlouva, jejímž p edm tem by byl outsourcing informačních technologií, není 

definována jako smluvní typ v občanském ani jiném zákoníku. Název „smlouva“ tedy 

v p ípad  outsourcingu neurčuje, o jaký smluvní typ se jedná (Maisner, 2012). 

Pro outsourcing p ichází v úvahu n kolik smluvních typ . Často je užíváno smlouvy 

o dílo ĚMaisner, Ň01Ňě. Jedná se hned po smlouv  kupní o nejčast jší smluvní typ a její 

podstatou je určitá činnost – práce ĚNovotný, Ň014ě. Použití smlouvy o dílo pro 

outsourcing je však problematické, jelikož dílo je činnost, která je časov  p esn  

ukončena. Outsourcing je však činnost, která se opakuje a probíhá neustále ĚMaisner, 

2012). 

Dalším možným smluvním typem je smlouva nájemní (Maisner, 2012). Tato smlouva 

ukládá pronajímateli povinnost p enechat nájemci v c k dočasnému užívání a současn  

zavazuje nájemce platit za to pronajímateli nájemné ĚNovotný, Ň014ě. M žeme íci, že 

každý nájem je ve své podstat  outsourcingem, jelikož n které zdroje zajišťuje externím 

zp sobem. Nicmén  v p ípad  outsourcingu informačních technologií nelze tento typ 

smlouvy použít, jelikož je možný pouze nájem v ci a software v cí není. Z tohoto 
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d vodu není taktéž možné poskytnout outsourcing informačních technologií formou 

finančního leasingu (Maisner, 2012). 

Smlouvu nepojmenovanou Ěinominátníě, tedy smlouvu, která není upravena v právním 

ádu jako typová, lze pro outsourcing považovat za nejvhodn jší. Výhodou této 

smlouvy je, že záleží pouze na v li smluvních stran, čeho se smlouva bude týkat a jaká 

ustanovení bude obsahovat. Současn  je však tato výhoda nejv tším rizikem smlouvy, 

neboť je t eba d kladn  zvážit text smlouvy a zahrnout všechna nezbytná ustanovení. 

P i použití nepojmenované smlouvy nelze spoléhat na to, že v p ípad  absence 

podstatného ustanovení smlouvy bude možné použít text zákona tak, jak je tomu 

u smluv typových. V právním ádu platí zásada, že právní úkon je posuzován dle svého 

obsahu, nikoliv formy. Název použitý pro outsourcingovou smlouvu tedy není p íliš 

podstatný (Maisner, 2012). 

1.1.4  Ukončení smlouvy o outsourcingu 

Zp sob ukončení si v p ípad  nepojmenované smlouvy upravují smluvní strany p ímo 

ve smlouv . Ujednaná ustanovení pak upravují práva a povinnosti obou smluvních stran 

p i ukončení smluvního vztahu. Je vhodné, aby p edevším v zájmu zákazníka, byla tato 

část smlouvy upravena do detailu (Maisner, 2012). 

Pokud je smlouva o outsourcingu ukončena, má podnikatel Ěvystupující v tomto 

právním vztahu jako zákazníkě dv  možnosti následného postupu. Jednou z možností je 

náhrada stávajícího poskytovatele outsourcingu jiným. Druhou možností je insourcing, 

který p edstavuje integraci outsourcingovaných služeb zp t do společnosti. Je d ležité si 

uv domit, že ani v jedné z t chto variant není poskytovatel outsourcingu motivován 

k co nejrychlejšímu a nejefektivn jšímu p echodu mezi ukončením smlouvy 

o outsourcingu a jednou ze dvou uvedených možností. Je tedy v zájmu zákazníka, aby 

úprav  ustanovení o ukončení smlouvy v noval co nejvyšší možnou pozornost 

(Maisner, 2012).  

1.1.5  ešení spor  v outsourcingu 

Spory v outsourcingu lze ešit t emi zp soby. Prvním zp sobem je ešení vzniklého 

sporu prost ednictvím soudu. Dalším zp sobem je nestátní, avšak právn  závazný 



19 

zp sob ešení Ěinstitucionální nebo neinstitucionální rozhodčí ízeníě. T etí možností, 

jak ešit spory v outsourcingu, jsou alternativní zp soby, nap . mediace, konciliace. 

Který ze zp sob  ešení bude v p ípad  sporu použit, je zcela na volb  smluvních stran 

outsourcingového smluvního vztahu ĚMaisner, Ň01Ňě. 

1.1.6  Účtování závazk  ze smluv 

V této kapitole uvádím účtování smluvních pokut a úrok  z prodlení, a účtování 

závazk  v či dodavateli, plynoucích ze smlouvy o outsourcingu. 

Účtování smluvních pokut a úrok  z prodlení 

Smluvní pokutou rozumíme pen žní částku, jež je dlužník povinen zaplatit v iteli 

v p ípad , že nesplnil povinnost plynoucí ze smlouvy, a to bez ohledu na to, jestli tímto 

porušením vznikla v iteli škoda nebo ne ĚSlováček, Provazník, Ň014, Právní rozhledy, 

online). 

Smluvní úrok z prodlení je zpravidla vyšší než zákonný úrok z prodlení. Má v iteli 

nahradit to, čeho by dosáhnul, kdyby od dlužníka pln ní obdržel včas ĚSlováček, 

Provazník, Ň014, Právní rozhledy, onlineě. 

P ijaté vyúčtování úroku z prodlení nebo smluvní pokuty je pro podnikatele vždy 

nákladem. Účtuje se tedy na stranu Má dáti účtu 544 – Smluvní pokuty a úroky 

z prodlení. Souvztažným je zápis na stranu Dal účtu ňŇ5 – Ostatní závazky, protože se 

jedná o zvýšení dluhu ĚLíbal, Ň014ě. 

Účtování závazk  v či dodavateli plynoucích ze smlouvy o outsourcingu 

Na základ  p ijaté faktury od dodavatele služby se účtuje zvýšení závazk  na stranu Dal 

účtu ňŇ1 – Dodavatelé a souvztažn  na stranu Má dáti účtu 51Ř – Ostatní služby a účtu 

343 – Da  z p idané hodnoty ĚLíbal, Ň014ě. 

1.1.7  Daň z p íjm  právnických osob – uznatelné náklady 

Dle zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm  jsou smluvní pokuty a úroky z prodlení 

da ov  uznatelným nákladem, avšak pouze v p ípad , že byly zaplaceny. Pokud byly 
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pouze p edepsány, ale neuhrazeny, nemají da ovou účinnost ĚSlováček, Provazník, 

2014, Právní rozhledy, onlineě.  

Náklady na outsourcing, které jsou dle p edchozí kapitoly účtovány na nákladový účet 

51Ř, jsou da ov  uznatelným nákladem, neboť se jedná o nemateriální službu (Kout, 

Líbal, Ň015ě. 

1.2  Pracovní právo – základní pojmy 

Za azení kapitoly pracovního práva je podstatné pro uvedení do dané problematiky, 

a zejména pak pro definování základních smluvních stran pracovn právních vztah , 

neboť se o n  opírají další části této práce. 

1.2.1  Základní zásady pracovn právních vztah  

Dle mého názoru je nezbytné ze zásad pracovn právních vztah  vycházet p i ešení 

každého problému, který se t chto vztah  týká. Z tohoto d vodu jsem do své bakalá ské 

práce za adila tuto kapitolu, neboť p i p ijímání nového zam stnance, čímž se budu 

zabývat v kapitole t i této práce, je nutné na uvedené zásady pamatovat. 

Základní zásady pracovn právních vztah  upravuje zákoník práce v §1a. Tyto zásady 

slouží jako pravidla, která musí být dodržena jak p i interpretaci zákoníku práce, tak p i 

aplikaci souvisejících ustanovení nového občanského zákoníku. Velice významná je 

zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zam stnance, která chrání zam stnance 

jakožto slabší stranu v pracovn právních vztazích. Dalšími nemén  významnými 

zásadami jsou zásada spravedlivého odm ování zam stnance, uspokojivé a bezpečné 

pracovní podmínky pro výkon práce, rovné zacházení se zam stnanci a zákaz 

diskriminace a v neposlední ad  ádný výkon práce zam stnancem v souladu 

s oprávn nými zájmy zam stnavatele ĚLichovníková, Ň014ě.  

1.2.2  Smluvní strany základních pracovn právních vztah  

Zam stnancem m že být pouze fyzická osoba, která dovršila 15 let v ku, dokončila 

povinnou školní docházku a zavázala se k výkonu závislé práce v základním 

pracovn právním vztahu ĚVysokajová, Ň01ňě.  
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Zam stnavatelem je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou se fyzická osoba 

Ězam stnanecě zavázala k výkonu závislé práce, a to v základním pracovn právním 

vztahu ĚLichovníková, Ň014ě. Jak plyne z definice závislé práce, vystupuje 

zam stnavatel v pracovn právních vztazích na vlastní odpov dnost a pod vlastním 

jménem ĚVysokajová, Ň01ňě. 

1.3  Pracovní pom r 

P i ešení konkrétního problému podnikatele v kapitole dva této bakalá ské práce se 

budu zabývat srovnáním outsourcingu a pracovního pom ru. Teoretické poznatky 

získané v této kapitole jsou tedy nezbytné pro úsp šné vy ešení problému podnikatele. 

1.3.1  Závislá práce 

Závislá práce je definována v §Ň a §ň zákoníku práce. ůby mohla být práce označena za 

závislou ve smyslu zmín ných ustanovení, musí být práce vykonávána ve vztahu 

nad ízenosti zam stnavatele a pod ízenosti zam stnance, a to jménem zam stnavatele, 

dle pokyn  zam stnavatele a zam stnanec ji musí vykonávat výlučn  osobn .  

Závislou práci vykonává zam stnanec za mzdu, plat nebo odm nu, vykonává ji na 

odpov dnost a na náklady zam stnavatele, a to ve sjednané pracovní dob  a na 

pracovišti zam stnavatele, p ípadn  na jiném dohodnutém míst .  Závislá práce m že 

být vykonávána výlučn  v pracovn právním vztahu, jinak se jedná o práci nelegální. 

Vyplývá to nejen ze zákoníku práce, ale také ze zákona o zam stnanosti ĚLichovníková, 

2014). 

1.3.2  Postup p ed vznikem pracovního pom ru 

Zam stnavatel má právo na výb r fyzických osob ucházejících se o zam stnání Ědále 

jen uchazečiě, a to z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavk  a zvláštních 

schopností. Zam stnavatel má také právo vyžadovat údaje o uchazeči, avšak tyto údaje 

musí bezprost edn  souviset s uzav ením pracovní smlouvy ĚVysokajová Ň01ňě. Mezi 

takové údaje pat í nap . p íslušný doklad o kvalifikaci aj. Zam stnavatel nemá právo 

vyžadovat od uchazeče informace o náboženské p íslušnosti, sexuální orientaci apod. 

V takovém p ípad  by se jednalo o diskriminaci ĚLichovníková, Ň014ě. 
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P ed uzav ením pracovního pom ru je zam stnavateli zákonem uložena povinnost 

seznámit fyzickou osobu s jejími právy a povinnostmi, které vyplývají z pracovní 

smlouvy, a to s pracovními podmínkami, podmínkami odm ování, s povinnostmi 

plynoucími ze zvláštních p edpis . Zam stnavatel musí zajistit pro fyzickou osobu 

léka skou prohlídku, a to ješt  p ed uzav ením pracovního pom ru (H rka, Ň014ě.  

1.3.3  Vznik pracovního pom ru 

Pracovní pom r vzniká pracovní smlouvou. Ve zvláštních p ípadech m že vzniknout 

jmenováním ĚH rka, Ň014ě. 

1.3.4  Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, který obsahuje shodný projev v le obou 

smluvních stran, tj. zam stnance a zam stnavatele ĚVysokajová, Ň01ňě. Pracovní 

smlouva musí být vždy uzav ena písemn .  

Pracovní smlouva musí obsahovat t i zákonem stanovené náležitosti. Jednou z nich je 

druh práce, který má zam stnanec pro zam stnavatele vykonávat, a na který byl 

p ijímán. Často se jedná o fuknční označení druhu práce, nap . kucha , mechanik, idič. 

Konkrétní činnosti jsou stanoveny zam stnavatelem v pracovní náplni, která není 

součástí pracovní smlouvy, musí však odpovídat sjednanému druhu práce  

(Lichovníková, Ň014ě. V pracovní smlouv  je možné sjednat i více druh  práce, což má 

praktické využití u menších zam stnavatel , kte í tak mohou pln  využít kvalifikace 

a schopností zam stnance a p id lovat jim n který ze sjednaných druh  práce dle 

pot eby ĚVysokajová, Ň01ňě.   

Podstatnou náležitostí je místo výkonu práce. To lze sjednat určením organizační 

jednotky, p esnou adresou, určením obce nebo také určením širšího územního celku 

(Jihomoravský krajě, pokud to povaha práce vyžaduje. ĚVysokajová, Ň01ňě.  

Poslední  povinnou náležitostí pracovní smlouvy je den nástupu do práce. Sjednává se 

určením p esného data a p ípadn  dalším časovým údajem tak, aby bylo jednoznačné, 

kdy má zam stnanec do práce nastoupit ĚVysokajová, Ň01ňě. Takto sjednaným dnem 

pak vzniká pracovní pom r.  
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Zam stnavatel má právo od pracovní smlouvy odstoupit v p ípad , že zam stnanec ve 

sjednaný den nenastoupil do práce, aniž by mu v tom bránila p ekážka v práci, nebo se 

zam stnavatel do týdne o této p ekážce nedozv d l. Od pracovní smlouvy je možné 

odstoupit, jen dokud zam stnanec nenastoupí do práce. Odstoupení od pracovní 

smlouvy musí být písemné ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb.ě. 

V pracovní smlouv  lze sjednat i jiné náležitosti, na kterých se smluvní strany 

dohodnou. Jedná se o zkušební dobu, kratší pracovní pom r, mzdu aj. Je však nutné, 

aby tato smluvená ustanovení nebyla v rozporu se zákonem č. Ň6Ň/Ň006 Sb. 

