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Abstrakt 

Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL 

NR s.r.o. Tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl 

analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle zpracovaných analýz jsem 

představil návrhy, které můžou vést ke zlepšení nejen průběhu zakázky, ale celého prospěchu 

společnosti. 

 

Abstract 

My bachelor thesis deals with the improvement during the engagement in the company 

ELEKTROINSTAL NR  s.r.o. This company provided me with all the information needed to 

be able to analyze and describe the current course of the contract. Subsequently, according to 

processing the analysis I presented proposals that may lead to improvements not only during 

the engagement, but the entire benefit of the company. 
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ÚVOD 

Svou bakalářskou práci zpracovávám ve společnosti ELEKTROINSTAL NR, s.r.o., která má 

své sídlo v Kyjově v ulici Jiráskově. Tato práce se zabývá průběhem zakázky a jejím cílem je 

optimalizace průběhu zakázky v této společnosti.  

 

Tato společnost zaměstnává 50 pracovníků a jejími majiteli jsou pan Rozsypal a pan Něnička. 

Společnost se zabývá hlavně montáží a projektováním elektrických zařízení a provádí také 

revize nových i již stávajících objektů. Svou činnost orientuje většinou na český trh, několik 

zakázek již ale zpracovávala i na území Slovenska. Firma se snaží hledat zakázky v blízkém 

okolí jejího sídla, protože cestování skrz celou republiku je nákladné kvůli nutnosti placení 

zaměstnancům cestovné.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí a to části teoretické a části praktické. V teoretické části 

nechybí představení společnosti, předmět jejího podnikání a organizační struktura. Jsou zde 

popsané také teoretické východiska související s danou problematikou. V části praktické jsou 

zpracovány analýzy současného stavu (SWOT, SLEPT a příčin a následků), analýza 

konkrétní, již ukončené zakázky a poté nejdůležitější část celé práce a to návrhy na zlepšení 

zakázek i celého prospěchu společnosti a jejich ekonomické i mimoekonomické přínosy pro 

společnost. 

 

V této společnosti jsem po několik let o prázdninách pracoval jako brigádník. Vyzkoušel jsem 

si různé náplně práce. Pracoval jsem přímo na stavbě, kde jsem prováděl hrubé 

elektroinstalační práce, poté jsem instaloval osvětlení v již dokončeném objektu, prováděl 

jsem periodickou revizi již sloužícího objektu a v neposlední řadě jsem si vyzkoušel práci ve 

skladu.  

V této společnosti jsem také ve třetím ročníku plnil svou dvoutýdenní praxi. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy zlepšení činností průběhu zakázky u 

společnosti ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. se zaměřením na dodací termíny, náklady a jakost, 

tak aby vedla ke spokojenosti zákazníka. 

 

 

Dílčí cíle: 

 představení společnosti, její předmět podnikání, portfolio jejich výrobků a služeb, 

obchodními partnery a zákazníky 

 zhodnocení teoretických východisek zabývající se problematikou řízení zakázky 

 analýza současného stavu průběhu zakázek pomocí analýzy SWOT, SLEPT analýzy a 

analýzy příčin a následků v této společnosti, jejich výhody a nevýhody 

 z analýzy současného stavu vyvození souhrnných nedostatků potřebných pro vlastní 

návrh zlepšení 

 návrh na zlepšení průběhu zakázky k danému zákazníkovi 

 podmínky realizace těchto návrhů 

 posouzení ekonomických i mimoekonomických přínosů pro danou společnost 
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Dle obchodního rejstříku: 

Datum zápisu:  27. prosince 2006 

Spisová značka: C 53891 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma: ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. 

Sídlo:   Kyjov, Jiráskova 1384/556, PSČ 69701 

Identifikační číslo: 277 13 539 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

 projektování elektrických zařízení 

 výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén 

 velkoobchod 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona 

 montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 

 montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení 

Statutární orgán: 

Jednatel:  JOSEF NĚNIČKA 

   Kostelec 303, PSĆ 69651 

   Den vzniku funkce: 27. prosince 2006 

 

   STANISLAV ROZSYPAL 

   Kyjov, Nádražní 614, PSČ 69701 

   Den vzniku funkce: 27. prosince 2006 

Způsob jednání: Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně. Podepisují se tak, 

že k napsanému nebo tištěnému jménu firmy připojí jednatel svůj podpis 

 

Společníci:  JOSEF NĚNIČKA 

   Kostelec 303, PSČ 69651 

   Vklad: 100 000 Kč 

   Splaceno: 100% 

   Obchodní podíl: 50% 

   Druh podílu: základní 

   Kmenový list: nebyl vydán 
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STANISLAV ROZSYPAL 

   Kyjov, Nádražní 614, PSČ 69701 

   Vklad: 100 000 Kč 

   Splaceno: 100% 

   Obchodní podíl: 50% 

   Druh podílu: základní 

   Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Splaceno:   100%  (11) 

 

1.1 Organizační struktura společnost 

 

 

Tato společnost čítající 50 zaměstnanců má liniově-štábní strukturu. Jak je možné vidět 

z uvedené grafické struktury společnosti, primární postavení mají její majitelé, kteří jsou 

zároveň jednatelé společnosti. Na další úrovni je seřazeno pět pracovních pozic, které jak 

ukazuje grafická struktura, přímo podléhají jednatelům společnosti. Jsou to technici zakázky, 

technici stavby, účetní a na stejné úrovni jsou také skladník a úklid. 

Na další úrovni jsou pak další tři pracovní pozice, a jak je zřejmé z grafického modelu, tyto 

pozice podléhají přímo technikům stavby. Jsou jimi revizní technici, montéři a výrobci 

rozvaděčů. 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování) 
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1.2 Předmět podnikání 

 

Společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. projektuje elektrická zařízení, která po nutných 

hrubých elektroinstalačních pracích také instalují. Jsou to například vypínače, světla, přípojky 

k TV či internetu apod. Společnost pouze neprojektuje, ale také vyrábí, a to rozvaděče, 

baterie, vodiče a antény (14).  

 

Dále slouží jako velkoobchod a provádí montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických 

zařízení jak na nově vznikajících objektech, tak i na již sloužících objektech. 

 

Jejich činnost spadá do stavebnictví, tudíž většinou úzce spolupracují se stavebními obory a to 

zednické práce, výrobci oken, podlaháři apod. Většinou na stavbě vystupují v roli 

subdodavatele, v roli dodavatele vystupují jen zřídkakdy. 

 

1.3 Financování společnosti 

 

Společnost je financována externě, ale z velké většiny hlavně interním způsobem. 

Interní financování je z velké části prováděno díky zisku z běžného období a také z 

nerozděleného zisku v aktuálním a předchozím období. 

 

U externího financování jsou to hlavně faktury s prodlouženou lhůtou splatnosti od 

dodavatelů. V současné době totiž společnost nemá žádné bankovní úvěry, ať už krátkodobé, 

nebo dlouhodobé. 

 

1.4 Poskytované služby 

 

Cílem společnosti je poskytnout kvalitní služby, přes které se snaží zajistit zákazníkům 

konkurenční výhodu v jejich oboru podnikání. 

 

Společnost provádí tyto druhy služeb: 

 projekce elektrických zařízení 

 elektromontážní práce včetně dodávek 

 osvětlení interiérů i venkovní 
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 údržba a servis elektrických zařízení a strojů 

 montáže hromosvodů 

 výroba a dodávka rozvaděčů 

 revize elektrických zařízení a hromosvodů 

 racionalizace spotřeby elektrické energie 

 kabelové rozvody včetně zemních prací 

 rozvody televizních antén a výpočetní techniky 

 konzultace a poradenská činnost 

 prodej elektromontážního materiálu, užitkových a průmyslových svítidel 

 

Společnost zajišťuje následující druhy služeb: 

 zabezpečovací a signalizační zařízení - EZS 

 elektrická požární signalizace - EPS 

 rozvody televizních antén  

 počítačové sítě a strukturované kabeláže  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Definice procesu 

 

Se slovem „proces“ se setkáváme každý den u těch nejběžnějších činností. Příkladem může 

být třeba uklízení, nebo umytí nádobí. Procesy nás neustále obklopují, aniž bychom pochopili 

jejich podstatu. 

Pojem „proces“ může být definován mnoha různými způsoby. Definice mohou být 

jednoduché, přesné, obsáhlé, ale i velmi obsáhlé. Pro lepší představu zde uvedu definice od 

více autorů. 

Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje (1). 

