
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

STUDIE PRŮBĚHU ZAKÁZKY ORGANIZACÍ
THE STUDY OF THE DURING THE ENGAGEMENT ORGANIZATION

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Barbora Marvanová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

BRNO 2016



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Marvanová Barbora, Bc.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Studie průběhu zakázky organizací

v anglickém jazyce:

The Study of the During the Engagement Organization

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Popis podnikání ve vybraném podniku 
Cíle práce
Analýza současného stavu průběhu zakázky
Vyhodnocení teoretických přístupů pro řešení
Vlastní návrh řešení průběhu zakázky
Podmínky realizace a přínosy 
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

JUROVÁ,M. a kol.  Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha: Albatros Media, 2013,
260s. ISBN 978-80-265-0059-9.
KERBER, Bill; DRECKSHAGE, Brian J. Lean supply chain management essentials : a
framework for materials managers. Boca Raton, [Fla.]: CRC Press, 2011. 258 s. ISBN
978-143-9840-825.
LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika.. Praha: Computer Press, 2005, 589s.
ISBN 80-251-0504-0.
LUKOSZOVÁ, X a kolektiv. Logistické technologie  v dodavatelském řetězci. Praha::Ekopress,
2012.  121 s. ISBN 978-80-86929-89-7.
SCHULTE,CH. Logistika. 1 vyd. Praha::Victoria Publishing, 1994, 301s. ISBN 80-85605-87-2.

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/2016.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 29.2.2016



Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky společností, jejíž hlavní specializací 
je projekční činnost ve stavebnictví. Studie řeší situaci projekční a architektonické 
kanceláře na trhu a průběh zakázky na základě analýzy jednotlivých činností v jejím 
rámci. Práce se skládá z části teoretické, analytické a praktické čili návrhové. Část 
věnovaná teoretickým východiskům vysvětluje základní pojmy a terminologii související 
s řešenou problematikou. Analytická část rozebírá aktuální stav společnosti samotné, tzn. 
její vnitřní prostředí a okolí, a následně průběh konkrétní zakázky společností. V závěru 
analýzy jsou průběh zakázky a situace společnosti zhodnoceny, čímž jsou identifikovány 
aktuální nedostatky. Řešením práce je předložení vlastních návrhů řešení, které povedou 
ke zlepšení celkového aktuálního stavu. Podmínky realizace a přínosy navržených 
opatření jsou nedílnou součástí řešení. 
Abstract 
This theses examines the process of the order in companies, whose main specialization is 
the projecting in construction. The study analyses the position of project and 
architectonical office on the market and process of order based on analysis of related 
activities. The thesis consists of following parts: theoretical, analytical and practical. 
Theoretical part describes and clarifies the main concepts and terminology related to the 
topic. Analytical part analyses current state of the company, i.e. its inner and outer 
conditions and subsequently, and also the process of concrete contract.  The goal of the 
analysis is to suggest own solutions, which should help to improve the current state of the 
company.  The conditions of the realization and benefits are part of the suggested solution. 
Klíčová slova 
Průběh zakázky, projekční řízení, veřejná zakázka, analýza, efektivita, spokojenost 
zákazníka 
Keywords  
Process of order, design management, procurement, analysis, efficiency, customer 
satisfaction 
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ÚVOD 
V dnešní době přesycenosti trhu nabídkou není jednoduché pro podnikatelské subjekty 
získat a následně si dlouhodobě držet svoji tržní pozici. Tento stav je zapříčiněn tvrdým 
konkurenčním bojem, v němž je cílem každého podnikatelského subjektu maximálně 
využít veškerých možných příležitostí, jež jemu ale zároveň i konkurenci samotný trh 
nepřímo nabízí.  
V současnosti je nezbytností věnovat pozornost a plně se soustředit na celý proces 
průběhu zakázek společností v případě, že chce společnost v konkurenčním boji obstát. 
Všeobecně platí, že společnost, která bude plně respektovat přání a požadavky zákazníka, 
nabídne mu správný produkt v odpovídající kvalitě, ve správném čase, na správném místě 
a za minimální náklady, bude vždy daleko žádanější než konkurence, která bere přání a 
požadavky zákazníka na lehkou váhu. Klíčovým aspektem celého procesu je tedy 
zákazník. Pro všechny podnikatelské subjekty na trhu platí, že musí maximálně využít 
možností vedoucích k celkové optimalizaci jednak jednotlivých zakázek, ale především 
zajistit komplexní efektivní fungování společnosti jako celku. Nepřetržité monitorování, 
následná analýza vznikajících nedostatků napříč celou společností a od toho odvíjející se 
odstranění jejich příčin je samozřejmostí pro všechny dobře fungující společnosti. 
Zároveň je nutné jít s dobou, přizpůsobovat činnost vývojovým trendům a požadavkům 
trhu. 
Veřejné zakázky a způsoby jejich zadávání jsou bezpochyby zajímavým a především 
důležitým tématem nejen v tuzemském, ale i v evropském a světovém měřítku. Veřejné 
výdaje ve vyspělých ekonomikách představují pouze zanedbatelný podíl, což je 
zapříčiněno zájmem veřejných institucí co nejhospodárněji zacházet s veřejnými 
prostředky. Rozhodující roli ve výběrových řízeních bývá často pouze cena a další kritéria 
jsou zanedbána. Což je často příčinou snížené kvalitativní hodnoty realizovaných 
zakázek. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 
Tématem diplomové práce, kterým jsem se rozhodla zabývat, je studie průběhu zakázky 
organizací. Předmětem zkoumání je v první řadě konkrétní zakázka projektového 
charakteru a dále celková situace společnosti PROJECT building s.r.o.  
Diplomová práce se zaměřuje na oblast projekční činnosti a procesů, které jsou při 
konkrétní zakázce ve firmě realizovány. Hlavním cílem studie je zefektivnit průběh 
zakázky firmou od jejího samotného počátku, tzn. od zadání zakázky, až po konečné 
předání díla investorovi. Zmíněné zefektivnění je chápáno jako optimalizace činností 
průběhu zakázky organizací jak z hlediska navýšení spokojenosti koncového zákazníka, 
tak z hlediska nákladového, časového i kvalitativního. 
Dílčími cíli studie jsou popis podnikání ve vybrané organizaci, popis současného stavu 
průběhu zakázky organizací, následně analýza a nalezení nedostatků v průběhu zakázky, 
na jejichž základě dojde k návrhu příslušných opatření a způsobů dosažení optimálního 
stavu. Tento stav logicky povede k zajištění co nejvyšší možné efektivnosti zakázky  
z hlediska dlouhodobého udržitelného rozvoje. Za výstup práce jsou považovány 
konkrétní návrhy.  
Hlavní cíl: 