1.3.5  Povinnosti vyplývající z pracovního pom ru 

Zam stnavatel je v pracovním pom ru povinen p id lovat práci zam stnanci dle 

pracovní smlouvy, za vykonanou práci platit zam stnanci mzdu nebo plat, vytvá et 

podmínky pro pln ní jeho pracovních úkol  a dodržovat ostatní pracovní podmínky 

stanovené smlouvou, vnit ními p edpisy nebo právními p edpisy ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 

Sb.). 

Povinností zam stnance je konat osobn  práci podle pracovní smlouvy, dle pokyn  

zam stnavatele a v rozvržené týdenní pracovní dob . Dále je zam stnanec povinen 

dodržovat všechny povinnosti, které mu plynou z pracovního pom ru ĚZákon 

č. 262/2006 Sb.). 

1.3.6  Skončení pracovního pom ru 

Pracovní pom ru m že byt rozvázán pouze dohodou, výpov dí, okamžitým zrušením 

nebo zrušením ve zkušební dob . Pokud je pracovní pom r uzav en na dobu určitou, 

končí uplynutím doby, m že však skončit i shora uvedenými zp soby ĚVysokajová, 

Ň01ňě. Pro účely této práce není bližší výklad pot ebný, jelikož je zam ena na vznik 

pracovního pom ru, nikoliv na zánik. 

1.4  Konkurenční doložka 

Sjednáním konkurenční doložky se zam stnanec zavazuje, že se po sjednanou dobu 

Ěnejdéle však jeden rokě po skončení zam stnání zdrží výkonu výd lečné činnosti, která 
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by byla shodná s činností zam stnavatele, nebo která by m la v či n mu sout žní 

povahu. Zam stnavatel se zavazuje, že poskytne zam stnanci p im ené pen žité 

vyrovnání Ěnejmén  ve výši jedné poloviny pr m rného m síčního výd lku) za každý 

m síc pln ní závazku. 

Konkurenční doložku je možné se zam stnancem sjednat, jestliže to lze od zam stnance 

spravedliv  požadovat s ohledem na povahu informací, poznatk , znalostí pracovních 

a technologických postup , které získal v zam stnání u zam stnavatele a jejichž využití 

p i činnosti uvedené v p edchozím odstavci by mohlo zam stnavateli závažným 

zp sobem ztížit jeho činnost ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb.ě. 

Je-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zam stnanec 

zam stnavateli povinen zaplatit v p ípad , že závazek poruší, zaniká závazek 

zam stnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty.  

Zam stnavatel m že od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání 

pracovního pom ru zam stnance. Zam stnanec m že konkurenční doložku vypov d t 

v p ípad , že mu zam stnavatel nevyplatil pen žité vyrovnání nebo jeho část do 15 dn  

po jeho splatnosti. Konkurenční doložka musí být uzav ena písemn  (to platí obdobn  

pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpov ď). Konkurenční doložka 

zaniká prvním dnem kalendá ního m síce následujícího po doručení výpov di ĚZákon 

č. 262/2006 Sb.). 

1.5  Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r 

P ijetí zam stnance na základ  dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r je 

součástí návrh  ešení problému podnikatele v kapitole t i této práce. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r slouží k výkonu p íležitostných 

prací nebo prací malého rozsahu. Povinnost zam stnavatele rozvrhnout zam stnanci 

pracovní dobu v p ípadech dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r odpadá 

ĚVysokajová, Ň01ňě. 
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1.5.1  Dohoda o provedení práce 

Dohodu o provedení práce lze sjednat na takový rozsah práce, který nep esáhne ň00 

hodin za kalendá ní rok, p ičemž se do této doby započítává i doba práce konaná 

u stejného zam stnavatele na jinou dohodu o provedení práce. Povinným údajem 

v dohod  je doba, na kterou se uzavírá. Dohoda o provedení práce je platná pouze 

tehdy, je-li zav ena písemn  ĚVysokajová, Ň01ň). 

1.5.2  Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti m že být sjednána i na mén  než ň00 hodin v kalendá ním 

roce, rozsah práce však za toto období nesmí p ekročit v pr m ru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby. Dodržení uvedeného rozsahu práce se posuzuje za dobu, na 

kterou je dohoda o pracovní činnosti sjednána, nejdéle však za 5Ň týdn . V dohod  

o pracovní činnosti musí být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby 

a doba, na kterou se dohoda uzavírá ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb.ě.  

1.6  Práce p esčas a pracovní pohotovost 

Z povahy práce v oblasti IT vyplývá, že zam stnanec m že být pot ebný i mimo 

stanovenou pracovní dobu. ůby však mohl vykonávat práci p esčas nebo držet pracovní 

pohotovost mimo pracovišt , musí být na tomto zam stnavatel se zam stnancem 

dohodnut Ěv p ípad  pracovní pohotovostiě nebo tak musí zam stnavatel zam stnanci 

p ikázat, či ud lit zam stnanci souhlas Ěv p ípad  práce p esčasě. Jelikož je pro 

podnikatele, jehož situaci eším v bakalá ské práci, tato možnost velmi d ležitá, uvádím 

tuto kapitolu ve své práci. 

1.6.1  Práce p esčas 

Prací p esčas je taková práce, kterou zam stnanec vykonává mimo p edem stanovený 

rozvrh pracovní doby, a která p ekročí stanovenou týdenní pracovní dobu. Práci p esčas 

lze vykonávat pouze: 

a) na základ  na ízení (zam stnavatele nebo vedoucího zam stnance) daného 

p edem  
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b) se souhlasem zam stnavatele nebo vedoucího zam stnance. 

Za práci p esčas tedy nelze označit každou práci vykonávanou zam stnancem mimo 

stanovenou pracovní dobu. Práci p esčas lze vykonávat jen výjimečn  a její rozsah 

nesmí p esáhnout v pr m ru Ř hodin týdn  v období, které m že činit nejvýše Ň6 po 

sob  jdoucích týdn . Do této doby se však nezapočítává práce p esčas, za kterou bylo 

zam stnanci poskytnuto náhradní volno ĚVysokajová, Ň01ňě. Práci p esčas m že 

zam stnavatel na ídit jen z vážných provozních d vod , a to i na dobu nep etržitého 

odpočinku mezi dv ma sm nami, p ípadn  i na dny pracovního klidu p i spln ní 

podmínek v § ř1, odst. Ň až 4 zákoníku práce. Nep etržitý odpočinek však nesmí být 

zkrácen na mén  než Ř hodin a práci p esčas lze na ídit pouze do výše stanovených 

týdenních a ročních limit  ĚB lina, Ň014ě. 

1.6.2  Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost je doba, po kterou zam stnanec nevykonává práci, ale je mimo 

pracovišt  p ipraven ji na pokyn zam stnavatele vykonat. Na pracovní pohotovosti se 

musí zam stnavatel se zam stnancem dohodnout v pracovní smlouv  nebo v jiné 

dohod . Zam stnanci za pracovní pohotovost p ísluší odm na. Do týdenní pracovní 

doby se nezapočítává doba, po kterou zam stnanec drží pracovní pohotovost, avšak 

práce provedená b hem pohotovosti se do ní započte. Lze tedy íci, že doba pracovní 

pohotovosti je zárove  dobou odpočinku ĚVysokajová, Ň01ňě. 

1.7  Odm ňování za práci 

Každému zam stnanci náleží za práci vykonávanou pro zam stnavatele odm na – 

mzda, plat nebo odm na z dohody ĚVysokajová, Ň01ňě. V této kapitole uvedu pouze 

poznatky o mzd  a odm n  z dohody, neboť podnikatel vyplácí svým zam stnanc m 

mzdu, nikoli plat. 

1.7.1  Mzda 

Mzdou rozumíme pen žité pln ní a pln ní pen žité hodnoty. Mzdu poskytuje 

zam stnavatel zam stnanci za práci, kterou vykonal. Z da ového hlediska je d ležité si 

toto uv domit, neboť pokud zam stnanec práci nekonal, p ísluší mu náhrada mzdy dle 
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p íslušných pracovn právních p edpis , nap . dávky nemocenského pojišt ní, nebo 

zam stnanci p ísluší nap . neplacené volno ĚVysokajová, Ň01ň). 

Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozd ji však v kalendá ním m síci následujícím 

po m síci, ve kterém zam stnanec práci vykonal, tedy ve kterém mu vzniklo právo na 

mzdu. Musí být sjednán nebo stanoven pravidelný termín výplaty mzdy a to ve smlouv  

se zam stnancem, ve vnit ních p edpisech nebo ve mzdovém vým ru ĚLichovníková, 

2014).  

Mzda musí být zam stnanci vyplacena v zákonných pen zích, a to v pracovní dob  na 

pracovišti nebo zaslána na bankovní účet určený zam stnancem. Zam stnavatel není 

oprávn n nutit zam stnance, aby si bankovní účet z ídil ĚVysokajová, Ň01ňě. 

1.7.2  Odm na z dohody 

Výše odm ny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohod  

o provedení práce nebo v dohod  o pracovní činnosti ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb.ě. 

1.7.3  Odm na za práci p esčas 

Za tuto dobu má zam stnanec právo na mzdu a p íplatek nejmén  ve výši Ň5% 

pr m rného m síčního výd lku. Místo p íplatku však lze zam stnanci po dohod  

poskytnout náhradní volno v rozsahu práce p esčas ĚLichovníková, Ň014ě.  

1.7.4  Odm na za pracovní pohotovost 

Za držení pracovní pohotovosti p ísluší zam stnanci odm na minimáln  ve výši 10% 

pr m rného m síčního výd lku. Pokud však b hem pracovní pohotovosti práci vykonal, 

p ísluší mu za tuto práci mzda, nikoli odm na za pracovní pohotovost ĚVysokajová, 

2013). 

1.8  Prohlubování kvalifikace zam stnanc  

P i vývoji a pokroku, který oblast informačních technologií v dnešní dob  

zaznamenává, je nezbytné, aby zam stnavatelé neustále prohlubovali kvalifikaci svých 

zam stnanc . V této práci se zabývám zajišt ním funkčnosti IT. Dle mého názoru však 
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IT nem že být ádn  spravováno nekvalifikovanými osobami, a proto tuto kapitolu 

uvádím ve své práci. 

Prohlubováním kvalifikace rozumí zákoník práce její pr b žné dopl ování, kterým však 

není zm n na podstata kvalifikace a které umož uje zam stnanci výkon sjednané práce. 

Prohlubováním kvalifikace se též myslí její udržování a obnovování ĚStránský, 2014).  

Zam stnanec je povinen si svoji kvalifikaci prohlubovat. Zam stnavatel má právo uložit 

zam stnanci účast na školení, studiu a jiných formách p ípravy pro prohloubení 

kvalifikace. Účast zam stnance na školení a dalších formách p ípravy je považováno za 

výkon práce, za který p ísluší zam stnanci mzda, a to včetn  p íplatk  za p esčas, za 

práci o víkendu aj., pokud se školení koná mimo stanovenou pracovní dobu. 

Zam stnavatel je povinen uhradit náklady spojené s prohlubováním kvalifikace 

zam stnance ĚVysokajová, Ň01ňě. Tyto náklady jsou pro zam stnavatele da ov  

uznatelné v p ípad , že odborný rozvoj zam stnanc  souvisí s p edm tem činnosti 

zam stnavatele ĚKout, Líbal, Ň015ě. 

1.9  Účtování o závazcích v či zam stnanci 

Mzda, která zam stnanci náleží za výkon práce dle pracovní smlouvy, je pro 

zam stnavatele nákladem. V této kapitole je uveden výpočet mzdy, pomocí kterého 

v kapitole 2 stanovím náklady na zam stnance, a také zaúčtování mzdy a souvisejících 

účetních p ípad . 

1.9.1  Výpočet mzdy 

Výpočet mzdy použiji v analytické části práce p i stanovení náklad  na zam stnance, 

rozhodla jsem se proto v novat schématu výpočtu mzdy následující kapitolu. 
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Výpočet zálohy na daň z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti  

Tabulka 1 – Výpočet zálohy na daň z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti 

Výpočet zálohy na daň z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti  

Hrubá mzda 

+ sociální pojišt ní placené zam stnavatelem ĚŇ5% z hrubé mzdyě 

+ zdravotní pojišt ní placené zam stnavatelem Ěř% z hrubé mzdyě 

M síční základ dan  Ězaokrouhleno na celé stokoruny sm rem nahoruě 

Záloha na da  z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti 15% ze základu dan  

- sleva na poplatníka 

- ostatní slevy 

- da ové zvýhodn ní na dít  

VÝSLEDNÁ ZÁLOHů Nů Dů  Ě+ě NEBO Dů OVÝ BONUS Ě-) 

Zdroj: vlastní zpracování dle schématu Lukáškové, 2014 

Da ový bonus vzniká pouze tehdy, pokud zam stnanec nevyčerpá da ové zvýhodn ní 

na dít  Ědostal by se do mínusuě. V tomto p ípad  je mu nevyčerpaná část da ového 

zvýhodn ní p i spln ní zákonných podmínek vyplacena ĚLukášková, Ň014ě. 
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Výpočet čisté mzdy a mzdy k výplat  zam stnance 

Tabulka 2 – Výpočet čisté mzdy a mzdy k výplat  zam stnance 

Výpočet čisté mzdy a mzdy k výplat  zam stnance  

Hrubá mzda 

- sociální pojišt ní placené zam stnancem Ě6,5% z hrubé mzdyě 

- zdravotní pojišt ní placené zam stnancem (4,5% z hrubé mzdyě 

- záloha na da  z p íjm  ze závislé činnosti 

Čistá mzda 

- srážky Ěspo ení, exekuce, výživné...ě 

+ náhrada mzdy za pracovní neschopnost 

Mzda k výplat  

Zdroj: vlastní zpracování dle schématu Lukáškové, 2014 

Mzda se vypočítavá za každý kalendá ní m síc ĚLukášková, Ň014ě. 