 

Proces je sled logických úkonů nebo činností, které by měly být vykonány krok za 

krokem. Jako další vlastnost uvedeme i to, že se v procesu využívá aktivní působení 

kvalifikovaných zaměstnanců. Tzn jejich manuálních i intelektuální schopností, jejichž 

pomocí vzniká nový výrobek či služba, který/á má přinést nějaký pozitivní význam pro 

potenciálního zákazníka – uživatele procesu (3). 

 

Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizovanými útvary či jednou (podnikový proces) 

nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají 

materiální, lidské, finanční a informační výstupy a jejichž výstupem je produkt, který má 

hodnotu pro externího nebo interního zákazníka (5). 

 

2.1.1 Charakteristika procesů 

 

Každý proces by měl mít stanovený: 

 Cíl a měřitelné ukazatele - je důležitě vědět, k čemu má daný proces směřovat (cíl) a 

jak se mu tento cíl daří naplňovat (pomocí ukazatelů). 

 Vlastníka - osoba, která je zodpovědná za dosahování cílů procesů, fungování, 

monitorování výkonnosti, zlepšování a řešení problémů v průběhu procesu 

 Zákazníka - subjekt, pro nějž jsou výsledky tohoto procesu určeny (externí, interní) 

 Své vstupy - využívány při spuštění procesů, jsou získávány od dodavatelů nebo 

z výstupů předcházejících procesů 

 Své výstupy - výsledek procesu ve formě výrobku či služby, předány zákazníkovi 
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 Své zdroje - základní odlišností od vstupů je ta, že zdroje slouží pro přeměnu vstupů 

ve výstupy 

 Rizika procesu - možnost, že při realizaci procesu nastane stav nebo událost 

s nežádoucími dopady a dojde k ohrožení cíle a výsledků procesů 

 Regulátor  řízení - závazná pravidla, která e nutno dodržovat (zákony, vyhlášky, 

normy atd.) 

 Své činnosti - rozumí se tím dokonalý sled pracovních úkolů, které jsou vykonány 

v rámci jedné organizační jednotky a obsahují na výstupu jeden měřitelný 

výrobek/službu, kterému můžeme jednoznačně přiřadit spotřebu jednoho primárního 

zdroje 

 Jasné hranice - je nezbytné definovat počátek a konec procesu, aby bylo jasné, kdy 

začíná a kdy končí, a následně tak definovat jeho návaznost na další procesy (20). 

 

2.1.2 Základní členění procesů 

 

Proces lze členit z různých hledisek, nejčastější členění je však z hlediska účelu a důležitosti 

procesu. Při tomto členění lze získat základní obraz procesů z hlediska přidávání hodnoty pro 

externího zákazníka, ve vztahu k poslání podniku. 

 

Procesy dělíme: 

 Hlavní 

 Řídící 

 Podpůrné 

 

Hlavní procesy znázorňují procesy společnosti přinášející přidanou hodnotu a zároveň jsou 

pro firmu klíčové. 

 

Řídící procesy přímo navazují na hlavní procesy, jsou to tzv. manažerské procesy, vytvářejí 

podmínky pro fungování ostatních procesů a zajišťují integrity a fungování organizace. 

 

Podpůrné procesy dodávají produkty (hmotné/nehmotné) ostatním procesům, zajišťují tak 

podmínky pro jejich fungování. 
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2.1.3 Procesní mapa 

 

Propojením procesů v organizaci vzniká procesní mapa (procesní síť), která slouží ke 

znázornění vazeb mezi procesy, což je velmi důležité hlavně při slučování výsledků procesů 

(montážních). Základní podmínkou, kterou musí mapa splňovat je, že jednotlivý 

proces nikde nekončí, ale zároveň na něj musí navazovat proces další. Procesní mapou 

se tedy rozumí systém navzájem provázaných procesů, kde se nevyskytuje začátek a 

konec této sítě. V procesní mapě se musí řešit nejen přímé průběhy procesů, ale i jejich 

větvení a cyklení (19). 

 

2.2  Definice procesního řízení 

 

Pojem procesní řízení může mít hned několik definic. Na začátek pro lepší představu uvedu 

některé z nich. 

 

V procesním přístupu jde o nasazení a prosazování známých metod ve všech pracovních 

postupech, se všemi zaměstnanci, se vzájemně sladěnými cíli po neomezenou dobu a hlavně 

za trvalé podpory top managementu. Umožňuje všem zúčastněným získat přehled nad 

celkovými hodnotvornými faktory organizace a přispět ke zlepšení jejího chodu (2). 

 

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

trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i 

mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a 

jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle (5). 

 

2.3  Zlepšování procesů 

 

Zlepšování podnikových procesů je dnes nezbytností pro udržení firmy na trhu, protože jsou 

neustále nuceny zákazníky, kteří požadují stále lepší produkty a služby. Pokud totiž zákazník 

nedostane, oč žádá, má možnost se obrátit na mnoho konkurenčních firem. 

Aby k takovým to situacím nedocházelo, podniky se snaží zlepšovat podnikové procesy (1). 
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Toho lze docílit dvěma způsoby: 

 Průběžným zlepšováním procesů 

 Metodou reengineeringu 

 

2.3.1 Průběžné zlepšování procesu 

 

Základem je popis procesu - jeho současného stavu, za nimž následuje stanovení jeho 

základních ukazatelů k měření, plynoucích především z toho, co potřebují zákazníci. 

Soustavným sledováním běhu procesu (resp. jeho jednotlivých instancí) jsou identifikovány 

příležitosti k jeho zlepšení, které je třeba dát do vzájemných souvislostí a posléze, jako 

konzistentní celek, implementovat. Provedené změny v procesu je samozřejmě třeba následně 

dokumentovat, čímž se dostáváme opět na počátek celého cyklu- další postup je nasnadě (1). 

 

2.3.2 Metoda reengineeringu 

 

Business process reegineering (BPR) je považován za zcela odlišný přístup, než 

průběžné zlepšování procesů. Ve své radikální formě BPR očekává, že současný stav 

procesu je nevyhovující a je potřeba jej od základu změnit (1). 

 

Reengineering je označení metodologie pro tzv. dramatické zlepšení výkonnosti. Vyhýbá se 

zlepšování starých procesů, které po radikálních změnách nahrazuje novými procesy.  

 

Důvodem pro aplikaci tohoto přístupu je skutečnost, že podnikové procesy mnoha firem 

zdegenerovaly a ve své předimenzované formě (lidé, průběžná doba, produktivita, jakost) 

nejsou konkurenceschopné (4). 

 

Symptomy takové degenerace jsou např.: 

 Vysoký podíl kontrolních činností 

 Mnoho vad, oprav a změn 

 Velké zásoby a rezervy 

 Nadbytečnost informací 

 Složitost procesů apod. 
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Při navrhování nových procesů se obecně postupuje podle následujících kroků: 

 Určení podnikových cílů a priorit 

 Navržení procesů potřebných pro dosažení těchto cílů – bez ohledu na současné 

praktiky a postupy 

 Implementace navržených procesů 

 

2.4 Definice projektu 

 

Pod pojmem projekt si můžeme představit různé každodenní činnosti, např. oblečení se, 

uvaření oběda apod. 

Podle profesora Kerznera je projekt jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

 Dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn 

 Definováno datum začátku a konce uskutečnění 

 Stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci 

Podle pramenů PMI je projekt dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, 

služby nebo určitého výsledku (7). 

 

Existují čtyři typické znaky projektů, které pokud se vyskytují společně, odlišují řízení 

projektů od jiných manažerských činností (6).  

Projekty mají: 

 Trojimperativ 

 Jedinečnost 

 Zahrnují zdroje 

 Realizace v rámci organizace 

 

2.4.1 Trojimperativ 

 

Projekty mají trojrozměrný cíl, což znamená současné splnění požadavků na věcné provedení 

časový plán a rozpočtové náklady. 

Úspěšné řízení projektu vyžaduje, aby tyto tři podmínky byly měřitelné (tj, konkrétní a 

ověřitelné) a dosažitelné. Je mimořádně důležité, aby lidé, kteří na projektu pracují, věděli, 

jak cíle „trojimperativ“ splnit (6). 
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Obr. 2 Trojimperativ (6) 

 

Podmínky „trojimperativu“ je velmi těžké splnit, protože vše, k čemu při realizaci projektu 

dojde, může znamenat hrozbu, že nebude dosaženo požadovaného provedení a tudíž dojde ke 

skluzu, a tím také překročení rozpočtu. 

Projekty se setkávají s řadou nejrůznějších problémů: 

 Problém s provedením 

 Problém s časem 

 Problém s náklady 

 

Problém s provedením 

 

Existuje mnoho důvodů, které souvisí s věcným provedením projektu a je tudíž obtížné splnit 

požadované specifikace provedení. 

Za prvé mohlo dojít ke špatné komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem, v důsledku toho 

mají odlišné představy o specifikaci projektu nebo jejich definice není jednoznačná. 

Za druhé problém vznikne v důsledku toho, že předpoklady mezi odběratelem a dodavatelem 

byly příliš optimistické, je možné, že jejich cíle byly příliš ambiciózní. 

Za třetí může dodavatel udělat chybu v konstrukční nebo realizační fázi smluvní dodávky. 

Pracovníci se občas dopouští chyb, které vedou k nedostatkům ve věcném provedení. 
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Problém s časem 

 

Problémy s časem vznikají z mnoha důvodů, avšak za nejzáludnější lze považovat nadměrný 

důraz na kvalitu provedení práce na úkor vyváženosti parametrů „trojimperativu“. 

Další příčinou problémů s časem je to, že zdroje nejsou k dispozici, když jsou potřeba. Těmito 

zdroji může být buď vybavení, nebo lidé. 

 

Problém s náklady 

 

Když se projekt dostane do potíží v časovém rámci, obvykle nastanou problémy také 

v nákladové dimenzi, protože zdroje nejsou využívány tak efektivně, jak počítal plán. 

Další problém může být příliš optimistický odhad počátečních nákladů. Občas se objeví 

chyby také při kalkulaci nákladů, lze je ovšem minimalizovat pečlivou kontrolou. 

 

2.4.2 Jedinečnost 

 

Každý projekt se považuje za jedinečný, protože se provádí pouze jednou, je dočasný a téměř 

pokaždé na něm pracuje jiná skupina lidí. 

 

Trvání projektů je dočasné a vždy je v nich hodně nejistoty, pokud jde o to, co bude schváleno 

(kdy projekt začne a přesný rozsah prací, které mají být vykonány). Projekt navíc netrvá 

věčně. Začíná, když první člověk začne pracovat, a končí, když je práce posledního člověka 

hotova (6). 

 

2.4.3 Zdroje 

 

Projekty jsou realizovány pomocí zdrojů, a to lidských a materiálních. Nad mnohými zdroji 

má manažer projektu jen minimální kontrolu, proto je nezbytné dobře organizovat lidské 

zdroje, aby byly využity dostupné materiální zdroje. 
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2.4.4 Organizace 

 

Každá organizace sleduje v daném okamžiku současně velký počet cílů. Manažer projektu 

bývá často frustrován množstvím jiných směrů, na které se organizace zdánlivě (a taky 

skutečně) orientuje. 

 

Řízení projektu je z velké části zvládáním mezilidských konfliktů, které jsou neodmyslitelnou 

součástí složitých situací uvnitř organizace (6). 

 

2.5 Projektový management 

 

Hledáme-li rozdíl mezi běžným managementem a projektovým managementem, vycházíme 

z obecných definic managementu. 

Podle profesora Harolda Kerznera je projektový management souhrn aktivit spočívající 

v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, 

který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů (7). 

Podle sdružení projektových manažerů Project Management Institute (PMI) je to aplikace 

znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily 

požadavky projektu (7). 

 

Existuje pět základních elementů projektového managementu: 

 Projektová komunikace – komunikace všech účastníků projektu 

 Týmová spolupráce – kooperace a důvěra ve smyslu dosažení sdílených cílů 

účastníků projektu 

 Životní cyklus projektu – sled nejobecnějších úseků a fází včetně definovaných stavů 

a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé 

 Vlastní součásti projektového managementu – deset kategorií technik a nástrojů 

řízení projektů v době jejich životního cyklu, je to např. projektová kontrola, okamžitý 

stav projektu nebo opravná opatření 

 Organizační závazek – ten obsahuje pověření manažera řídit projekt, organizační 

podporu, finanční a jiné zdroje vyhrazené na projekt a odpovídající technologii 

 

Projektový management se od operativního řízení liší hlavně svou dočasností a v přidělení 

zdrojů pro jeho realizaci. Pokud je splněn hlavní cíl daný projektem, projekt končí, ale pokud 

je dosaženo cíle u operativního řízení, definují se nové cíle a práce pokračuje. Pro projekt jsou 
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vyčleněny finanční, pracovní nebo technologické zdroje a po skončení projektu jsou tyto 

zdroje spotřebovány nebo převedeny na jiné projekty. Zdroje přidělené operativnímu řízení 

jsou nepřetržitě plánovány a doplňovány, po ukončení potřeby můžou být uvolněny pro 

skladování, likvidaci nebo převod mimo společnost jiným, avšak způsobem, který má 

efektivní využití.  

 

2.5.1 Výhody a nevýhody projektového managementu 

 

Potenciálními výhodami projektového managementu jsou zejména: 

 Všechny aktivity spadající pod projekt mají přiřazenu odpovědnost bez ohledu na 

případnou změnu realizačního personálu 

 Jasně definovaný časový a nákladový rámec realizace 

 Zdroje uvolněné na projekt jsou po skončení projektu převedeny na jiné projekty, nebo 

spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů 

 Vytvoření podmínek pro sledování skutečného průběhu oproti plánu 

 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 

umožňují plynulé řízení bez nutnosti dohledu ze strany zákazníka (sponzora) projektu 

 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 

použitelných pro realizaci dalších projektů 

 

Samozřejmě projektový management má i své problematické stránky, které vytvářejí celou 

řadu situací, často obtížně předvídatelných, které jsou pro každého projektového manažera 

výzvou. Jejich úspěšné řešení pak záleží na jeho zkušenostech, připravenosti a talentu (7). 

Jsou to: 

 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 

součástí komplexního programu 

 Specifické požadavky zákazníka projektu objevující se často až při realizaci projektu 

 Organizační změny probíhající v průběhu projektu 

 Rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy 

 Změny v technologii 

 Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací 
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2.6 Životní cyklus projektu a fáze projektu 

 

Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet 

jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována (7). 

 

Projekt je prvkem, který má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a nachází se 

v různých fázích, které nazýváme životním cyklem projektu. 

Existuje celá řada definic životního cyklu projektu – v této oblasti neexistuje shoda ani mezi 

teoretiky, hospodářskými sektory, ani mezi jednotlivými společnostmi (7). 

 

2.6.1 Obecný popis životního cyklu projektu 

 

U obecného popisu existuje základní rozdělení na pět fází, pokud na projekt aplikujeme teorii 

systémů od Clelanda a Kinga a to: 

 Konceptuální návrh – zde se formulují základní záměry, hodnocení přínosů a dopadů 

realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizace a předběžná 

analýza rizik 

 

 Definice projektu – jedná se o zpřesnění výstupů první fáze, tzn. upřesnění cílů, 

identifikace zdrojů, určení reálného časového rámce a propočet nákladů a definice 

rizik 

 Produkce – vlastní realizace neboli pořízení projektu – řízení prací, kontrola postupu 

podle nastaveného časového plánu a rozpočtu, kontrola kvality a účinnosti dosažení 

jednotlivých dílčích cílů a pořízení dokumentace potřebnou jako podklad pro užívání 

předmětu projektu 

 Operační období – vlastní užívání předmětu projektu – integrace předmětu projektu 

do organizačních systémů společnosti uživatele, hodnocení technologických, 

sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů 

daných v konceptuálním období, zpětná vazba pro plánování dalších projektů 

 

 Vyřazení projektu – převedení předmětu projektu do stadia podpory a do případné 

odpovědnosti organizace, převedení zdrojů (např. pracovníků nebo technologií) na jiné 

projekty a zpracování poučení a získaných zkušeností z řízené daného projektu 
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2.6.2 Fáze životního cyklu projektu 

 

Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu má za cíl zlepšit 

podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Usnadňuje orientaci všech účastníků ve 

vývojových stádiích projektu a zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu.  

 

Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: 

 Jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni vývoje projektu 

 Jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány a 

hodnoceny 

 Kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých fázích 

 

 

Obr. 3 Fáze životního cyklu projektu (7) 
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2.7 Organizační struktura projektu 

 

Organizační struktura projektu (programu) slouží jako podpůrný prostředek pro zformování 

týmu, pro stanovení role, zodpovědnosti a pravomocí jednotlivých členů týmu a 

spolupracujících osob a návazně jako prostředek komunikace o těchto záležitostech (8). 

 

I přes skvělou úroveň projektového managementu nemusí projekt dojít k vytouženému cíli.  

Aby bylo řízení projektu maximálně efektivním procesem, je potřeba vytvořit přechodnou 

strukturu rolí, popsat vztahy mezi těmito rolemi, rozdělit autoritu tak, aby úkony řízení měly 

své opěrné body – řídící a výkonné složky – a aby bylo jasné rozdělení odpovědností za 

splnění dílčích úkolů a za jejich syntézu a splnění celkového cíle projektu (7). 