1.9.2  Účtování mezd a souvisejících účetních p ípad  

Základním dokladem pro účtování o mzdách je zúčtovací a výplatní listina. V tomto 

dokumentu jsou obsaženy nejen všechny složky mzdy, ale také všechny srážky ze 

mzdy, čistá mzda a mzda k výplat  za každého zam stnance ĚLukášková, Ň014ě. Hrubá 

mzda je pro zam stnavatele nákladem a současn  závazkem v či zam stnanc m 

v podob  nevyplacené mzdy. Hrubá mzda se účtuje k poslednímu dni v daném m síci, 

a to na stranu Má dáti účtu 5Ň1 – Mzdové náklady a souvztažn  na stranu Dal účtu 

331 – Zam stnanci, protože se jedná o zvýšení závazk . 

Srážka sociálního a zdravotního pojišt ní p edstavuje úbytek závazk  v či 

zam stnanc m, účtuje se tedy na stranu Má dáti účtu ňň1 – Zam stnanci. Souvztažn  se 

účtuje na Stranu Dal účtu ňň6 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojišt ní, protože se jedná o vznik závazku v či t mto institucím. Je 
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možné si účet ňň6 rozd lit na dva analytické účty – jeden pro instituce sociálního 

zabezpečení, druhý pro zdravotní pojišt ní (Lukášková, Ň014). 

Snížením závazk  v či zam stnanc m je pro zam stnavatele srážka zálohy na da  

z p íjm  fyzických osob. Účtuje se na stranu Má dáti účtu ňň1 – Zam stnanci. 

Zam stnavateli však tímto vzniká závazek v či státu, který se účtuje na stranu Dal účtu 

342 – Ostatní p ímé dan . 

Ostatní srážky ze mzdy, resp. srážky ve prosp ch t etí osoby Ěvýživné, spo ení aj.ě se 

účtují jako snížení závazk  v či zam stnanc m, tedy na stranu Má dáti účtu ňň1 -

Zam stnanci a souvztažn  na stranu Dal účtu ň7ř – Jiné závazky. 

Zam stnavatel odvádí z hrubých mezd sociální ĚŇ5% z hrubé mzdyě a zdravotní Ěř% 

z hrubé mzdyě pojišt ní. Toto je pro zam stnavatele nákladem, účtuje tedy na stranu Má 

dáti účtu 5Ň4 – Zákonné sociální pojišt ní. Souvztažn  účtuje na stranu Dal účtu ňň6  -

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojišt ní, p ípadn  na již 

zmín né analytické účty vedené k tomuto účtu ĚLukášková, Ň014ě. 

1.9.3  Daň z p íjm  právnických osob – daňov  uznatelné náklady 

Jediným da ov  uznatelným nákladem na účtu 5Ň1 – Mzdové náklady jsou hrubé mzdy 

zam stnanc  a odm ny a prémie zam stnanc . V p ípad , že je na tento účet účtováno 

nap íklad sražené pojistné na sociální zabezpečení aj., jedná se pouze o náklady účetní 

a nemají tedy da ovou účinnost ĚKout, Líbal, Ň015ě. 

Zam stnavatel odvádí z hrubých mezd zam stnanc  sociální a zdravotní pojišt ní, 

o čemž účtuje na účet 5Ň4 – Zákonné sociální pojišt ní. Konkrétn  se jedná o pojistné 

na sociální zabezpečení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a také o pojistné 

ve ejného zdravotního pojišt ní. Tyto náklady jsou však da ov  uznatelnými pouze 

tehdy, je-li pojistné zaplaceno nejpozd ji do konce m síce následujícího po uplynutí 

zda ovacího období. V p ípad , že zaplaceno v této dob  nebylo, jedná se pouze 

o náklad účetní a tedy da ov  neuznatelný ĚKout, Líbal, Ň015ě. 
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1.10  Finanční analýza 

V úvodu této kapitoly je uvedeno rozd lení náklad , které jsou p edm tem této práce, 

na fixní a variabilní. Fixní náklady nezávisí na objemu výroby a z stávají po určitý čas 

nem nné (Heralecký, Ň01Ňě. Jsou vyvolány pot ebou zajišt ní podmínek pro efektivní 

pr b h výrobního procesu ĚFibírová, Ň015ě. Variabilní náklady se m ní v závislosti na 

objemu výkon  nebo využití kapacity ĚFibírová, Ň015). 

Pro podnikatele je kv li napjaté situaci ve stavebnictví až existenčn  d ležitá jeho dobrá 

pov st. V této kapitole pomocí SWOT analýzy definuji silné a slabé stránky podnikatele 

a také p íležitosti a hrozby, jež mohou dobrou pov st a pozici na trhu podnikatele 

výrazn  ovlivnit. Dále se v této kapitole zabývám a analýzou struktury náklad , která 

slouží ke stanovení podílu jednotlivých druh  náklad  na nákladech celkových. 

1.10.1  SWOT analýza 

Tato analýza identifikuje p íležitosti, hrozby a silné a slabé stránky podnikatele. 

V analytické části práce využiji informace získané SWOT analýzou k podrobnému 

rozboru problému v společnosti ABC spol. s r.o.   

P ed samotnou analýzou se stanoví, co je analýze podrobeno, k čemu budou výstupy 

z této analýzy sloužit a v jakém časovém horizontu jsou uvažovány p íležitosti 

a hrozby. Je d ležité uvést, k jakému datu byla analýza zpracována a odhadnout dobu 

platnosti v ní uvedených údaj  (Bartoš, Ň014ě. 

Silné a slabé stránky podnikatele 

V tomto kroku analýzy jsou formulovány silné stránky podnikatelského subjektu, které 

mohou podpo it r st podniku, posílit jeho postavení na trhu aj. a slabé stránky, které 

mohou jeho r st ohrozit. Jedná se o analýzu vnit ního prost edí podnikatele. 

ĚBartoš, 2014). 

P íležitosti a hrozby podnikatele 

P i sb ru dat je v nována pozornost okolí podnikatelského subjektu. Formulují se 

p íležitosti úsp chu podnikatele a také hrozby, které mohou tento úsp ch ohrozit 

ĚBartoš, Ň014ě. 
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1.10.2  ůnalýza struktury náklad  

ůnalýzu struktury náklad  provedenou pomocí vertikální analýzy využiji v analytické 

části této bakalá ské práce  ke stanovení podílu jednotlivých náklad  na celkových 

nákladech. Pro vypovídající hodnotu této analýzy zpracuji data za posledních p t 

kalendá ních let s využitím účetních výkaz  za p íslušná období. 

Do analýzy struktury náklad  vstupují data z výkazu zisku a ztráty za p íslušné období. 

Výpočet se provádí stanovením podílu dílčí skupiny náklad  na celku, je tedy 

v procentuálním vyjád ení stanoveno nap . kolik procent z celkových náklad  tvo í 

náklady osobní, kolik procent z osobních náklad  tvo í náklady mzdové atd. 

ĚBartoš, 2014).  

1.11  Shrnutí teoretické části práce 

V úvodu teoretické části bakalá ské práce se zabývám outsourcingem. V kapitolách 

pojednávajících o outsourcingu je uvedena nejen definice tohoto pojmu, ale také 

výhody a nevýhody outsourcingu, vhodnost užití smluvního typu pro outsourcing, 

možnosti ešení spor  v tomto obchodn právním vztahu aj. Uvedené informace využiji 

nejen p i analyzování problému podnikatele, ale také p i navrhování ešení zjišt ných 

problém . 

V druhé části teorie uvádím pro tuto práci vybrané části pracovního práva. Jedná se 

o definice základních smluvních stran pracovn právních vztah , závislé práce a jiných 

d ležitých pojm , dále zmi uji pracovní smlouvu, práva a povinnosti obou smluvních 

stran, informace o mzd  aj. Součásti je schéma výpočtu mzdy, účtování mezd atd., 

jejichž znalost je nezbytná pro zpracování této práce. V neposlední ad  se také v nuji 

finanční analýze a analýze struktury náklad , které podnikateli p i b žném provozu 

vznikají. Všechny informace uvedené v teoretické části práci využiji pro zpracování 

části analytické a také pro návrhy ešení problému podnikatele, které povedou ke 

spln ní cíl  této bakalá ské práce. 
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2  ůNůLYTICKÁ ČÁST 

Cílem kapitoly je p edstavení podnikatele a definování problém , které vznikají p i 

b žném provozu společnosti a jejichž ešením se práce zabývá. Kapitola obsahuje 

informace o podnikateli, popis současného stavu v oblasti IT u podnikatele, srovnaní 

výše náklad  na jednotlivé zp soby zajišt ní funkčnosti IT aj. Pokud není uvedeno 

jinak, všechny pot ebné informace uvedené v této části práce jsem získala od 

podnikatele, a to z jeho webových stránek, z osobních rozhovor  se zam stnanci 

podnikatele, s jednateli či s prokuristou společnosti. Podnikatel si nep ál, aby byl 

v bakalá ské práci uveden název společnosti či jména konkrétních osob, proto se 

o podnikateli vyjad uje obecn  ĚABC spol. s r.o.), u citování ústních rozhovor  

s osobami uvádím pouze jejich funkční za azení Ějednatel, projektant, prokurista aj.) 

a v p ípad  citace webových stránek, účetních výkaz  aj. uvádím pouze p íslušný zdroj 

informací, neboť konkrétní názvy nemohu použít. 

2.1  P edstavení podnikatele 

Společnost s ručením omezeným úsp šn  p sobí v ČR od roku 1řřŇ. Hlavní činností 

společnosti je komplexní zajišt ní všech stup  projektové dokumentace dopravních 

staveb, zejména mostních objekt , včetn  veškeré inženýrské činnosti od zahájení 

p ípravy zám ru až po jeho dokončení. Pro projekční činnost je ve společnosti od roku 

1998 zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavk m ČSN EN ISO 

9001:2009. 

V současné dob  podnikatel zam stnává 15 projektant , z nichž 5 má osv dčení 

o autorizaci na mosty a inženýrské konstrukce a 2 na statiku a dynamiku staveb. Všichni 

zam stnanci mají dlouhodobé zkušenosti s projekční a konzultační činností. P i své 

činnosti podnikatel využívá moderní výpočetní techniku. 

Rozsah poskytovaných služeb společnosti ABC, spol. s r. o. je velice rozsáhlá. V oblasti 

projektové p ípravy staveb společnost nabízí vypracování studií a investičních zám r , 

technicko-ekonomické vyhodnocení zám r , dokumentace pro územní ízení, včetn  

jejich projednání a zajišt ní platného územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební 
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povolení, včetn  jejich projednání a zajišt ní platného stavebního povolení, 

dokumentace pro zadání staveb, realizační dokumentace staveb, včetn  autorského 

dozoru, výrobní dokumentace, výrobn  technické dokumentace a to v oboru mostních, 

dopravních a pr myslových staveb a v oboru inženýrských konstrukcí. Dále společnost 

ABC spol. s r. o. nabízí statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí, expertní 

posudky a audity staveb, b žné, hlavní a mimo ádné prohlídky most  Ěoprávn ní 

Ministerstva dopravy a spoj ě, provád ní technických dozor  a staveb, zpracování 

mostních list , pasportizace, apod., návrhy rekonstrukcí a sanace staveb Ěcitováno 

z webových stránek podnikatele). 

2.2  Organizační struktura společnosti 

Znalost organizační struktury společnosti je nezbytná p i p ijetí nového zam stnance. 

V takovém p ípad  musí být zcela jasné, kam se takový zam stnanec v organizační 

struktu e za adí. Jelikož jedním z možných ešení problému podnikatele je práv  p ijetí 

nového zam stnance, je uvedení této kapitoly na míst . 

Společnost ABC spol. s r. o. nemá žádnou vyšší organizační jednotku. Na nejvyšším 

stupni v organizační struktu e stojí dva jednatelé a současn  společníci. Každý z nich 

vlastní podíl ve společnosti, a to ve výši 50% (jednatel).  

Jednatel m je pod ízený prokurista společnosti, avšak v praxi je pro zam stnance 

hlavním vedoucím zam stnancem práv  on – obstarává vše pot ebné pro chod 

společnosti, zajišťuje zakázky, jedná s objednateli projekt , vyjednává podmínky 

s p íslušnými orgány státní správy aj. Oba jednatelé i prokurista jsou autorizovanými 

inženýry a v mnoha p ípadech projektanty odpov dnými za jednotlivé projekty.  

Prokuristovi jsou pod ízeni vedoucí jednotlivých kancelá í. Jedná se o zkušen jší 

zam stnance společnosti, kte í rozd lují práci svým pod ízeným - projektant m. 

Vedoucí kancelá e jsou celkem čty i a každý z nich je odpov dný za výstupy práce 

svých pod ízených. Projektant m jsou pod ízení dva konstrukté i. Dbát pokyn  všech 

uvedených zam stnanc  je povinna sekretá ka společnosti (jednatel). 
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Společnost p íležitostn  uzavírá dohody o provedení práce, a to na práci v planografii či 

výpomoc projektant m p i vysokém počtu zakázek. Tito zam stnanci jsou v tšinou 

studenty Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brn , p ípadn  se jedná 

o studentky jiných obor  vypomáhající v administrativ . Všichni tito zam stnanci jsou 

na nejnižším stupni v organizační struktu e společnosti (jednatel). 

Pro názornost organizační struktury společnosti uvádím níže grafickou podobu této 

struktury, ze které je patrné také rozložení projektant  do jednotlivých kancelá í. 

Zam stnanci jsou do jednotlivých kancelá i rozd lovaní dle pot eby Ěvolné pracovní 

místo, aj.ě, jednotlivé kancelá e tedy nemají žádnou specializaci (prokurista). 

Graf 1 – Organizační struktura ůBC spol. s r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací od jednatele společnosti 
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2.3  Programová vybavenost a související problémy 

Společnost ABC spol. s r.o. je velmi dob e programov  vybavena, což výrazn  zvyšuje 

její konkurenceschopnost na trhu (prokurista). ůby však tato konkurenční výhoda 

mohla být pln  využívána, je nutné programy nejen vlastnit, ale také je ádn  spravovat. 