 

Jedná se tedy o vytvoření organizační struktury daného projektu. Tou se rozumí vytvoření 

projektového týmu, seskupení lidí, kteří mají společný cíl a vzájemnou spoluprací se jej snaží 

dosáhnout. V programu je to podobné. Obvykle tým tvoří manažer projektu (programu) a pak 

specialisté na různé oblasti, které daný projekt (program) zahrnuje (8). 

Pro samotné vykonávání řízení je důležité, aby autorita, rozhodování a úkoly byly rozloženy 

mezi zájmové skupiny, které mají své skupinové či individuální cíle. Tyto cíle by se však 

neměly lišit od hlavních cílů projektu, jinak by bylo narušeno úspěšné dosažení hlavního cíle 

(7). 

 

2.7.1 Manažer projektu 

 

Tato osoba měla za úkol dohlížet na projekt jako takový. V dnešní době se spíše zaměřuje na 

řízení týmu, který byl sestavený na daný projekt. Jedná se tedy zejména o jednoznačné 

přiřazení, kdy každá pravomoc může být přiřazena pouze jednomu členu týmu v rámci 

projektové hierarchie, dále delegování pravomocí podle očekávaných výsledků, kdy 

pravomoci musí být delegovány jednotlivým lidem úměrně jejich možnostem dosáhnout 

očekávaných výsledků, přičemž je nutné brát v úvahu disponibilní zdroje, znalosti, potřebu 

času, omezení a rizika, dále vyváženost pravomocí, kdy zodpovědnost za jednotlivé činnosti 

musí být úměrná delegované pravomoci, a na dané úrovni projektové hierarchie by měla být 

uskutečňována veškerá příslušná rozhodnutí a neměla by být (zbytečně) postupována na vyšší 

řídicí úroveň (8). 
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2.7.2 Zájmové skupiny 

 

Zájmové skupiny projektu jsou jednotlivci a organizace, které jsou aktivně zapojeny do 

realizace projektu nebo jejichž zájmy mohou ovlivnit průběh a výsledek projektu (7). 

Podle zájmových skupin projektu se interní účastníci nebo jednotlivci a skupiny z vnějšího 

prostředí třídí se vztahem k danému projektu podle jejich rozložení individuálních nebo 

skupinových cílů. 

Identifikace zájmových skupin projektu je jedním z prvních úkolů spojených s přípravou a 

plánováním projektu (7). 

Ke klíčovým zájmovým skupinám patří zákazníci projektu, jeho dodavatelé a ostatní skupiny 

(konkurence, úřady apod.) 

 

Zákazníci projektu 

 

Zákazník projektu je společnost nebo její část, která je zadavatelem projektu a jíž budou 

výsledky projektu sloužit pro naplnění určitého strategického záměru nebo změny. 

 

Každý projekt má svého zákazníka, který má zájem na realizaci projektu a je jeho investorem 

nebo zadavatelem – jedná se zpravidla o budoucího uživatele výstupů produktu projektu nebo 

o investora, pro nějž znamená realizace projektu zvýšení potenciální úspěšnosti na trhu 

prostřednictvím nového produktu nebo služby, která je předmětem projektu (7). 

 

Dodavatel projektu 

 

Dodavatel projektu je společnost nebo její část, která na základě kontraktu se zadavatelem 

projektu poskytuje realizační zdroje a know-how potřebné k dosažení požadovaného výsledku 

projektu (7). 

Dodavatelem projektu může být: 

 Externí společnost (zpravidla agregované projekty 

 Jiná organizační jednotka zadavatele projektu (speciální projekty) 

 Organizační jednotka, která je zároveň zadavatelem projektu (individuální a týmové 

projekty) 
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2.8 Plánování projektu 

 

Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosažení cílů 

projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. 

Aktivity spojené s plánováním projektu často začínají již v období zahájení a iniciace 

projektu, kdy je nutno stanovit realistické předpoklady časového plánu, potřeby realizačních 

zdrojů a odhadu rozpočtů a posouzení projektových rizik, neboť všechny tyto parametry se 

potom objeví i ceně projektu (7). 

 

V průběhu této fáze životního cyklu se vyskytují čtyři typy činností: 

 Definování předmětu projektu 

 Vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů 

 Optimalizace a úpravy návrhů plánu 

 Vyjednávání a schvalování plánů 

Proces je ukončen schvalovacími procesy plánovací fáze, kdy jsou přiděleny potřebné zdroje, 

a projektový tým je připraven k zahájení prací. 

 

2.8.1 Proces plánování projektu 

 

Skupina procesů plánování projektu užívá strategické výsledky iniciace a zahájení projektu a 

přetváří jej do formy taktického plánu pro realizaci tohoto projektu. Plánování podrobí 

schválený projektový zámět detailnímu rozboru z pohledu času, nákladů, technologií, 

metodologií a pracovních zdrojů (7). 

 

Cílem procesu plánování je definice hlavních faktorů a sestavení plánových dokumentů 

projektu, tzn. zpřesnění výstupů předchozí fáze – strukturování globálního cíle do dílčích 

položek a konkrétních výstupů, rozdělení pracovních témat a produktů do dílčích částí, 

definice vnitřních rozhraní subsystémů, příprava metodik a inventarizace znalostí a 

dovedností budoucích členů projektového týmu, identifikace potřebných zdrojů a definice 

rizik a předpokladů omezení jejich dopadu. Činnosti procesu vrcholí v sestavení realistického 

časového rámce a rozpočtu projektu a přípravě detailního plánu realizace projektu (7). 
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Hlavními plánovými dokumenty, na jejichž zpracování se procesní skupina soustředí jsou: 

 Definice předmětu projektu – je základem komunikace mezi projektovým týmem a 

zákazníkem projektu 

 Plán projektu – slouží ke komunikaci uvnitř projektového týmu a mezi projektovým 

týmem a managementem společnosti, která je kontraktorem (dodavatelem projektu) 

 

Obr. 4 Plánování projektu (7) 

 

Je třeba mít na paměti, že: 

 procesy mohou být spouštěny po celou dobu realizace projektu 

 jednotlivé činnosti a dílčí procesy mohou probíhat souběžně a jejich dokončení může 

být ukončeno kteroukoliv z dalších rozpracovaných částí 

 výstupní dokumenty většinou nejsou výsledkem jediného průchodu procesním 

modelem, ale konečné podoby plánu a rozpočtu bývá dosaženo až po optimalizaci 

prvního návrhu 

 v seznamech vstupních a výstupních dokumentů jsou uvedeny pouze nejdůležitější 

dokumenty a jejich součásti. 
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2.9 Analýzy použité v analytické části 

 

2.9.1 SWOT analýza 

 

SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek spočívá vtom, že se identifikuje 

interní a externí analýza společnosti. Do interní se zahrnují silné stránky (Strenghts) a slabé 

stránky (Weaknesses) a externí analýzou se identifikují příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats) společnosti. Koncepci této metody sestavil Albert Humphrey, který díky ní v rámci 

výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě v 60. a 70. letech 20. století analyzoval údaje 

o firmách v USA pro časopis Fortune (7). 

Zjištěné položky se zapíší do tabulky, která slouží jako podpora pro komplexní vyhodnocení 

dané situace. 

 

2.9.2 SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí u určitých oblastí podle 

následujících faktorů – sociální, právní a legislativní, ekonomický, politický a technologický. 

SLEPT analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, který 

není stabilní a mění se. V rámci této analýzy se nemapuje současná situace, ale hlavně se 

soustředí na prostředí, jak se bude v budoucnu měnit a jaké změny můžeme předpokládat. 

 

2.9.3 Analýza příčin a následků 

 

Analýza příčin a následků, neboli Ishikawův diagram znázorňuje to, že máme identifikován 

vlastní problém a je vždy potřeba zjistit jeho skutečnou příčinu. Problém, jehož řešení 

hledáme, je reprezentován „hlavou ryby“, děje a jejich vlivy jsou řazeny a připojeny postupně 

jako „rybí kosti“. Analýza často probíhá formou brainstormingu a probíhá postupně 

identifikací problému, zjištění hlavních vlivů, soupis ostatních možných jevů, sestavení 

diagramu, analýza příčin a jejich podílu na problematické situaci a následně vytvoření návrhu 

doporučení pro změnu stavu. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A PRŮBĚH ZAKÁZKY 

3.1 SWOT analýza 

3.1.1 Silné stránky společnosti 

 

Mezi silné stránky společnosti patří zejména její historie. Ta sahá až do roku 1993, kdy ještě 

jako společnost pod názvem Elektroinstal s. r. o, vznikla. Za 23 let působnosti na trhu si 

udělala určité jméno v podvědomí odběratelů, tudíž jsou její potenciální zájemci o jejich 

služby velmi dobře obeznámeni s kvalitou požadované práce. 

 

Další silnou stránkou jsou také velmi dobré obchodní kontakty obou jejich majitelů na trhu, 

zejména se svými dodavateli, společnostmi Elfetex s. r. o a Legrand, které jí dodávají 

produkty potřebné k vykonání potřebné práce a které také tuto společnost doporučují dalším 

potenciálním odběratelům k výkonu práce. 

 

Společnost má velmi dobrý úvěrový rating a to skupiny A, což znamená, že společnost 

poměrně rychle dostává svým závazkům a je tak velice důvěryhodná pro potenciální 

zákazníky, kteří tudíž nenesou velké riziko v oblasti návratnosti financí.  

 

Mezi silné stránky bych zařadil i to, že společnost zaměstnává i revizní techniky, kteří 

provádějí jak revize jak výchozí provedené práce, tak i revize periodické (pravidelné) již 

sloužících objektů za účelem bezpečnosti. Jiné společnosti se stejným zaměřením jako tato 

společnost si většinou na revize musí techniky najímat z jiných společností. 

 

3.1.2 Slabé stránky společnosti 

 

V brzké minulosti byly slabými stránkami pojištění svých pohledávek a platební morálka 

zákazníků. Vzhledem k ekonomické krizi ve stavebnictví byla společnost odkázána přijímat 

všechny druhy zakázek. Opakovaně se proto stávalo, že od odběratelů nedostávali peníze za 

odvedené služby a tudíž tím klesala ziskovost společnosti. Nyní si společnost nechává 

pojišťovat pouze své největší zakázky u společnosti Kupeg, která se pojišťováním zakázek 

zabývá. 
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Společnost nevlastní žádnou z certifikací ISO, což může být zavedení systému řízení 

společnosti dle některé systémové normy, nejčastěji se lze s tímto termínem setkat 

v souvislosti s pojmem management kvality.  

 

Slabou stránkou lze nazvat i sezónnost vykonávané práce, protože společnost a její služby se 

pohybují v odvětví stavebnictví, tudíž hlavní sezóna je v létě, kdy má firma mnoho zakázek a 

většinou chybí pracovníci na jejich zpracování.  

 

3.1.3 Příležitosti společnosti 

 

Jelikož je stavebnictví stále ve fázi recese, každý v tomto oboru očekává, kdy se odrazí od 

svého dna a dostane se do fáze postupné expanze. To by zapříčinilo zaprvé více pracovních 

míst a hlavně více pracovních příležitostí v tomto oboru. 

 

Navazující příležitostí je to, že v důsledku recese není zájem o profese v tomto oboru, 

nezaškolují se noví pracovníci, ti stávající pomalu stárnou a odcházejí do důchodu, a tudíž je 

na tomto trhu méně subjektů a pro ty, které zůstávají, se otvírají nové příležitosti práce.  

Další příležitost, jakožto celé společnosti, je se dostat do větší společnosti a dělat zde údržbu 

elektrických zařízení, hromosvodů či přípojek. 

 

V Kyjově, kde má společnost sídlo, velká nezaměstnanost, naskýtá se pro společnost 

příležitost, že kdyby chtěla společnost rozšířit své portfolio, nebo celkově společnost rozšířit, 

neměl by bát problém najít ty správné zaměstnance. 

 

3.1.4 Hrozby společnosti 

 

Největší hrozbou je stále se nelepšící situace v českém bankovnictví, tudíž pro společnost by 

to mohlo znamenat méně zakázek a pak by popřípadě mohlo dojít i k propouštění pracovníků. 

Dále by to mohlo být zhoršení platební morálky odběratelů. To by mohlo zapříčinit 

nedostatek finančních prostředků a tudíž i špatnou platební schopnost a zhoršení úvěrového 

ratingu. 
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Jak již bylo zmiňováno ve slabých stránkách, další hrozbou pro každou společnost, která se 

pohybuje ve stavebnictví, je sezónnost práce. Zejména v zimních měsících přichází o mnoho 

méně zakázek než v těch letních, tudíž je méně práce a je těžké sehnat práci pro všechny své 

zaměstnance.  

 

 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Dlouholetá působnost na trhu  Pojištění pohledávek 

 Dobré obchodní kontakty  Žádná certifikace ISO 

 Platební schopnost společnosti  Sezónnost vykonávané práce 

 Široké spektrum vykonávané práce  

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Očekávání expanze ve stavebnictví  Stále trvající recese 

 Nové příležitosti práce  Zhoršení platební schopnosti 

 Rozšiřování společnosti  Sezónnost vykonávané práce 

 Součást větších společností  

Tabulka 1 SWOT analýza (vlastní zpracování) 

 

3.2 SLEPT analýza 

3.2.1 Sociální faktory 

 

V Jihomoravském kraji, kde sídlí společnost ELEKTROINSTAL NR, s. r. o, je k datu 11. 9. 

2014 velikost populace 1 172 853 obyvatel. K datu 10. 11. 2014 byl podíl nezaměstnaných 

pro tento kraj 7,92%. V Kyjově, kde se společnost nachází, je k datu 13. 12. 2014 velikost 

populace 11 448 obyvatel a podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let je ke stejnému datu 

11,35%. To znamená, že firma by neměla mít nouzi nalézt nové pracovníky v případě potřeby 

(9). 

 

Nejvíc obyvatel je v Jihomoravském kraji dle statistik z roku 2014 ve věku 35-41 let. 

V souhrnu zde žije více žen než mužů, ale v produktivním věku je tomu naopak, je více mužů 

než žen (9). 
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3.2.2 Legislativní faktory 

 

Legislativou se v České republice zabývá Ministerstvo vnitra. Legislativa je spravovávána 

občanským zákoníkem, který upravuje české soukromé právo. Současný občanský zákoník 

vešel v platnost 1. 1. 2014 a zažil zatím svou největší proměnu. Jeho nejvýraznější změny 

nejvíce pocítí například v oblasti nemovitostí, předkupního práva nebo odpovědností. 

 

Právní úprava pracovních podmínek je spravována pomocí souboru opatření BZOP neboli 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je v něm spoustu opatření, jak nepřijít při práci 

k nějakému úrazu či újmě. Proto je nutné, aby byli zaměstnanci pravidelně školeni na zásady 

BZOP 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

 

Mezi základní hodnocení makroekonomické situace ovlivňující podnikání v ČR patří zejména 

míra inflace, výše HDP, stav směnného kurzu a úroková míra. Míra inflace je ke dnu 9. 4. 

2015 0,3% a výše HDP je k datu 31. 3. 2015 1,4%. Úrokové sazby závisí na druhy 

bankovních institucí. 

 

Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, ale není členem Evropského měnového 

fondu, je pro ni velice důležitý stav směnného kurzu, a to jak pro dovoz, tak i vývoz. Ke dni 

30. 4. 2015 je směnný kurz 27,430 CZK/EUR a 24,460 CZK/USD (10). 

 

3.2.4 Politické faktory 

 

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika 

s vícestranným systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta, který stojí v čele státu, 

a na vládu, v jejímž čele stojí předseda. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a 

soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní ústava a ústavní soud. 
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Politická situace ovlivňuje všechny podnikatelské subjekty na trhu, proto je potřeba, aby 

politická situace byla co nejstabilnější. Politická situace v České republice se nyní zdá být 

stabilní. Obor stavebnictví spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

3.2.5 Technologické faktory 

 

Vzhledem k předmětu podnikání společnosti nehrají technologické faktory příliš důležitou 

roli. Ve stavebnictví není velká rychlost realizace nových technologií, proto také ani morální 

zastarání není příliš velké. 

 

3.3 Analýza příčin a následků neboli Ishikawův diagram 

 

 

Obr. 5 Ishikawův diagram (vlastní zpracování) 

 

Tento diagram znázorňuje možné problémy při zpracování zakázky. Proto je potřeba tyto 

oblasti možných problémů kontrolovat a zamezit tak jejich přítomnosti. 
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3.4 Průběh zakázky 

 

Vybral jsem si průběh zakázky číslo 210536 - bytový dům Za Stadionem - 21 bj., která začala 

v dubnu roku 2010, kdy společnost Kala Kyjov oslovila společnost ELEKTROINSTAL NR, 

s. r. o. 