V této kapitole objasním nutnost správné funkčnosti program  a definuji konkrétní 

problémy, které ve společnosti vznikají. 

2.3.1  Informační systém 

Informační systém ve společnosti ABC spol. s r.o. má n kolik funkcí. Jsou v n m 

uloženy kontakty na bývalé i současné zákazníky, slouží jako databáze smluv, a to jak 

u uzav ených zakázek, tak u rozpracovaných. Každý zam stnanec s p ístupovým 

právem si tedy kdykoliv b hem práce na projektu m že znovu p ečíst smluvní 

podmínky.  

Informační systém obsahuje také výkazy práce zam stnanc . V informačním systému 

zam stnanci naleznou knihu zakázek, ve které má každá zakázka své číslo, je v ní 

uveden projektant a odpov dný projektant zakázky a datum vyhotovení zakázky. 

Užitečná je možnost zp tného vyhledávání zakázek (prokurista).  

2.3.2  Programy k projektování 

Nejd ležit jší součástí programové vybavenosti společnosti jsou specializované 

programy pro projektování, statiku (zahrnuje asi 1Ň program  podle nových norem a si 

10 podle starých, kterých je ale stále zapot ebí pro p ípady, které nová norma 

nepostihuje), vizualizaci, aj. Na tyto programy vlastní podnikatel licence. S t mito 

programy zam stnanci společnosti denn  pracují a na jejich správném fungování je 

závislý každodenní chod společnosti. Neopomenutelnou součástí programové 

vybavenosti podnikatele jsou pomocné programy vytvo ené v tšinou samotnými 

projektanty pro usnadn ní práce a úspory času. Jedná se o výpočetní algoritmy, které 

urychlují dílčí výpočty ve specifických oblastech návrhu konstrukcí – nap . 

hydrologické výpočty aj.ě. 

Projektanti si také vytvá í programy v programovacím jazyce LISP Ědále jen „lispy“ě tj. 

užitečné programy, pro program AutoCAD (je hlavním softwarovým nástrojem 
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projektant ě, které šet í čas a eliminují prostor pro chyby v projektu. V principu se 

jedná o programy, které p ed vytvo ením výkresu nastaví uživateli ůutoCůD do 

standardu, ve kterém společnost projektuje, tj. tloušťky čar, šablony výkres , styly 

popis , kótovací a textové styly atd. Náročn jší lispy jsou efektivním nástrojem 

p edevším proto, že jejich spušt ním se po zadání n kolika vstupních hodnot provede 

nap . padesát kreslících operací a tím dojde k redukci času pot ebného k nakreslení dané 

části výkresu z p l hodiny na dvacet vte in. Tyto lispy jsou však schopni vytvá et, 

upravovat a p izp sobovat r zným verzím program  pouze dva zam stnanci Ěvedoucí 

kancelá eě. Toto je však zdržuje od hlavní nápln  práce, neboť tvorba lisp  je relativn  

časov  náročná a čas, který jim lispy uspo í, se rovná času Ěnebo jej často p evyšujeě, po 

který je tvo í. Ušet í to však čas ostatním zam stnanc m, kterým jsou tyto lispy 

pochopiteln  poskytnuty, a proto je tvorba a používání lisp  pro podnikatele d ležitá 

Ěvedoucí kancelá eě. Lisp m se nev nuje dodavatel služeb na základ  smlouvy 

o outsourcingu, neboť programování a správa lisp  není p edm tem zmín né smlouvy. 

Podnikatel cht l p edejít odlivu know-how, a proto smlouva o outsourcingu neobsahuje 

ustanovení o tvorb  či správ  lisp  (prokurista). 

2.3.3  Problémy s programy  

Častým problémem je nefunkčnost n kterých výše zmín ných lisp  s p echodem na 

vyšší verze st žejního programu ĚůutoCůDě. Funkčnost lisp  je však velice d ležitá 

a je tedy nutné je p eprogramovat tak, aby je bylo možno použít i pro nové verze 

AutoCAD (aktualizaci verze je nutno provád t v pravidelných intervalech v souladu 

s licenční smlouvouě. P eprogramování lisp  provádí v současné dob  zam stnanci 

podnikatele, kte í lispy vytvo ili, a to z n kolika d vod : 

1) Podnikatel nedisponuje jinými zam stnanci schopnými tohoto programování. 

2) Kv li odlivu know-how – není žádoucí, aby byly lispy poskytnuty t etí osob . 

3) Funkce lisp  musí být obnovena co nejd íve, aby nebyl zdržen pracovní proces 

zam stnanc  – nelze tedy čekat na p íchod zam stnance jiného podnikatelského 

subjektu. 
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Zmín ní zam stnanci společnosti ABC spol. s r.o., kte í se o správu lisp  starají, jsou 

vedoucími kancelá í. Oba jsou tedy časov  vytíženi projekční činností a a správa lisp  

pro n  p edstavuje velké časové zdržení. Toto zdržení vede nejen k opožd ní jejich 

vlastních projekt , ale také ke zdržení konzultací projekt  vypracovávaných jejich 

pod ízenými Ěbez konzultace s vedoucím kancelá e nem že být zakázka dále 

zpracovávána – viz kapitola 2.4). Popsané zdržení se bohužel nevyskytuje ojedin le 

a nejedná se tedy o mimo ádné situace Ěvedoucí kancelá eě. 

Další problém je spojen se širokým spektrem p sobnosti společnosti ABC spol. s r.o. 

Tento problém není p ímo problémem outsourcingu, ale je v této kapitole uveden, 

protože je významným aspektem v rozhodovacím procesu, zda bude podnikatel 

využívat outsourcing, nebo p ijme nového zam stnance do oblasti IT.  

Podnikatel je schopen zajistit zpracování r zn  obsáhlých a r zn  specializovaných 

zakázek, neboť vlastní licence na mnoho program , které toto umož ují. Navíc má 

podnikatel na všechny programy ádn  proškolené zam stnance. Cílem podnikatele je 

stávající programy co nejvíce a nejefektivn ji využívat (prokurista). Je však d ležité si 

uv domit, že pro projektování dopravních staveb neexistuje komplexní program – jeden 

slouží pro statické výpočty, další pro výpočet únosnosti, další pro vizualizaci aj. 

Projektanti si často vytvá ejí pomocné programy, které umož ují částečnou kompletaci 

výstupních dat z dílčích program  používaných projektanty – nejčast ji se jedná 

o takové pomocné programy, které dovedou aktualizovat výstupní data v Microsoft 

Excel Ěkterý je pro kompletaci dat nejčast ji využíváně tak, aby projektant nemusel 

nap . p i každé zm n  ve statickém výpočtu ručn  p episovat data v Excelu. Tím by se 

totiž vytvá el velký prostor pro chyby, což samoz ejm  není žádoucí. Problém tedy tkví 

v nesourodosti program  Ětím, že si každý vytvo í vlastní program, se velmi sníží 

efektivita práce v p ípad , že jeden projektant má navázat na výpočty jiného – nap . 

v p ípad  nemoci či dovolenéě, která by byla vy ešena tím, že by programování, správu 

a zdokonalování výše zmín ných program  provád l nov  p ijatý zam stnanec 

(prokurista). Tím by byly pomocné programy standardizovány a zvýšila by se tak 

efektivita práce projektant . 
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2.4  Pr b h zpracování zakázky a definování problém  

v jednotlivých fázích  

Pr b h zpracování zakázky je velice složitý proces a to z n kolika d vod . Na tomto 

procesu se podílí velké množství osob a jeho vývoj a stupe  zpracování je neustále 

kontrolován kompetentními zam stnanci podnikatele. Pr b h zpracování zakázky je 

detailn  popsán v této kapitole, a to včetn  problém , které b hem tohoto procesu 

vznikají. Tuto kapitolu jsem zpracovala na základ  rozhovor  s jednatelem, prokuristou 

a jedním z vedoucích kancelá e. 

1) Prvním krokem je získání zakázky. Podnikatel získává zakázku dv ma zp soby, 

a to z ve ejné sout že či od soukromých objednatel . 

2) Technická rada je pravideln  konaná porada vedená prokuristou společnosti. 

Zam stnanci jsou informováni o pr b hu stávajících zakázek a seznámí se s nov  

získanými projekty. 

3) Následuje jeden z klíčových krok , a to rozd lení zakázek mezi jednotlivé 

vedoucí kancelá í, p ípadn  rovnou projektant m Ěvedoucí kancelá e je však vždy 

informován o zakázkách, které byly p id leny jeho pod ízenýmě. Toto rozd lení 

se uskuteč uje na technické rad  a zam stnanci mají možnost se o jednotlivé 

zakázky Ěnebo jejich částě sami p ihlásit Ěn kte í již podobnou zakázku 

zpracovávali nebo dokončují současnou zakázku, aj.). 

4) Zápis zakázky do informačního systému společnosti, včetn  seznamu 

zam stnanc , kterým byla zakázka na technické rad  p id lena. Tento zápis 

provádí sekretá ka společnosti, která je na technické rad  p ítomna. V této části 

zpracování zakázky se občas vyskytne nevelký, avšak nep íjemný problém 

s dočasnou nefunkčností informačního systému, p ípadn  serveru. Zápis zakázky 

se tedy odloží a na ní pracující zam stnanci nemají dočasn  p ístup nap . ke 

smluvním podmínkám, což znamená časové zdržení. Není totiž možné, aby 

všichni na zakázce pracující zam stnanci čerpali z jediného papírového 

vyhotovení, kterým podnikatel disponuje Ěpokud toho p i menším rozsahu 

zakázky – tedy i menším počtu na ní pracujících zam stnanc  – schopni jsou, 

časové zdržení to znamená taktéžě. 
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5) Vypracování základní sady výkres  p íslušným projektantem. Projektant 

vypracovává projekt tém  ve všech programech, které má k dispozici. V této 

části zpracování zakázky jsou již objevující se problémy závažn jší a nesou 

s sebou také nep íjemné dopady. Jak jsem již zmínila v kapitole 2.3.3, je b hem 

zpracovávání zakázky nutné ešit komplikace jako nefunkčnost lisp , vytíženost 

program , problémy s nastavením program  aj. ešení t chto problém  je velmi 

časov  náročné a v této fázi zpracování zakázky dochází často ke  zpožd ní, které 

se pozd ji jen velice obtížn  dohání. Opožd ným vypracováním základní sady 

výkres  Ěna n ž je i tak krátký časě je totiž zp soben časový odklad dalších fází 

zpracování zakázky a to následn  zdrží ostatní zam stnance. Nejv tším 

problémem je však nutnost posunutí zasedání výrobního výboru, neboť toho se 

účastní i orgány státní správy aj. a datum zasedání je dáno zpravidla dlouho 

p edem. Nedodržení tohoto termínu ohrožuje dobrou pov st podnikatele. Pokud 

chce Ězpravidla musí) podnikatel zasedání výrobního výboru stihnout, 

zam stnanci pracují p esčas. Dle mého názoru však práce p esčas není 

dlouhodob  vhodným ešením situace, i proto se tímto problémem ve své práci 

zabývám. 

6) Konzultaci vypracované základní sady výkres  s vedoucím kancelá e provede 

projektant neprodlen  po dokončení své práce. Vedoucí kancelá e zkontroluje 

úplnost a zp sob zpracování projektové dokumentace. V nejasných či 

komplikovaných částech projektu poskytne projektantovi radu či návrh ešení. 

Projektant zapracuje všechny p ipomínky vedoucího kancelá e a poté p edá 

projekt do planografie, kde je základní sada projektové dokumentace vytišt na 

a zkompletována. 

7) Následuje p edložení základní sady projektové dokumentace na výrobním výboru. 

Výrobní výbor je jednání, kterého se účastní objednatel stavby, odpov dný 

projektant, dotčené orgány státní správy a p ípadn  jiné stavbou dotčené 

organizace Ěnap . ekologové, památká i). Cílem jednání je dohodnutí konkrétních 

podmínek stavby a nalezení kompromisu mezi tím, co požadují ú ady a tím, co je 

objednatel ochoten zaplatit. Poté, co se všechny zúčastn né strany vyjád í 

a p ednesou své p ipomínky, je dána lh ta projektantovi pro jejich zapracování do 
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projektu. Na dalším jednání je pro provedení stavby nezbytný souhlas všech 

zúčastn ných stran s projednávanou dokumentací.  

8) Zapracování p ipomínek z výrobního výboru. Tímto krokem je dán kompletní 

rozsah zakázky, počet p íloh projektové dokumentace, detaily ešení aj.  

9) Následn  projektant vypracuje podklady pro konstruktéra. V této fázi zpracování 

zakázky se objevují obdobné problémy s programy jako v bod  5ě. Tyto problémy 

komplikují práci nejen projektantovi, ale také konstruktérovi, čímž časové zdržení 

stále více nar stá. Je velký rozdíl v tom, koho problém postihne. Pokud se 

problém vyskytne u adového projektanta, který zpracovává jen dílčí část 

zakázky, nejedná se o fatální komplikaci. Pokud se však problém vyskytne 

u projektanta vedoucího celou zakázku, m že mít opožd né ešení problému za 

následek ztrátu velké části pracovní doby projektanta a v konečném d sledku 

nespln ní smluvního závazku v či objednateli projektu – tj. pozdní odevzdání 

projektové dokumentace.  

10)  Vypracování kompletního statického výpočtu. V této fázi zpracování zakázky 

nastávají nep íjemné problémy p i výpadku serveru. Jedná se o problém ešitelný 

i na dálku, avšak prodleva mezi vznikem problému a jeho ešení je v současné 

dob  velmi dlouhá. Na výsledcích statického výpočtu často závisí další postup 

tvorby projektu a toto zdržení je pro podnikatele nežádoucí. V roce 2014 

společnost po ídila nový server, avšak ukazuje se, že z ejm  nebyl vhodn  

vybraný a uvedené problémy tedy stále p etrvávají. 