 

3.4.1 Zahajovací fáze 

 

Záměrem odběratele, kterým byl pan Ing. Jiří Šušák (dále jen investor), bylo vybudovat 

novostavbu bytového domu o 21 bytových jednotkách a 22 garážích, 10 + 1 parkovacích stání 

pro automobily a přípojek inženýrských sítí za účelem bydlení. Investor si nechal vypracovat 

projektovou dokumentaci a rozpočet stavby, kterou následně přeposlal potenciálním 

společnostem přihlášeným do výběrového řízení. Společnosti zpracovaly cenovou nabídku, za 

kterou byly ochotni danou zakázku zpracovat, a investor si z výběrového řízení vybral 

společnost Kala Kyjov, která mu nabídla dokončit stavbu jako celek pod její záštitou. tudíž 

investor předal veškerou zodpovědnost nad zakázkou této společnosti a dále jen kontroloval 

postup práce na zakázce. 

 

Jelikož společnost Kala Kyjov vykonává pouze práce stavební, na ostatní práce, jako jsou 

například montáž oken, instalace dveří a v našem případě vyměření a instalace elektrických 

rozvodů, konkrétně vnitřních elektrických rozvodů, hromosvod, garáže a elektrických 

rozvodů veřejného osvětlení, oslovil společnost ELEKTROINSTAL NR s. r. o, konkrétně 

pana Stanislava Rozsypala, jednoho z majitelů společnosti. 

 

Dohodli se na schůzce, která proběhla mezi panem Rozsypalem a panem Kouřilem, ředitelem 

společnosti Kala Kyjov. Na ni bylo objasněno, jakou práci po společnosti vyžaduje, že 

společnost bude vystupovat jako subdodavatel a požádal společnost o zpracování kalkulace 

celkových nákladů požadované práce. Po jejím vypracování, kterého se osobně ujal pan 

Rozsypal, si opět sjednali schůzku, kde byla tato kalkulace předložena.  
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Cenový návrh byl následující: 

Činnost: Cena: 

Vnitřní elektrické rozvody - byty, společné prostory, silnoproud 

+ trubkování slaboproudy, revize 

1100000 Kč 

Hromosvod FeZn včetně uzemnění, revize 60000 Kč 

Garáže (3x pilíř RE pro elektrické měření E.ON, kabeláž, 

přípojkové skříňky, rozvaděče s podružným el. měřením, 2x 

svítidlo, spínač, zásuvka 

400000 Kč 

El.rozvody veřejného osvětlení (VO) (rozvaděč VO včetně el. 

měření, 8 sloupů, kabely, uzemnění, revize, zemní práce  

190000 Kč 

Tabulka 2 Cena předmětu smlouvy (17) 

 

Po prostudování cenové nabídky byl návrh schválen. Poté byla podepsána smlouva o dílo, kde 

byl vyřčen termín zakázky, cena za službu, platební podmínky a dodací podmínky (17). 

Následně byla společnosti předána plánová dokumentace, kterou provedl soukromý projektant 

pan Marek Hrbotický, a také harmonogram prací, který se ovšem po dobu zpracování zakázky 

několikrát pozměnil. 

 

Termín započnutí práce byl stanoven na 4. 5. 2011 a termín jejího dokončení byl stanoven na 

listopad téhož roku. Celková cena za provedenou práci byla dle cenové nabídky 1 796 090 Kč 

+ DPH. Platební podmínky byly takové, že úhrada za vykonanou práci byla posílána formou 

měsíčních intervalových plateb, kdy bylo zhodnoceno množství provedené práce za toto 

sledované období. 

 

Sklad a zajištění materiálu 

 

Po schválení cenové kalkulace a vzniku dohody, bylo potřeba zajistit materiál potřebný 

k provedení práce. Protože však společnost nedisponuje velkými skladovacími prostory, 

musela oslovit dodavatele o jejich dodání. Těmi byli například společnost Elfetex s. r. o. a 

také společnost Legrand.  
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Proces objednání materiálu probíhá formou objednávky požadovaného množství, kdy jsou 

stanoveny termíny dodání podle plánu zakázky. Materiál objednává skladník a to na základě 

toho, co vedoucí montér předloží za potřebný materiál. 

 

Jakmile objednávka dorazí, skladník je odpovědný za to, že je materiál kompletní, tudíž 

nechybí žádná z jeho části. Poté svým podpisem stvrzuje, že předání proběhlo podle plánu. 

Vydávání materiálu ze skladu je provázeno formou výdejek, které vystavuje skladník.  

 

Výdejky má skladník uložené ve skladu s tím, že když přijde vedoucí montér zakázky 

s potřebou určitého materiálu, skladník vyhledá výdejku z dané zakázky a poté mu materiál 

vydá. Součástí výdejky je jméno zakázky, číslo objednávky, den, kdy objednávka přišla, 

název materiálu, číslo materiálu, objednané množství, vydané množství, cena materiálu, den 

vystavení dokladu, den vydání, jméno vydavatele a podpis vedoucího montéra zakázky. 

 

3.4.2 Fáze pracovní 

 

Jakmile vznikla dohoda o práci, nastala fáze pracovní, tudíž zpracování zakázky. Prvním 

krokem bylo delegovat zakázku na stavebního technika společnosti. Tím byl pan Libor 

Cibulka. Ten si postupně vybral pracovníky, kteří na dané zakázce budou pracovat. Jelikož 

v době této zakázky souběžně společnost pracovala na jiných zakázkách, práci neprováděli 

stejní montéři, ale docházelo k jejich střídání a to podle toho, co právě bylo potřeba provést.  

 

Dne 4. 5. provedl vedoucí montér, tím byl pan Hofírek, převzetí staveniště a byl seznámen 

s BOZP a místními podmínkami stavby. Další pracovníci byli seznámeni dle vypracovaného 

pracovního a technologického postupu s opatřením BOZP a proti možným rizikům (18). 

 

Téhož dne začali montéři pracovat na zakázce. Do konce května byla prováděna hrubá 

elektroinstalační práce v bytových prostorách. Dne 1. 6. přišla objednávka rozvaděčů a od 

tohoto dne začalo jejich vyměřování, ořezávání a následné zabudování. Souběžně začala 

montáž prostupu na střechu pro přívody antén TV a internetu. Dne 20. 7. byla dokončena 

výstavba garáží a od následujícího dne zde začaly elektroinstalační práce a to tvarování a 

uložení kabelů. Práce v garážích byla dokončena do konce srpna 

.  
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Dne 14. 10. se začalo pracovat na veřejném osvětlení, které zahrnovalo postavení sloupů a 

natažení kabeláže pro připojení. Dne 15. 11. byly všechny práce dokončeny a nastoupil 

revizní technik, který provedl revizi veškeré odvedené práce. Po jeho dokončení byla sepsána 

výsledná revizní zpráva, která byla následně připojena k předávacímu protokolu. 

 

Jelikož některé byty byly investorem pronajaty nebo odkoupeny nájemníky, stávalo se proto, 

že nájemníci měli zvláštní přání ohledně elektroinstalace oproti původní plánové 

dokumentaci, tudíž některé věci musely být poupraveny, například muselo být přidáno více 

zásuvek, více vypínačů apod. 

 

Veškerá práce byla společností měsíčně monitorována pomocí montážního deníku, který 

obsahoval datum, každodenní činnost, jména montérů a počet hodin, které odpracovali. 

Montážní deník psal vedoucí montér. 

Kontrola práce byla prováděna stavebním technikem společnosti každé dva týdny, kdy podle 

harmonogramu kontroloval, jak montéři postupují a zda se zakázka nedostává do skluzu. 

 

3.4.3 Ukončovací fáze 

 

Na konci zakázky byla provedena revizním technikem revizní zpráva elektroinstalace a 

hromosvodu. Dále byly předány záruční listy a prohlášení o shodě na dodávaný materiál. Tyto 

dokumenty byly součástí předání díla včetně předávacího protokolu (15).  

V den předání investorovi, 23. 11. 2011, se majitel společnosti pan Rozsypal sešel s ředitelem 

společnosti Kala s. r. o v místě konání a bylo provedeno zaškolení obsluhy elektrické 

instalace. Tím se zakázka pro společnost stala uzavřenou. 

 

Součástí předávacího protokolu bylo uvedeno jméno předávající společnosti (zhotovitel), 

adresa jejího sídla, jméno zastupujícího při předávání protokolu, jméno přebírající společnosti 

(objednatel), adresa sídla, jméno zastupujícího, název a číslo zakázky, cena za dílo a 

samozřejmě den, kdy k předání došlo. Nemohly chybět ani podpisy obou zastupujících stran. 
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Obr. 6 Průběh zakázky 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

Po analýze současného stavu řízení zakázky ve společnosti ELEKTROINSTAL NR s .r .o se 

budu v této části své bakalářské práce zabývat vlastním návrhem, který by měl vést ke 

zlepšení nejen budoucích zakázek, ale také celkového prospěchu společnosti. V průběhu 

zakázky jsem neshledal žádné fatální nedostatky. Myslím, že by společnost mohla zavést 

některou z certifikací ISO a dále by si měla nechat pojišťovat všechny své zakázky, nebo si 

alespoň nechat vyplatit určitou výši peněz ještě před začátkem zakázky jako zálohu.  

 

4.1 Certifikace společnosti 

 

V dnešní době je v každém oboru velmi vysoká konkurence. Jinak tomu není ani u zpracování 

elektrických zařízení a elektrických montáží, tedy předmětu podnikání této společnosti. A 

jelikož velké množství konkurenčních společností tlačí na společnost z hlediska kvality a 

poskytovaných služeb, nutí tak společnost k zavedení nových věcí nebo praktik, aby 

společnost mohla v tomto oboru konkurovat a aby to byla zrovna tato společnost, kterou si 

zákazník (odběratel) vybere na vykonání potřebné práce. Nejen konkurenční společností, ale 

hlavně také odběratelé (zákazníci) tlačí na společnost a na její neustálé zlepšování a kvalitu 

vykonávané práce, aby se co nejvíc přiblížila, nejlépe splnila, všechny jejich sny i požadavky. 

 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti by takovou věcí mohla být některá z certifikací ISO, 

například norma ISO 9001, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality. 

S touto certifikací by byla společnost důvěryhodnější a odběratelé by si mohli být jistí, že si 

vybrali společnost, která dbá na to splnit všechny zákazníkovi požadavky. 

 

Principem této normy je, že stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a 

plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů 

realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost 

mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, 

lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení 

dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby 

(12). 
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Vzhledem k tomu, že tento návrh má vést k lepšímu průběhu zakázky, tak zavedení systému 

dle této normy pomůže: 

 identifikovat a uspořádat všechny činnosti - rychlejší orientace na problém, lepší 

stav kontrolování všech pracovních činností 

 zajistit odpovídající úrovně údržby strojů a zařízení - prevence proti investování 

do oprav strojů nebo nákup zcela nových zařízení 

 jasně definovat odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků - pracovníci 

budou lépe informovaní o zpracování jednotlivých činností a lepší organizace a 

komunikace mezi pracovníky může vést ke zkrácení času na zakázkách 

 vybrat ty správné dodavatele - vedení nemusí ztrácet tolik času nad výběrem svých 

dodavatelů a tím se dá taktéž zkrátit čas na zakázkách (12). 

 

4.1.1 Cena za certifikaci 

 

Celková cena za certifikaci se pohybuje okolo 60 000 Kč a je tvořena náklady prvotními, 

které musí být vynaloženy ihned, a také náklady budoucími, které jsou vynakládány v 

budoucnu jako prevence pro udržení systému kvality 

Prvotní náklady: 

 školení zaměstnanců a seznámení s požadavky normy 

 na využití služeb odborné poradenské firmy, jež může pomoci při zpracování 

dokumentace, při přípravě na certifikaci, prováděním interních auditů, přezkoumání 

systému managementu jakosti apod. 

 na samotnou certifikaci, které se odvíjí od několika faktorů (velikost organizace, počet 

certifikovaných činností apod.) 

Budoucí náklady: 

 náklady na školení zaměstnanců (průběžné vzdělávání) 

 náklady na poradenské a konzultační služby, případě náklady na provedení interního 

auditu 

 náklady na udržování certifikátu (kontrolní a recertifikační audity prováděné 

certifikační společností) 

 

4.1.2 Podmínky realizace 

 

Podmínkou realizace je souhlas společnosti k této certifikaci, informování a proškolení 

pracovníků o normě ISO 9001, co všechno norma zahrnuje a co bude potřeba změnit či 

zlepšit.  
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Dalším krokem pro realizaci tohoto návrhu je postup provádění dané certifikace a ten je 

znázorněn níže. Žádost o udělení certifikace a dotazník QMS, který je k této certifikaci taktéž 

důležitý, jsou součástí přílohy. 

 

Obr. 7 Schéma postupu provádění certifikace (vlastní zpracování) 
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4.1.3 Mimoekonomické přínosy 

 

Mimoekonomické přínosy se dají shrnout do následujících bodů: 

 Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality 

poskytovaných služeb zákazníkům 

 Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnějších 

zákazníků a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich 

spokojenosti 

 Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury společnosti 

 Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky, především ve státní správě 

 Lepší úspěšnost v těchto řízeních, kde je certifikát kvality požadován 

 Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé společnosti 

 Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů 

 Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých 

zákazníků, legislativních položek i změn uvnitř společnosti (např. při zavádění nových 

technologií, organizačních změn apod.) 

Norma je natolik univerzální a vyvážená, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví 

lidské činnosti zaměřené na produkci kvalitních výrobků nebo služeb (12). 

 

4.1.4 Ekonomické přínosy 

 

Ekonomickým přínosem může být možnost optimalizovat náklady, tzn. snížení provozních 

nákladů, snížení nákladů na nekvalitní materiál, úspora surovin, energií a zdrojů.  

 

Dále pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat 

spokojenost majitelů (vlastníků). Ekonomickými přínosy by mohlo být i to, že při vysoce 

kvalitním odvedením práce může společnost zaujmout mezi potenciálními odběrateli. Díky 

jejich spokojenosti si zákazníci mohou mezi sebou předat tyto informace a může to vést 

k tomu, že společnost osloví noví zákazníci, kteří se přihlásí o jejich služby. Tím může narůst 

počet zakázek a tím pádem i větší přítok financí do společnosti. 
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4.2 Prověření a pojištění odběratelů 

 

Jak již jsem psal ve SWOT analýze, jednou ze slabých stránek společnosti je platební morálka 

některých svých zákazníků. Proto jako další bych navrhl společnosti nechat si prověřovat své 

odběratele (potenciální zákazníky) a poté si je nechat pojistit. Mnohokrát se již stalo, že 

společnost za své služby nedostala zaplaceno a tím přišla o určité finanční prostředky. Pak se 

společnost o tyto finanční prostředky musela nejednou soudně přít. Podle informací získaných 

od majitele společnosti si již společnost nechala některé své odběratele pojišťovat, ale byly to 

pouze ti odběratelé, pro které zpracovávaly větší zakázky.  

 

Já osobně bych ale systém pojišťování rozšířil na všechny potenciální odběratele, protože se 

opět může stát, že některý z odběratelů nesplní své závazky vůči společnosti, i přestože se 

prověřováním zjistí, že odběratel má dobré platební schopnosti a dostává svým závazkům 

pravidelně. Ať už jde o malou nebo velkou zakázku a malý či velký obnos peněz. Pokud se 

tak nestane, může se tak opakovat vysedávání u soudu. 

Díky prověřování svých odběratelů by se dalo zjistit, zda odběratel (společnost, či 

jednotlivec) dokáže dostát svým závazkům vůči společnosti. Pokud tomu tak nebude, jednání 

o zakázce končí a společnost ví, že s daným odběratelem nemá cenu spolupracovat. 

 

4.2.1 Záloha 

 

V případě pojištění by se dalo postupovat dvěma způsoby. Daná zakázka by se dala pojistit 

formou zálohy, která by byla vyplácena ještě před uzavřením smlouvy o zakázce a to v 

dohodnuté stanovené výši z celkové částky zakázky. Tuto formu bych uplatňoval buď na 

odběratele, s kterými společnost spolupracuje pouze jednorázově, nebo na menší zakázky 

z toho důvodu, že u větších zakázek na to společnosti většinou nepřistoupí. 

 

Výhodou vyplácení záloh je především jistota, že tyto finanční prostředky držené ve formě 

záloh bude mít pro případ, kdyby odběratel neplatil své závazky včas. Výdaje spojené 

s konkrétní zakázkou by společnost mohla hradit z těchto záloh a nemusela by tudíž čerpat 

finanční prostředky ze společnosti, nebo v horším případě by si nemusela půjčovat a tím se 

tak zadlužovat. 
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Nevýhodou ovšem může být to, pokud odběratel zaplatí firmě zálohu a zbytek svých závazků 

nedodrží, přijde tak společnost o finanční prostředky a také nebude mít žádné právo vymáhat 

je po odběratelích. 