11)  Up esn ní práce pro konstruktéra projektantem dle výsledk  statického výpočtu. 

Op t je d ležitá včasnost tohoto up esn ní, jinak konstruktér nem že pokračovat 

ve své práci. 

12)  Kontrola práce konstruktéra a projektanta vedoucími zam stnanci Ěvedoucí 

kancelá e, prokuristaě a zapracování jejich p ipomínek. Jelikož všichni vedoucí 

kontrolují práci svých pod ízených relativn  pr b žn  a k zpracovávanému 

projektu se vyjad ují, tato fáze zpracování zakázky již p íliš dlouho netrvá.  
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13)  P edložení kompletní dokumentace výrobnímu výboru. Dokumentaci p edkládá 

prokurista společnosti ke schválení. K dokumentaci se vyjad ují všechny dotčené 

orgány státní správy a zejména objednatel projektu. Ne vždy se však názory všech 

člen  výrobního výboru shodují, a je t eba dohodnout kompromis mezi 

požadavky orgán  státní správy a finančními možnostmi objednatele. 

14)  Zapracování výsledk  jednání s výrobním výborem. Po tomto zapracování je 

k dispozici tzv. schválený čistopis. 

15)  Vypracování soupisu prací a rozpočtu výstavby na základ  schváleného čistopisu.  

16)  Vyhotovení domácí soupravy kompletní projektové dokumentace a p edložení 

k podpisu p íslušným osobám (dle ISO normy). 

17)  Vyhotovení smlouvou určeného počtu souprav dokumentace. Jedná se o takový 

počet souprav projektu, které požaduje objednatel projektu (zpravidla mezi 6 a 15 

kusy). 

18)  Odeslání projektu objednatelovi. Odeslání projektu probíhá prost ednictvím pošty 

p ípadn  je projekt odvezen k tomu kompetentní osobou služebním automobilem 

p ímo objednateli. K v tšin  projekt  je poskytnuta verze na CD či flash disku.  

19)  Fakturace a platba.  

Z uvedeného popisu pr b hu zpracování zakázky je z ejmé, že vznikající problémy 

výrazn  komplikují práci zam stnanc  a zp sobují tak časové zdržení, které 

v konečném d sledku m že vést až k nespln ní smluvního závazku v či objednateli 

projektu. Nepln ní závazk  ohrožuje dobrou pov st společnosti, což by mohlo mít pro 

podnikatele až fatální následky.  

2.5  Současný stav outsourcovaných služeb 

Společnost ABC spol. s r.o. využívá pro správu IT služeb outsourcing, a to na základ  

smlouvy o outsourcingu. Dle mého názoru však pro společnost není tato forma zajišt ní 

funkčnosti IT vhodná. 
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U podnikatele se ve velké mí e projevuje jedna z nevýhod outsourcingu (viz kapitola 

1.1.2), kterou je odliv know-how. Podnikatel p es to, že má uzav enou smlouvu 

o outsourcingu s jiným podnikatelským subjektem, p id luje n které činnosti svým 

zam stnanc m, p ičemž se jedná o činnosti, které by m ly být vykonávány práv  

smluvním subjektem na základ  smlouvy o outsourcingu. Podnikatel tak jedná proto, že 

nechce poskytnout vlastní vytvo ené programy t etímu subjektu ani z d vodu jejich 

správy. Tímto jednáním však vznikají podnikateli náklady navíc, které p edstavují 

odm ny zam stnanc  za práci p esčas. 

Nastane-li podnikateli p i b žném provozu problém s výpočetní technikou, jehož ešení 

je v kompetenci smluvního subjektu na základ  smlouvy o outsourcingu, je postup 

následující: 

1. Týká-li se problém výpočetní techniky jako takové, je problém dodavatelem IT 

ešen ve smluveném čase. Dodavateli IT plyne ze smlouvy o outsourcingu 

povinnost problém vy ešit do Ň4 hodin Ěresp. do 1Ň hodin, záleží na druhu 

problému). Je samoz ejm  možné smluvn  upravit tento čas nap íklad na jednu 

hodinu, avšak taková smlouva o outsourcingu má dle slov prokuristy společnosti 

p íliš vysoké platby spojené s pln ním smlouvy. P i b žných problémech v IT je 

současná smlouva pro podnikatele dostačující (prokurista). Dle Bušiny je navíc ve 

stavebnictví obtížné p esn  stanovit očekávané požadavky od outsourcingu, a to 

práv  z pohledu časové flexibility, viz kapitola 1.1.2. Týká-li se však problém 

specializovaných program  pro projektování a nejedná se o problém rutinní Ěnap . 

chyb jící aktualizace, kterou je dle licence oprávn n instalovat pouze dodavatel 

IT, nikoliv adový zam stnanec ITě, dodavatel IT ho sice začne ešit ve 

smluvenou dobu, ale v tšinou s následujícími výsledky: 

a) dodavatele IT není schopen problém vy ešit, neboť nedisponuje zam stnanci 

natolik kvalifikovanými, kte í by byli schopni daný problém s tak 

specializovanými programy rozpoznat a vy ešit v čas; 

b) pokud takového zam stnance p ece jen má Ěalespo  částečn  

kvalifikovaného), jedná se o zam stnance velmi vytíženého a podnikatel ho 
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pov í činností až v p ípad , že všechny ostatní možnosti ešení problému 

selžou; 

c) ešením problému je pov en n který ze dvou vedoucích kancelá í 

podnikatele, kte í jsou schopni problém vy ešit, neboť programy velmi dob e 

znají a zajímají se o n  a jejich správu i svém volném čase. ešením problému 

se specializovanými programy není pov en dodavatel služeb IT, neboť Ědle 

slov prokuristy společnosti ůBC spol. s r.o.) dodavatel nedisponuje 

zam stnanci schopnými problém vy ešit. Obecn  lze dle prokuristy 

společnosti íci, že zam stnanci subjekt  zajišťujících služby v IT nejsou 

ešení schopni, neboť jsou sice proškoleni pro práci s daným softwarem, ale 

chybí jim pot ené zkušenosti na to, aby vy ešili velmi specifické požadavky 

zkušených projektant . Dodavatel služeb v IT prozatím nikdy neuplat oval 

sankce v či ůBC spol. s r.o., neboť dle jednatele společnosti nikdy nedošlo 

k situaci, že by zásah projektant  do programu ztížil dodavateli práci 

s programem. Bohužel je výše popsané ešení u podnikatele nejčast ji 

používáno, neboť je časov  rychlejší – vedoucí kancelá í začnou problém ešit 

ihned po jeho vzniku, kdežto dodavatel IT má Ň4 (resp. 12) hodin na ešení 

problému, který jsou, dle slov prokuristy, velmi často nuceni konzultovat 

s vedoucími kancelá e, neboť ho nejsou schopni vy ešit. 

2.6  Finanční analýza 

V úvodu této kapitoly uvádím rozd lení náklad  na fixní a variabilní. Dále pomocí 

SWOT analýzy definuji silné a slabé stránky podnikatele a také p íležitosti a hrozby, 

neboť pro podnikatele je klíčová jeho dobrá pov st a pozice na trhu, viz kapitola 1.10.  

Náklady na outsourcing se adí mezi náklady fixní, neboť nejsou závislé na objemu 

produkce společnosti. Mzdové náklady pat í mezi náklady variabilní, stejn  jako 

náklady a na smluvní pokuty a úroky z prodlení.  
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2.6.1  SWOT analýza  

Informace uvedené v této kapitole jsou d ležité pro definování možných dopad  

problém , se kterými se podnikatel v současné dob  potýká, a to jak pozitivních, tak 

negativních. SWOT analýza byla sestavena v lednu 2015 a platnosti v ní uvedených 

údaj  odhaduji na jeden rok.  

Silné a slabé stránky 

Mezi silné stránky podnikatele pat í bez pochyby jeho široká p sobnost p i vysoké 

kvalit  odvedené práce. Podnikatel je tedy schopen zajistit vyhotovení složitých 

specializovaných zakázek p i vysoké úrovni zpracování, což posiluje jeho postavení na 

trhu. S tím souvisí další silná stránka podnikatele, kterou je dobrá softwarová 

vybavenost. Bez širokého spektra počítačových program  by podnikatel nebyl schopen 

specializovan jší zakázky vyhotovit. Zam stnanci podnikatele jsou na všechny 

programy, na n ž má podnikatel licenci, pravideln  a ádn  školeni – využívají tedy 

programy efektivn . Velkou výhodou podnikatele je také p t autorizovaných inženýr  

a projektant  schopných zpracovávat zakázky v cizím jazyce. To umož uje podnikateli 

p ijímat zakázky nejen ze sousedního Slovenska a N mecka, ale také z Norska, 

Maďarska aj. 

Mezi slabé stránky podnikatele dle mého názoru pat í neefektivní zajišt ní funkčnosti 

IT, čímž se zabývám ve své bakalá ské práci. Tento problém oslabuje pozici 

podnikatele na trhu, neboť se stává časov  nespolehlivým a je ohrožena jeho dobrá 

pov st. Další slabou stránkou podnikatele je personalistika. Společnost se neustále 

potýká s nedostatkem zam stnanc . To zp sobuje zahlcení stávajících zam stnanc  

prací, na kterou časov  nestačí, a v d sledku toho vznikají zbytečné chyby. 

P íležitosti a hrozby 

Začít více p sobit na zahraničním trhu je v současné dob  nejv tší p íležitostí pro 

podnikatele. Společnost m la v posledních dvou letech n kolik zakázek ze zahraničí, 

m la by však tyto zakázky začít sama aktivn  vyhledávat. Jedná se zejména o zakázky 

ze Slovenska a z anglicky a n mecky mluvících zemí. Podnikatel zam stnává dva 

slovensky mluvící projektanty, t i projektanty s odbornou úrovní anglického jazyka 
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a dva n meckého jazyka. Toto aktivum společnosti ABC spol. s r.o. však není pln  

využíváno. Další p íležitostí by pro podnikatele mohlo být p ijetí nového zam stnance 

na druh práce projektant pozemních komunikací, čímž by se ješt  více rozší ilo pole 

p sobnosti.  

Nejv tšími hrozbami pro podnikatele je vývoj krize ve stavebnictví a zhoršení pov sti 

podnikatele na trhu. Práv  zhoršování pov sti je zp sobeno častým uplat ování 

smluvních pokut a úrok  z prodlení ze strany objednatel  projekt , a to v d sledku 

časové nespolehlivosti ůBC spol. s r.o. Zpožd ní však v tšinou není zp sobeno 

neefektivní prací projektant , ale problémy s výpočetní technikou, které nejsou včas 

ešeny.  

2.6.2  ůnalýza struktury náklad  

ůnalýze struktury náklad  jsem se rozhodla ve své práci v novat proto, aby bylo možné 

vyjád it nejen procentuální zastoupení ostatních provozních náklad  na nákladech 

celkových, ale zejména zastoupení nákladu na smluvní pokuty a úroky z prodlení na 

ostatních provozních nákladech. 

V následující tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých druh  náklad  na nákladech 

celkových, a to v procentuálním vyjád ení. Konkrétních hodnoty uvádím v p íloze 

bakalá ské práce.  
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Tabulka 3 – Analýza náklad  pomocí vertikální analýzy 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spot eba 17,45 % 18,64 % 17,37 % 17,08 %   

  Spot eba materiálu a energie 10,20 % 10,06 % 9,28 % 11,77 %   

  Služby 71,88 % 89,94 % 90,72 % 88,23 %   

Osobní náklady 30,46 % 28,72 % 31,37 % 30,61 %   

  Mzdové náklady 73,95 % 74,35 % 73,50 % 74,11 %   

  Náklady na soc. zabez.  a zdrav. poj. 24,17 % 23,57 % 24,41 % 23,84 %   

  Sociální náklady 1,88 % 2,09 % 2,08 % 2,05 %   

Dan  a poplatky 0,07 % 0,05 % 0,07 % 0,23 %   

Odpisy dlouhodobého majetku 1,16 % 1,19 % 1,12 % 0,51 %   

Zm na stavu rezerv a opr. položek 
provoz. char. 1,37 % -1,59 % -0,06 % 0,07 %   

Ostatní provozní náklady 1,27 % 2,88 % 1,09 % 2,02 %   

  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54,69 % 77,46 % 8,60 % 76,49 %  63,92 % 

Ostatní finanční náklady 0,15 % 0,10 % 0,08 % 0,09 %   

Daň z p íjmu za b žnou činnost 2,61 % 0,42 % 0,14 % 0,17 %   

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací z účetních výkaz  společnosti 

Hodnoty roku 2014 nejsou v tabulce vypln ny, neboť podnikatel dle slov jednatele 

společnosti zm nil hospodá ský rok a není mi schopen poskytnout účetní záv rku 

společnosti za dané období. Prokurista společnosti mi však sd lil alespo  výši ostatních 

provozních náklad  a náklad  na smluvní pokuty a úroky z prodlení. Neznalost výše 

zbývajících náklad  za rok Ň014 neovliv uje výsledky bakalá ské práce. 

Z hodnot v tabulce je z ejmé, že náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení tvo í 

často v tšinu ostatních provozních náklad  podnikatele. Výjimkou je rok Ň01Ň, kdy 

náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení tvo ily pouze Ř,6%. Tento výkyv oproti 

hodnotám z ostatních let není zp soben tím, že by se problémy s výpočetní technikou 

v roce 2012 neobjevovaly. Podnikatel evidoval v roce Ň01Ň menší počet zakázek, ale 

současn  vyšší počet zam stnanc . Zakázky se tedy dle slov podnikatele da ilo 
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odevzdávat včas i p es problémy s výpočetní technikou, neboť existovala časová 

rezerva.  

2.7  Srovnání náklad  na outsourcing a na pracovní pom r 

Kapitola obsahuje srovnání náklad  na outsourcing s náklady na pracovní pom r. Toto 

srovnání je podstatné pro definování problému podnikatele a zejména návrhu ešení, 

které povedou ke zlepšení zjišt ného stavu.  