 

4.2.2 Pojištění úvěrovými společnostmi 

 

Druhým způsobem, dle mého názoru daleko účinnějším, je pojištění u některé z úvěrových 

pojišťoven. Tento způsob může být brán jako ochrana proti zkrachování některého 

z odběratelů, kdy společnost vloží své finanční prostředky do zakázky, ale nevrátí se jim 

zhola nic. 

Pojišťováním a také prověřováním se zabývá společnost Kupeg, se kterou má již společnost 

zkušenosti z předchozího období, kdy si u ní nechávala prověřovat a pojišťovat pro společnost 

odběratele, pro které prováděli velké zakázky. Z informací získaných od majitele byla 

společnost se službami společnosti Kupeg spokojena a nevyloučila, že by s ní do budoucna 

nespolupracovala. 

 

Společnost Kupeg poskytuje svým klientům co nejvíce individualizované krytí rizika 

nezaplacení pohledávek ze strany domácích i zahraničních odběratelů. Díky schopnosti 

získávat a zpracovávat správné informace pomáhají svým klientům vybírat spolehlivé 

obchodní partnery a tím podporují jejich obchody nejen v tuzemsku, ale i po celém světě. 

V případě problémů jsou svým klientům silným a spolehlivým partnerem a společně s nimi 

hledají nejefektivnější způsob, jak získat peněžní prostředky od jejich obchodních partnerů, 

kteří nedostáli svým závazkům (16). 

 

Pojišťování odběratele probíhá následovně. Nejprve společnost pošle osobní údaje o 

společnosti, kterou si chce nechat prověřit. Pojišťovací společnost zanalyzuje, jestli daná 

společnost není v insolvenci, prověří účetní závěrky, zkontroluje, zda včasně platí daně apod. 

Podle těchto faktorů zjistí, zda je společnost schopná splácet své závazky pravidelně a včas. 

Zda tomu tak je, tak se zaručí, že společnost pojistí a vypracuje pro společnost úvěrový limit, 

to je částka, kterou může se společností v daném období zaúčtovat. Pro větší přehlednost se 

volí měsíční období. 
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Pokud společnost, která je pojištěna, nedostane svým závazkům, tak je pojišťovna povinna 

uhradit společnosti 85% z pojistné částky. Pokud odběratel nehradí svou splatnou pohledávku, 

začne běžet lhůta pro oznámení hrozby pojistné události. Tato lhůta bývá 5 měsíců od data 

oznámení hrozby pojistné události v případě platební nevůle odběratele, v případě platební 

neschopnosti odběratele pak dnem oznámení hrozby pojistné události. 

 

Zbylých 15% z pojištěné částky je takzvaná spoluúčast, kdy riziko nese i společnost a to v 

případě, kdy pohledávka odběratelem nebude uhrazena. 

 

Cena pojištění 

 

Cena pojištění (pojistné) se pohybuje na úrovni promile z hodnoty pojištěných pohledávek. 

Vypočítá se jako pojistná sazba x nahlášený obrat.  

Do ceny pojištění je nutné započítat ještě poplatky za úvěrové limity: 

 poplatek za zpracování žádosti o úvěrový limit (250 Kč za každou novou žádost), 

poplatek za zpracování žádosti není účtován: 

o v případě žádosti o změnu úvěrového limitu nebo jeho zrušení 

o pokud pojistník při žádost o úvěrový limit předloží důvěryhodnou a obsahově 

vyhovující informaci o odběrateli 

 monitorovací poplatky - poplatek za každé započaté období trvání úvěrového limitu (v 

současné době 250 Kč/měsíc). 

 

 

4.2.3 Podmínky realizace 

 

Podmínkou realizace tohoto návrhu je opět souhlas majitelů společnosti. Pokud chtějí mít 

zakázku jištěnu v případě nesplacení dohody, nebo jestli přijmou případné riziko vyplývající 

z nepojištění, kdy se všechny finanční prostředky, které mohly být jištěny, ztratí. 

 

Pokud se rozhodnou, že tento návrh schválí, tak v prvé řadě je nezbytné kontaktovat 

společnost, která se pojištěním zabývá a poté vyplnit dotazník k pojištění, jehož podoba je 

uvedena na následující straně.  
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Obr. 8 Dotazník k pojištění 1. část (16) 
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Obr. 9 Dotazník k pojištění 2. část (16) 

 

4.2.4 Mimoekonomické přínosy 

 

Mimoekonomickým přínosem může být fakt, že v případě naskytnutí tížené situace můžou 

být majitelé klidní ohledně toho, že se jejich finance za vykonanou práci neztratí a za svou 

odvedenou práci inkasují domluvenou pojištěnou částku, což je pro společnost to 

nejdůležitější.  

Pokud tato situace nastane, tak jak už jsem psal výše, pojišťovna bude muset vyplatit 85% 

z pojištěné částky a zbytek 15% je riziko, které nese společnost při uzavírání kontraktu. 
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4.2.5 Ekonomické přínosy 

 

Ekonomický přínos tohoto návrhu nejde vyčíslit. Tato situace nastane v případě, kdy 

odběratel (zákazník) nebude schopen splatit své závazky vůči společnosti, ale společnost bude 

proti odběrateli pojištěná. Tudíž ekonomickým přínosem jsou finanční prostředky, které byly 

dohodnuté při pojištění odběratele, se kterým danou zakázku zpracovávají.  

 

Jsou to sice peníze, které byly domluvené, a tudíž se s nimi po vykonání zakázky počítalo. 

Když se na to ale podíváme z druhého pohledu, kdy by zakázka pojištěna nebyla, pak by 

domluvené peníze byly pro společnost ztrátové a v jisté situaci by se mohlo jednat o snížení 

úvěrového ratingu, snížení platební schopnosti společnosti, nebo dokonce o zadlužení celé 

společnosti. 
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5 Závěr 

 

Tato práce se zabývala studií průběhu zakázky společností ELEKTROINSTAL NR s. r. o, 

která má své sídlo v Kyjově na ulici Jiráskova 1384/556. 

 

Práce byla rozdělena do dvou částí a to části teoretické a analytické.  

V teoretické části byla představena společnost, její předmět podnikání a organizační struktura. 

Následně byly vymezeny teoretické poznatky související s danou problematikou a to 

problematikou průběhu zakázky. 

 

V části analytické byla nejprve zpracována analýza SWOT, kde byly zjištěny silné a slabé 

stránky společnosti, ale také její příležitosti a hrozby, SLEPT analýza, kde bylo zkoumáno 

ekonomické prostředí, které společnost ovlivňuje, a analýza příčin a následků. Následně 

proběhla analýza vybrané již dokončené zakázky a to zakázky číslo 210536 - bytový dům Za 

Stadionem - 21 bj. pro společnost Kala s. r. o. v Kyjově. 

 

Mým hlavním cílem bylo na základě zjištěných informací a provedených analýz představit 

vlastní návrhy na zlepšení provádění zakázky zákazníkům společnosti. Podle SWOT analýzy 

bylo zjištěno, že slabými stránkami společnosti jsou necertifikovanost, tudíž neschopnost 

podložení kvality své prováděné práce, a platební neschopnost svých zákazníků (odběratelů), 

kdy za své služby nedostávala společnost zaplaceno. 

 

Proto mým návrhem je certifikace společnosti normou ISO 9001, která stanovuje požadavky 

na systém řízení kvality. Certifikace zajišťuje to, že budou identifikovány a uspořádány 

všechny činnosti ve společnosti, což může mít pozitivní vztah na průběh zakázky, a to tím, že 

bude rychlejší orientace na daný problém a lépe se budou jednotlivé činnosti kontrolovat. 

Dále může pomocí častějších školení zaměstnanců jasně definovat jejich odpovědnosti a 

pravomoci, kdy budou více informováni o zpracování jednotlivých činností související se 

zakázkou, a to vše může vést ke zkrácení času stráveného na zakázce. 

 

Druhým návrhem je prověřování a následné pojištění svých odběratelů, se kterými 

spolupracuje na svých zakázkách. Jelikož se nejednou stalo, že odběratel nedokázal plnit své 

platební závazky vůči společnosti a tím tak společnost přišla o finanční prostředky. Hrozilo jí 
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také snížení jejich úvěrového ratingu skupiny A, což znamenalo přijít o pověst společnosti, 

která rychle dostává svým závazkům a je tak důvěryhodná pro potenciální zákazníky, kteří 

tudíž nenesou velké riziko v oblasti návratnosti financí. Tím, že by si nechávali prověřit 

všechny své odběratele a následně nechali pojišťovat zakázky, by se tak mohli vyhnout ztrátě 

svých finančních prostředků a tudíž také případnému zadlužování společnosti. 
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