2.7.1  Náklady na outsourcing 

V následující tabulce jsou uvedeny m síční a roční náklady na smlouvu o outsourcingu. 

Částku hradí podnikatel pravideln  každý m síc tak, jak je smluvn  ujednáno. 

Tabulka 4 – Náklady na stávající smlouvu o outsourcingu. 

  

M síční náklady Celkové roční 
náklady vč. 

DPH Cena bez dan  DPH 
M síční náklady 

včetn  DPH 

Stávající smlouva 
o outsourcingu 

11 070 Kč Ň ňŇ5 Kč 13 ňř5 Kč 160 740 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací od prokuristy společnosti. 

Služby, které jsou p edm tem smlouvy o outsourcingu, nejsou rozsáhlé – jedná se 

zejména o správu serveru a základního softwarového vybavení. Dle slov prokuristy se 

jedná o standardní cenu za tyto služby. Stávající dodavatel plní smluvní podmínky bez 

problém  – tzn. dle smluvních ujednání. Zam stnanci dodavatele služeb IT nepracují 

o víkendech a státních svátcích, ve všední dny pracují pouze v pracovní dob . Ve 

smlouv  o outsourcingu není sjednána nep etržitá pohotovost, neboť podnikatel by této 

služby vzhledem k rozvržení pracovní doby svých zam stnanc  tém  nevyužíval. Je 

však ujednáno, že v p ípad  ešení rozsáhlého problému Ěje smluvn  upraveno, o jaké 

situace se jednáě na ídí dodavatel IT služeb svým zam stnanc m p esčas, p ípadn  

zajistí jiné zam stnance tak, aby byl problém vy ešen.  
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Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Objednatelé projekt  na společnosti ABC spol. s r.o. často nárokují smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, a to z d vodu nespln ní termínu dodání projektu. Omezením 

výpadk  IT by se dle prokuristy společnosti za stávající situace dalo p edejít až 

40% nárokovaných sankcí. Výpadek softwaru totiž zp sobuje časové zdržení 

zam stnanc , kte í vzhledem k vytíženosti nemají časové rezervy, které by tyto 

výpadky pokryly. Zbývajících 60% z nárokovaných smluvních pokut a úrok  z prodlení 

je zp sobeno manažerskými chybami, neboť jsou často p ijímány zakázky, jejichž 

včasné zpracování není v časových možnostech zam stnanc  podnikatele. Tyto chyby 

dle prokuristy ovliv ují i další náklady, nap . náklady na práci p esčas, kterých je 

v následujících kapitolách také započítáváno zmín ných 40% p ipadajících na 

nefunkčnost IT. Bližší analýza a ešení manažerských chyb není p edm tem této práce 

a dále se jimi nebudu zabývat. 

V následující tabulce uvádím, jakou část ostatních provozních náklad  tvo í náklady na 

smluvní pokuty a úroky z prodlení, které podnikatel platí z d vodu pozdních odevzdání 

vyhotovených zakázek. Pro lepší vypovídací hodnotu a možnost sledování vývoje 

hodnot v čase jsem se rozhodla pracovat s náklady za posledních p t let, tedy od roku 

2010 do roku 2014.  

Tabulka 5 – Ostatní provozní náklady a jejich část p ipadající na smluvní pokuty a úroky 

z prodlení v jednotlivých letech. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ostatní provozní 
náklady  ň74 000 Kč 6ň5 000 Kč 1řň 000 Kč ňř0 000 Kč ň16 000 Kč 

Smluvní pokuty 
úroky z prodlení 204 524 Kč 4ř1 Ř4Ň Kč 16 5Řř Kč ŇřŘ ň11 Kč 201 Ř6Ň Kč 

Z toho zp sobeno 
outsourcingem 

v souvislosti 

s výpadky IT 

40% 

Ř1 Ř10 Kč 1ř6 7ň7 Kč 6 6ň6 Kč 11ř ňŇ4 Kč 80 745 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací z účetních výkaz  a vnitropodnikového účetnictví 

podnikatele 
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Z uvedené tabulky je patrné, že náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení tvo í 

Ěkrom  roku Ň01Ň, viz kapitola 2.6.2ě více než polovinu ostatních provozních náklad . 

Pokud by se poda ilo problémy s výpočetní technikou vy ešit vždy včas a smluvní 

pokuty a úroky z prodlení by tedy nebyly objednateli projekt  v či n mu uplatn ny, 

jednalo by se pro podnikatele o úsporu p ibližn  40% náklad  na smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, což je pr m rn  97 050 Kč ročn .   

2.7.2  Náklady na pracovní pom r 

Aby bylo možné srovnat outsourcing a pracovní pom r, je nutné vyčíslení náklad  na 

p ípadn  p ijatého zam stnance. P i výpočtu hodnot v níže uvedené tabulce jsem 

vycházela z informací od jednatele společnosti, který je ochoten zam stnanci nabídnout 

hrubou mzdu ve výši 1Ř 000 Kč, a to s p ihlédnutím ke znalosti situace na trhu práce 

v daném oboru. Uvedená mzda bude nabídnuta uchazeči o zam stnání ve společnosti 

ABC spol. s r.o., který má alespo  st edoškolské vzd lání v oblasti IT jako programátor. 

Konkrétní požadavky podnikatele na uchazeče o zam stnání uvádím v kapitole 3.2.2. 

Do náklad  na zam stnance jsem započítala i náklady na sociální a zdravotní pojišt ní 

placené zam stnavatelem viz kapitola 1.9.3. Výpočet mzdy Ěkapitola 1.9.1ě uvádím 

v p íloze této práce. Dále jsou v tabulce uvedeny s p ijetím nového zam stnance 

související náklady, a to náklady na prohlubování kvalifikace viz kapitola 1.8. Výše 

t chto náklad  je stanovena následujícím zp sobem: dle informací od prokuristy se 

zam stnanci účastní školení pr m rn  p t dní ročn , p ičemž školení jednoho 

zam stnance za jeden den stojí po zaokrouhlení na celé tisíce Ň 000 Kč. Náklad na 

školení zam stnance je tedy stanoven jako součin p ti dní a uvedené ceny školení.  

Dalším nákladem je jednorázový náklad na z ízení pracovního místa pro nového 

zam stnance. V jedné z kancelá í, kde sídlí jednatelé Ěkapitola 2.2ě, je volné pracovní 

místo, které by bylo zam stnanci k dispozici. Pot ebným kancelá ským nábytkem je 

toto místo vybaveno. Je však nutné zakoupit pro nového zam stnance počítač, a to 

v maximální cen  Ň0 000 Kč. Plyne to z rozhovoru s jednatelem společnosti. Uvedený 

náklad se týká pouze tohoto roku, p i uvažování ročních náklad  na zam stnance 

v dalších letech nem že být na tento náklad brán z etel. 
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Tabulka 6 – Náklady na pracovní pom r. 

Náklad Roční výše náklad  

Mzda zam stnance ŇŘř 440 Kč 

Školení zam stnance 10 000 Kč 

Jednorázový náklad na z ízení pracovního místa 20 000 Kč 

Výše náklad  na zam stnance celkem 319 440 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací od prokuristy společnosti a výpočtu mzdy 

zam stnance 

Výše náklad  na zam stnance m že být ovlivn na dovolenou, kdy zam stnanci náleží 

náhrada mzdy za dovolenou ve výši pr m rného výd lku, a také pracovní neschopností 

zam stnance. Pro srovnání náklad  na zam stnance s náklady na outsourcing však tyto 

faktory nezohled uji, neboť nijak zásadn  neovlivní výsledek toho srovnávání. ešením 

situace, kdy bude zam stnanec v pracovní neschopnosti, se blíže zabývám v kapitole t i 

této práce.  

2.7.3  Srovnání náklad  na současný zp sob zajišt ní funkčnosti IT a na 

pracovní pom r  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady na současný zp sob zajišt ní funkčnosti IT, 

tedy na: 

 smlouvu o outsourcingu,  

 p íslušnou část smluvních pokut a úrok  z prodlení viz kapitola 2.7.1,   

 a pom rnou část odm n zam stnanc  za práci p esčas, neboť tyto p esčasy 

vznikají dle jednatele společnosti proto, že se projektanti v pracovní dob  

zabývají zajišt ním funkčnosti n kterých st žejních program  ĚůutoCůDě, 

blíže v kapitole 2.3.3, a vzhledem k nutnosti spln ní smluvní závazk  

podnikatele pracují zam stnanci p esčas, viz kapitola 1.6.1. 

Jednatel společnosti uvádí, že jsou dodrženy všechny zákonem stanovené podmínky pro 

práci p esčas. Dle prokuristou vedených statistik lze pr m rný počet hodin práce 

p esčas stanovit na osm hodin m síčn  za každého zam stnance. V tabulce je hodnota 
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náklad  na práci p esčas stanovena následovn : pr m rný počet hodin práce p esčas za 

m síc Ěosmě je vynásobený počtem zam stnanc  Ěpatnáctě, čímž je dán pr m rný počet 

hodin práce p esčas všech zam stnanc  za m síc; tento počet hodin je vynásoben 

pr m rnou hodinovou mzdou zam stnanc  podnikatele zvýšenou o p íplatek za práci 

p esčas dle 1.7.3, čímž je dán pr m rný náklad na práci p esčas m síčn . V tabulce je 

započtena pom rná část t chto náklad , tedy část, kterou lze p isoudit nefunkčnosti IT, 

tj. 40% z celku Ěstanoveno dle odborného odhadu jednatele viz kapitola 2.7.1; 

60% prací p esčas je totiž zp sobeno manažerskými chybami, nikoliv výpadky IT). Pro 

stanovení výše ročních náklad  je tato hodnota vynásobena dvanácti m síci. Pracuji 

s pr m rnými hodnotami, neboť konkrétní výše mezd, reálné hodnoty práce p esčas 

aj. mi nebyly podnikatelem poskytnuty.  

Výše popsané stávající náklady na zajišt ní funkčnosti IT a na sankce související 

s nefunkčností IT, jsou v tabulce srovnány s náklady na pracovní pom r ve smyslu 

kapitoly 2.7.2. 

 Tabulka 7 – Srovnání náklad  na zajišt ní funkčnosti IT a na sankce související s nefunkčností IT 

a na pracovní pom r 

Náklady Roční výše náklad  

Náklady na současný zp sob zajišt ní funkčnosti IT   

Stávající smlouva o outsourcingu Ěvč. DPHě 160 740 Kč 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení  97 050 Kč 

Odm na za práci p esčas zam stnanc  Ř6 400 Kč 

Náklady celkem 344 190 Kč 

    

Náklady na pracovní pom r    

Mzda zam stnance ŇŘř 440 Kč 

Školení zam stnance 10 000 Kč 

Náklady celkem 2řř 440 Kč 

    

Rozdíl 44 750 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací o do podnikatele a dílčích výpočt  

Z uvedeného srovnání vyplývá, že náklady na pracovní pom r jsou o tém  45 000 Kč 

nižší, než náklady na současný zp sob zajišt ní funkčnosti IT. Nelze však íci, že 
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z tohoto srovnání díky ekonomické úspo e plyne ešení problému podnikatele, čemuž se 

blíže v nuji v kapitole t i. 

2.8  Shrnutí analytické části 

V analytické části bakalá ské práce byly po p edstavení podnikatele definovány 

konkrétní problémy, které ve společnosti v pr b hu zpracování zakázky vznikají. 

Pomocí SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky podnikatele a také 

p íležitosti a hrozby, jejichž znalost je pot ebná ke komplexnímu chápání daného 

problému. 

 Klíčovou částí této kapitoly je srovnání náklad  na současný zp sob zajišt ní 

funkčnosti IT ve společnosti ůBC spol. s r.o. s možností p ijetí nového zam stnance 

a úpravy stávající smlouvy o outsourcingu.  
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3  VLůSTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

V této kapitole poskytnu podnikateli t i návrhy ešení problému, p ičemž uvedu nejen 

ekonomické aspekty t chto návrh , ale také vhodnost jejich použití pro podnikatele 

a definuji konkrétní problémy, které se navrženým ešením pokusím zlepšit. V záv ru 

této kapitoly uvedu názor podnikatele na mnou navržená opat ení, vyjád ím vlastní 

názor na danou problematiku a ve vazb  na cíle práce odpovím na výzkumné otázky 

a potvrdím či vyvrátím stanovené hypotézy. P i navrhování vhodného ešení pro 

podnikatele jsem vycházela z informací zjišt ných v p edcházejících částech práce 

a z konzultací s podnikatelem. 

3.1  Návrh č. 1 - Zm na dodavatele služeb v oblasti IT 

Obsahem tohoto návrhu ešení je ukončení stávající smlouvy o outsourcingu a uzav ení 

smlouvy nové, avšak s jiným podnikatelským subjektem. 

3.1.1  Ekonomické aspekty návrhu č. 1 

Náklady na smlouvu o outsourcingu by z staly p ibližn  ve stejné výši, neboť výše 

odm ny dodavatele IT dle současné smlouvy je dle slov prokuristy společnosti zcela 

b žná a p i stávajícím rozsahu služeb by se tedy i v p ípad  nové smlouvy jednalo 

o velmi podobnou částku. Prokurista své tvrzení zakládá na výsledcích jednání se t emi 

jinými podnikatelskými subjekty poskytující služby v IT.  

Z rozhovoru s jedním z jednatel  společnosti, který s uvedenými jinými 

podnikatelskými subjekty poskytujícími outsourcing jednal, plyne, že pokud by m la 

být uzav ena taková smlouva, která bude obsahovat povinnost dodavatele služeb ešit 

problém nap . do hodiny a navíc bude v tomto čase k dispozici zam stnanec 

kvalifikovaný pro práci s programy k projektování, byly by náklady na takovou 

smlouvu pro společnost p íliš vysoké. Tuto variantu tedy podnikatel zamítnul. 

3.1.2  Neekonomické aspekty návrhu č. 1 

Dle mého názoru by aplikace toho ešení nevy ešila nic podstatného. Podnikatel však 

nad touto možností uvažoval, proto jsem se rozhodla tento návrh zvážit. Nevy ešeným 
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problémem by z stal odliv know – how, kterého se podnikatel obává i u stávající 

outsourcingové smlouvy. V p ípad  smlouvy nové by byla situace stejná, což mi 

potvrdil i jednatel společnosti. Všechny smlouvy Ěvčetn  stávajícíě sice obsahují 

ustanovení a ochran  citlivých údaj , podnikatel však jiným podnikatelským subjekt m 

na základ  p edchozí špatné zkušenosti natolik ned v uje, že toto ešení vylučuje.  

Zm na dodavatele outsourcingu není možnou variantou pro druhého z jednatel , neboť 

má s majitelem outsourcingové společnosti úzké rodinné vazby. Je tedy nutné nalézt pro 

podnikatele takové ešení, jehož aplikace bude reálná jak pro zajišt ní funkčnosti IT, tak 

pro statutární orgán společnosti.  

Návrh dle mého názoru nep edstavuje pro podnikatele komplexní ešení stávající 

situace, a proto jeho aplikaci nedoporučuji. 

3.2  Návrh č. 2 - Ukončení smlouvy o outsourcingu a insourcing 

Návrh plyne ze zjišt ní, že pro společnost není využívání outsourcingu v současné 

podob  vhodným zajišt ním funkčnosti IT. P i aplikaci návrhu by tedy byla smlouva 

o outsourcingu uzav ená dle § Ň6ř odst. Ň zákona č. 51ň/1řř1 Sb., obchodního 

zákoníku, ukončena ve smyslu kapitoly 1.1.4 této práce. Následoval by tzv. insourcing, 

který je chápán jako navrácení outsourcovaných služeb zp t do režie podnikatele. 

Podnikatel by tedy musel uzav ít pracovní pom r se zam stnancem Ěči zam stnanciě 

schopným služby subjektu zajišťujícího služby v IT nahradit.  

3.2.1  Ekonomické aspekty návrhu č. 2 

Náklady na outsourcing ve výši 1ň ňř5 Kč m síčn  včetn  DPH Ěvýše odm ny 

dodavatele služeb IT plynoucí ze stávající smlouvyě by se staly nulovými. Novým 

nákladem by však byla mzda zam stnance Ěči zam stnanc ě na základ  pracovní 

smlouvy. Je z ejmé, že náklady na zajišt ní správy IT vlastním zam stnancem by byly 

vyšší, než náklady na outsourcing. Jelikož by zam stnanec musel v tomto p ípad  pln  

nahradit služby dodavatele IT, požadoval by podnikatel po uchazeči o toto zam stnání 

vysokoškolské vzd lání v uvedené oblasti. Dle odhadu jednatele by výše náklad  na 

takového zam stnance dosahovala nejmén  ň0 000 Kč. 
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Zde se projevuje jedna z výhod outsourcingu, kterou je ekonomická úspora p i zajišt ní 

daných služeb. V návaznosti na kapitolu 1.1.2 této práce je však ekonomická úspora 

relativní, neboť outsourcing v současné podob  není Ědle mého názoru i dle názoru 

podnikateleě vhodnou formou zajišt ní funkčnosti IT pro společnost.  

Je t eba si uv domit, že jeden zam stnanec nem že být schopen nahradit podnikatelský 

subjekt, který na základ  smlouvy o outsourcingu zajišťuje služby nyní Ězam stnanec 

čerpá dovolenou, je v pracovní neschopnosti, má stanovenou pracovní dobu atd.ě. Pro 

dva zam stnance by však nebylo možné zajistit pracovní nápl  celé stanovené týdenní 

pracovní doby a zam stnanci by tedy byli pro podnikatele neefektivní. V p ípad  

aplikace tohoto ešení by byl p ijat jeden zam stnanec na základ  pracovní smlouvy ve 

smyslu kapitoly 1.3.4, a další zam stnanec Ěči zam stnanciě na základ  dohody 

o provedení práce ve smyslu kapitoly 1.5.1. Odm na z dohody tohoto zam stnance 

zvyšuje náklady na zajišt ní funkčnosti IT. 

ůplikací toho návrhu by se však rozhodn  nevy ešil problém s odlivem know – how. 

Zam stnanci konající práci na základ  dohody o pracích konaných mimo pracovní 

pom r mohou mít takovou dohodu u n kolika jiných podnikatel , kte í podnikají ve 

stejné oblasti jako společnost ůBC spol. s r.o. Je tedy zcela nežádoucí, aby tito 

zam stnanci m li p ístup k program m a lisp m uvedených v kapitole 2.3.2, které jsou 

vytvá eny zam stnanci společnosti ABC spol. s r.o. Se zam stnanci sice lze sjednat 

konkurenční doložku ve smyslu kapitoly 1.4, tuto možnost však podnikatel neguje. 

Další možností zajišt ní funkčnosti IT ve vlastní režii podnikatele je p ijetí dvou 

zam stnanc  za dohodu o pracovní činnosti. Podnikatel však tuto variantu zavrhnul, 

neboť chce mít v oblasti IT zam stnance zam stnaného na základ  pracovní smlouvy, 

neboť dle slov prokuristy společnosti je nutné mít zam stnance, na kterého se lze 

spolehnout a odmítá p ijetí zam stnanc  na dohody o pracích konaných mimo pracovní 

pom r. Nebudu se tedy touto možností v p ípad  tohoto návrhu dále zabývat.  

3.2.2  Neekonomické aspekty návrhu č. 2 

Pro podnikatele je nezbytné ukládání a zálohování dat na server, které probíhá 

n kolikrát denn . Zmín na data jsou pro podnikatele zcela klíčová a považuje tedy za 

nutné, aby správu serveru provád li odborní zam stnanci dodavatele IT služeb. Správa 
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serveru je i p i stávající smlouv  o outsourcingu možná na dálku a není tedy v tomto 

p ípad  nutná p ítomnost vlastního zam stnance.  

Tato varianta ešení tedy není dle mého názoru pro podnikatele vhodná. 

3.3  Návrh č. 3 - Omezení outsourcingu a p ijetí nového 

zam stnance 

Tento návrh je založen na kombinaci využívání služeb IT na základ  stávající smlouvy 

o outsourcingu a uzav ení pracovní smlouvy s novým zam stnancem. Konkrétn  jde 

o omezení stávající smlouvy o outsourcingu tak, aby dodavatel služeb IT zajišťoval 

pouze správu serveru Ěvčetn  ukládání dat a jejich správy a aktualizace program ) 

k čemuž není t eba znalostí ohledn  specializovaných program  pro projektování Ějejich 

aktualizování je zcela b žná činnostě, ale musí je dle licenčních podmínek provád t 

autorizovaná osoba, kterou podnikatelský subjekt zajišťující služby v IT na základ  

smlouvy o outsourcingu je.  

Omezení rozsahu současné smlouvy o outsourcingu dle slov prokuristy společnosti není 

problém, neboť z jeho rozhovoru se zástupcem smluvního subjektu vyplývá, že úprava 

stávající smlouvy o outsourcingu je zájmem obou smluvních stran Ědodavatel služeb IT 

jist  ocení, když se neustálé problémy se zajišt ním správy IT ve společnosti ABC spol. 

s r.o. p estanou objevovat). Cena za omezenou smlouvu o outsourcingu, o které 

p edb žn  jednali je 6 292 Kč m síčn  včetn  DPH. Úprava smlouvy o outsourcingu by 

tedy oproti stávající podob  smlouvy p inesla úsporu p ibližn  47%.  

Součástí návrhu je p ijetí zam stnance na základ  pracovní smlouvy ve smyslu kapitoly 

1.3.4. Flexibiln jším ešením by pro zam stnavatele mohlo být uzav ení dohody 

o pracovní činnosti se dv ma zam stnanci. Tuto alternativu však jednatel vyloučil. Jako 

d vod uvedl, že „dohod je využíváno p edevším pro zam stnávání brigádník  a do tak 

d ležité oblasti, jako je IT pot ebujeme spolehlivého zam stnance vázaného pracovní 

smlouvou“ (jednatel, 2015). Vzhledem k tomu se dále nebudu možností uzav ení 

dohody o pracovní činnosti více zabývat a pokusím se nalézt pro podnikatele p ijatelné 

ešení. 
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3.3.1  Ekonomické aspekty návrhu č. 3 

Dle p edb žného jednání prokuristy společnosti a dodavatele služeb IT, by výše 

odm ny plynoucí z omezené smlouvy o outsourcingu činila Ějak již bylo uvedenoě 

6 292 Kč včetn  DPH. V následující tabulce jsou srovnány náklady na současný zp sob 

zajišt ní funkčnosti IT, a to včetn  sankcí souvisejících s nefunkčností IT Ěviz kapitola 

2.7.3) a na mnou navrhovaný zp sob zajišt ní funkčnosti IT, tedy na omezenou 

smlouvu o outsourcingu a na pracovní pom r. (Zde již neuvádím náklady na z ízení 

pracovního místa, viz kapitola 2.7.2, neboť se jedná o jednorázový náklad 

v zanedbatelné výši a tato kapitola uvádí náklady, se kterými m že podnikatel 

kalkulovat i v dalších letechě. 

 Tabulka 8 – Srovnání náklad  na zp soby zajišt ní funkčnosti IT 

Náklady Roční výše náklad  

Náklady na současný zp sob zajišt ní funkčnosti IT   

Stávající smlouva o outsourcingu Ěvč. DPHě 160 740 Kč 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení  ř7 050 Kč 

Odm na za práci p esčas zam stnanc  Ř6 400 Kč 

Náklady celkem 344 1ř0 Kč 

    

Náklady na navrhovaný zp sob zajišt ní funkčnosti IT 

Upravená smlouva o outsourcingu 75 504 Kč 

Mzda zam stnance ŇŘř 440 Kč 

Školení zam stnance 10 000 Kč 

Náklady celkem 374 ř44 Kč 

    

Rozdíl -30 754 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  informací o do podnikatele a dílčích výpočt  

Z výsledk  srovnání v tabulce je patrné, že roční náklady na současný zp sob zajišt ní 

funkčnosti IT jsou p ibližn  o 31 000 Kč ročn  nižší oproti navrhovanému zp sobu 

zajišt ní funkčnosti IT. P i aplikaci návrhu by tedy nedocházelo k ekonomické úspo e. 

Je však d ležité si uv domit, že ne vždy je vhodné rozhodovat pouze dle výše náklad , 

a proto v následující kapitole uvádím neekonomické aspekty tohoto návrhu. V p ípad , 

že by tento návrh vedl ke zlepšení situace podnikatele, je dle mého názoru výše 

uvedeného ročního nákladu zcela zanedbatelná. 
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3.3.2  Neekonomické aspekty návrhu č. 3 

Dle slov prokuristy společnosti by p ípadn  p ijatým zam stnancem do oblasti IT m l 

být programátor s minimáln  st edoškolským vzd láním Ěv p ípad  ponechání 

outsourcingu) a alespo  t íletou praxí v oboru programování. Specifické znalosti 

program  pro projektování by zam stnanec získal zaškolením u podnikatele a p evzetím 

zkušeností od vedoucích kancelá í, kte í programy spravují nyní. 

Správa serveru by, jak již bylo uvedeno, z stala v kompetenci dodavatele služeb IT. 

Tuto správu je možné provád t i dálkov . Náplní práce zam stnance by byla správa 

počítačových program  pro projektování v uživatelském rozsahu Ěnap . nastaveníě, 

tvorba lisp  a pomocných program  a popsaných v kapitole 2.3.2 této práce, a dále by 

zam stnanec ešil problémy projektant  s programy ve smyslu kapitoly 2.3.3.  

Vzhledem k povaze práce, na kterou by byl v p ípad  aplikace mého návrhu 

zam stnanec pracovní smlouvou p ijat, doporučuji zam stnavateli sjednat se 

zam stnancem pracovní pohotovost ve smyslu kapitoly 1.6.2, neboť možnost pov ovat 

zam stnance pracovními úkoly i mimo stanovenou pracovní dobu je pro podnikatele 

d ležitá. Jelikož by m l tento zam stnanec stejn  dlouhou pracovní dobu jako 

projektanti Ěa byl by tedy p ítomen v dob  jejich práce s programyě, týkala by se 

pracovní pohotovost pouze doby, kdy je projektant m zam stnavatelem na ízena práce 

p esčas ve smyslu kapitoly 1.6.1, a bylo by nutné vy ešit akutní softwarový problém. 

Jednalo by se zejména o dobu nárazové vytíženosti softwaru p i zpracovávání velkého 

množství zakázek. Pracovní pohotovost by tedy zam stnanec držel pouze v p ípad  

nárazového zvýšení počtu zakázek, o n mž by byl prokuristou společnosti p edem 

informován. Za pracovní pohotovost p ísluší zam stnanci odm na ve smyslu kapitoly 

1.7.3.   

Vzhledem k tomu, že se podnikatel obává odlivu know-how, doporučuji podnikateli 

dohodnout se zam stnancem konkurenční doložku ve smyslu kapitoly 1.4. 

P ínosem tohoto návrhu je, že zam stnanci budou mít mentora, který jim bude neustále 

k dispozici p i ešení problém  s programy v uživatelském rozsahu. V p ípad , že 

n kterému z projektant  nebude nap . správn  fungovat lisp, nebude schopen provést 

operaci v n kterém s program  pro projektování, n který z pomocných program  se 
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stane nefunkčním aj., bude náplní práce zam stnance tyto problémy ešit. V současné 

dob  jsou k t mto p ípad m povoláni vedoucí kancelá e, které toto velmi zdrží od 

projekční činnosti. P ítomností zam stnance, jež bude mít správu program  na starost, 

a který dle kapitoly 2.3.3 provede jejich standardizaci, se uspo í nejen čas, po který 

bude problém ešen Ěstandardizace program  umožní aplikaci univerzálních ešeníě, ale 

uspo í tak čas vedoucím kancelá e, jejichž čas je pro včasné vyhotovení zakázky a tedy 

spln ní smluvních závazk  velmi d ležitý.  

Dílčí náplní práce zam stnance bude vývoj a zlepšování lisp  a pomocných program . 

Vzhledem k častému aktualizování program  je t eba lispy a pomocné programy 

neustále p izp sobovat. Nastávají také situace, kdy je ve společnosti zpracovávána 

specifická zakázka a v p ípad , že budou mít projektanti k dispozici nové lispy 

a pomocné programy pro tyto zakázky, které zam stnanec naprogramuje dle požadavk  

projektant , výrazn  se zvýší efektivita práce všech zam stnanc  podnikatele. 

ůby nový zam stnanec plnil svoji funkci ve společnosti tak, jak se od n j očekává, bude 

nutné neustále prohlubovat jeho kvalifikace ve smyslu kapitoly 1.8, neboť oblast IT se 

velmi rychle rozvíjí a jen pat ičn  kvalifikovaný zam stnanec m že ádn  spravovat tak 

specifické programy, jako jsou ty pro projektování. Výši náklad  na školení dle 

odborného odhadu podnikatele uvádím v kapitole 2.7.2. 

V p ípad  pracovní neschopnosti zam stnance, p ípadn  čerpání dovolené bude správa 

program  dočasn  provád na vedoucími kancelá í stejn , jako je tomu nyní. 

V organizační struktu e společnosti, viz kapitola 2.2, se zam stnanec za adí na úrove  

vedoucích kancelá e, bude tedy povinen dbát pokyn  jednatel  a prokuristy společnosti. 

Zajišt ním funkčnosti IT se docílí toho, že o spln ní smluvních závazk  bude 

rozhodovat práce projektant , nikoliv funkčnost Ěresp. nefunkčnostě výpočetní techniky. 

Jelikož ze zkušeností podnikatele plyne, že jeho zam stnanci plní svoji práci vzorn  

a včas Ěaž na velmi z ídka se objevující výjimkyě, p edpokládám, že již nebude 

docházet k uplat ování smluvních pokut a úrok  z prodlení ze strany objednatel  

projekt  kv li pozdnímu odevzdávání zakázek z titulu nefunkčnosti IT, což pozitivn  

ovlivní dobré jméno podnikatele, jež je za stávající situace ohroženo, viz kapitola 2.6.1. 
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Uvedený kompromis p i zajišt ní funkčnosti IT považuji z uvedených návrh  za 

nejefektivn jší. 

3.4  Vlastní doporučení a vazba na cíle práce 

Podnikateli doporučuji aplikaci návrhu č. ň, neboť jsem p esv dčena, že se jedná 

o návrh, který zajistí funkčnost IT tak, aby se na ni podnikatel i jeho zam stnanci mohli 

bez obav spolehnout.  

P i vymezování cíl  práce jsem zmínila nutnost ádné správy specializovaných 

počítačových program  pro projektování, neboť tato programová vybavenost výrazn  

zvyšuje konkurenceschopnost podnikatele. Uvedeným návrhem ešení současných 

problém  bude tato správa zajišt na a podnikatel tak bude pln  využívat své 

širokospektré softwarové vybavení. P i funkčnosti všech program , na které podnikatel 

vlastní licence, bude možné zpracovávat i obsáhlejší a netypické zakázky, což 

konkurenční výhodu podnikatele ješt  více posílí. 

St žejním cílem této bakalá ské práce bylo navrhnout podnikateli takové ešení 

problému, které povede ke zkrácení prodlevy mezi vznikem problému a jeho ešením, 

jelikož práv  dlouhou prodlevou je zp sobeno pozdní odevzdávání zakázek 

objednatel m a následné uplat ování smluvních pokut a úrok  z prodlení. Mnou 

navržené opat ení by tuto prodlevu mohlo zkrátit, neboť správa IT by byla rozd lena 

mezi podnikatelský subjekt zajišťující služby na základ  smlouvy o outsourcingu 

a vlastního zam stnance. Smluvní subjekt bude zajišťovat mimo jiné správu serveru Ěna 

který se ukládají data, což je pro podnikatele nezbytné a funkčnost serveru je tedy 

klíčová), kterou je možné provád t i na dálku a není tedy nutné čekat na p íchod 

pov eného zam stnance. Vlastní zam stnanec podnikatele bude zajišťovat správu 

program  p ímo na pracovišti, p evezme od zam stnanc  tvorbu lisp  a jiných 

program , bude je ádn  spravovat a zajišťovat jejich funkčnost na všech počítačích aj. 

Bude tedy k dispozici ihned po vzniku problému, čímž je zmín ná prodleva mezi 

vznikem problému a jeho ešením zkrácena tak, aby podnikatel mohl dostát svým 

smluvním závazk m včas a vyhnul se tak zbytečným náklad m na smluvní pokuty 

a úroky z prodlení.  
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V cíli práce bylo dále zmín no, že mezi zam stnanci chybí mentor, který by byl 

schopen se zam stnanci ešit rutinní uživatelské problémy a zam stnanci se na n j 

mohli kdykoliv obracet. P ijetím takového zam stnance by byl tento problém vy ešen. 

P ijetí zam stnance na základ  pracovní smlouvy by vy ešil také další podstatný 

problém, a to odliv know-how, a to zejména díky konkurenční doložce.  

V neposlední ad  bylo cílem mé bakalá ské práce odvrátit hrozbu ztráty dobré pov sti 

podnikatele v d sledku časové nespolehlivosti. Po aplikaci návrhu ešení bude o spln ní 

smluvních závazk  rozhodovat práce zam stnanc  podnikatele a nikoliv nefunkčnost 

IT. Podnikatel by tedy m l být schopen dostát svým závazk m včas a odvrátit tak 

možnost vzniku vážných, až existenčních problém . 

3.5  Stanovisko podnikatele k p edloženým návrh m ešení 

P i psaní bakalá ské práce nebylo vždy jednoduché získat od podnikatele pot ebné 

informace. Zam stnanci podnikatele jsou velice časov  vytížení. Po bližší analýze 

problémy podnikatele byla již komunikace se zam stnanci snazší, neboť mnou kladené 

otázky mohly být mnohem konkrétn jší a odpov ď na n  tedy nebyla pro podnikatele 

časov  náročná. 

Po vypracování analytické části práce a zpracování návrh  ešení jsem své výsledky 

p edstavila podnikateli, který se ztotožnil s názorem, že aplikace návrhu č. ň se jeví jako 

vhodné a je realizovatelná, a to i p es vyšší náklady, které s sebou návrh nese. 

Podnikatel zváží jeho aplikaci v praxi. Rozhodl se také projednat návrh se zam stnanci, 

kterých se zm na zajišt ní funkčnosti IT p ímo týká a jejich názor bude hrát d ležitou 

roli p i rozhodnutí, zda návrh aplikovat či nikoliv. 

Ve vazb  na SWOT analýzu podnikatele Ěkapitola 2.6.1ě doporučuji podnikateli 

následující dílčí návrhy ešení. Podnikatel by m l aktivn  vyhledávat zakázky ze 

zahraničí. V p ípad , že již bude zajišt na funkčnost IT, m že podnikatel jak svou 

programovou, tak personální vybaveností konkurovat i zahraničním projekčním 

kancelá ím. Sv dčí o tom fakt, že podnikatele stále čast ji oslovují zahraniční investo i 

s nabídkou spolupráce. Jelikož podnikatel zam stnává jazykov  vybavené projektanty, 

není zpracování zakázky v cizím jazyce problém. 
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Již n kolikrát byla podnikateli nabídnuta zakázka, jejíž součástí byla pozemní 

komunikace. Podnikatel je však nucen takové zakázky odmítat. Pro projektování 

pozemní komunikace sice podnikatel vlastní licence na p íslušné počítačové programy, 

nedisponuje však zam stnancem, který se projektováním pozemních komunikací 

zabývá. Dle mého názoru by byl takový zam stnanec pro podnikatele velkým p ínosem, 

neboť by se ješt  více rozší ila jeho p sobnost. Výhodou by bylo také plné využití 

zakoupených program  a tedy efektivn jší využívání aktiv podnikatele. Nabídka 

projektování pozemních komunikací by byla pro podnikatele značnou konkurenční 

výhodou.  

Výše uvedená doporučení nebyla p edm tem této práce a nezabývala jsem se tedy 

konkrétními výpočty, považovala jsem však jejich doporučení podnikateli za vhodné, 

neboť mohou být alespo  malou m rou nápomocny p i snaze více se prosadit na trhu 

a zachovat si dobrou pov st.  
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ZÁV R 

V první kapitole bakalá ské práce jsem uvedla teoretické poznatky získané rešerší 

odborné literatury týkající se outsourcingu a pracovního práva. Získané informace jsem 

využila p i psaní analytické části práce, která vedla k pochopení situace podnikatele 

a definování problém , se kterými se podnikatel potýká. Na základ  výsledk  analýzy 

bylo možné v záv ru této bakalá ské práce navrhnout podnikateli vhodné ešení situace, 

vyjád it na danou problematiku vlastní názor a také uvést názor podnikatele.  

V úvodní části bakalá ské práce byly stanoveny výzkumné otázky a k nim odpovídající 

hypotézy, jež je nyní čas potvrdit či vyvrátit. První výzkumnou otázkou m lo být 

zjišt no, jaké by byly dopady ukončení smlouvy o outsourcingu a p ijetí vlastního 

zam stnance. Hypotézou bylo stanoveno, že by se nejednalo o vhodné ešení, neboť by 

mohly vzniknout jiné, avšak obdobn  nep íjemné problémy, s jakými se podnikatel 

potýká nyní. Tuto hypotézu potvrzuji. Bylo zjišt no, že by podnikateli vznikly vyšší 

náklady na zajišt ní funkčnosti IT a také by podnikateli chyb la osoba autorizovaná 

k aktualizování n kterých program  Ějak plyne z licenčních smluvě.  

Druhá výzkumná otázka hledala výhody a nevýhody p ijetí nového zam stnance p i 

současném ponechání smlouvy o outsourcingu. Hypotéza jako nevýhodu stanovila vyšší 

náklady, neboť náklady na zam stnance p i ponechání smlouvy o outsourcingu by byly 

vyšší, než náklady na současný outsourcing. Tuto část hypotézy potvrzuji, neboť 

analýzou bylo zjišt no, že náklady na vlastního zam stnance a na ponechanou smlouvu 

o outsourcingu opravdu p evyšují náklady na současný outsourcing. Výše rozdíl  však 

by vzhledem k výhodám, které s sebou návrh p ináší, nem la mít vliv rozhodnutí 

podnikatele o jeho aplikaci. Hypotézou stanovená výhoda spočívala v p ítomnosti 

vlastního zam stnance schopného ešit se zam stnanci uživatelské problémy s programy 

pro projektování. Tuto hypotézu potvrzuji, neboť mentor v oblasti IT mezi zam stnanci 

v současné dob  chybí a zam stnanci se s problémy musí neustále obracet na své časov  

vytížené nad ízené. 

Poslední výzkumná otázka se zabývala tím, jak p ijetí nového zam stnance ovlivní 

dodržování smluvních závazk  v či objednatel m projekt . Hypotéza udává, že p ijetí 

vlastního zam stnance by výraznou m rou p isp lo k pln ní závazk  v ádném termínu. 
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Tuto hypotézu potvrzuji, neboť p i aplikaci návrhu č. ň by byla prodleva mezi vznikem 

problému a jeho ešením zkrácena na minimum a nedocházelo by tedy ke zdržování 

projektant  od práce a tím zp sobenému pozdnímu odevzdávání zakázek.  

I p esto, že je outsourcing moderním trendem dnešní doby, je společnost ůBC spol. 

s r.o. d kazem toho, že outsourcing p es všechny svoje výhody nemusí být 

univerzálním a vhodným ešením pro všechny podnikatele, a že je n kdy vhodné položit 

si otázku: ,,outsourcing nebo pracovní pom r?“  
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I 

 

P íloha 1 – Struktura náklad , uvedeno v celých tisících Kč 

    

2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady celkem 29456 22031 17747 19306  

Výkonová spot eba 5139 4107 3082 3297   

  Spot eba materiálu a energie 524 413 286 388   

  Služby 3694 3694 2796 2909   

Osobní náklady 8971 6327 5567 5909   

  Mzdové náklady 6634 4704 4092 4379   

  

Náklady na sociální zabepečení 
a zdravotní pojišt ní 2168 1491 1359 1409   

  Sociální náklady 169 132 116 121   

Dan  a poplatky 21 10 12 45   

Odpisy dlouhodobého majetku 341 262 198 98   

Zm na stavu rezerv a opr. položek 
provoz. charakteru 403 -350 -10 14   

Ostatní provozní náklady 374 635 193 390  316 

  Smluvní pokuty a úroky z prodlení      205         492         17         298     202 

Ostatní finanční náklady 45 22 15 17   

Daň z p íjmu za b žnou činnost 768 92 24 32   

Zdroj: vlastní pracování na základ  účetních výkaz  



II 

 

P íloha 2 – Výpočet mzdy zam stnance 

Zdroj: vlastní pracování na základ  účetních výkaz  

 

HRUBÁ MZDů 18000 

+ sociální pojišt ní placené zam stnavatelem ĚŇ5% z hrubé 
mzdy) 4500 

+ zdravotní pojišt ní placené zam stnavatelem Ěř% 
z hrubé mzdyě Ěwww.cssz.cz, ň.1.Ň015ě 1620 

m síční základ dan  Ězaokrouhleno na celé stokoruny 
sm rem nahoru) 24200 

záloha na da  z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti 
15% ze základu dan  3630 

- sleva na poplatníka 1560 

- ostatní slevy 
dle ko krét ího 
za ěst a ce 

- da ové zvýhodn ní na dít  
dle ko krét ího 
za ěst a ce 

VÝSLEDNÁ ZÁLOHů Nů Dů  Ě+ě NEBO Dů OVÝ 
BONUS (-)   