 optimalizace činností průběhu zakázky organizací z pohledu: 
 spokojenosti zákazníka,  
 nákladů,  
 času, 
 kvality. 

Dílčí cíle: 
 popis podnikání ve vybrané organizaci, 
 popis a analýza současného stavu průběhu zakázky organizací, 
 zhodnocení výsledků analýzy, 
 využití výsledků analýzy k odhalení nedostatků u konkrétní zakázky, 
 odstranění nedostatků v činnostech zakázky, 
 návrhy vedoucí ke zlepšení současné situace, 
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 vyhodnocení přínosů ekonomických i mimoekonomických. 
Nová opatření by měla vést k celkové optimalizaci společnosti, tzn. k úspoře času, snížení 
nákladů, zvýšení kvality a samozřejmě v neposlední řadě i k nárůstu zákaznické 
spokojenosti. 
  



 

14 
  

1 POPIS PODNIKÁNÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU 
Následující kapitola popisuje charakter podnikání vybraného podnikatelského subjektu 
pro účely této diplomové práce. Uvedeny jsou základní informace včetně loga 
architektonické kanceláře, které jsou převzaty především z interních dokumentů 
společnosti a veřejných listin obchodního rejstříku. 
 
1.1 PROJECT building s.r.o. 
V roce 1990 vznikla společnost PROJEKT s.r.o. jako jedna z prvních soukromých 
projekčních kanceláří v tuzemsku. Její pracovní náplň spočívala primárně v projekční 
činnosti se zaměřením na oblast stavebnictví. O tři roky později, to znamená počátkem 
roku 1993, si datuje svůj vznik společnost PROJECT building s.r.o., jehož vzniku se 
docílilo postupnou transformací z původní zmíněné projekční kanceláře PROJEKT s.r.o. 
Jedná se o menší společnost, která zaměstnává v průměru 10 pracovníků na pozicích 
architektů a stavebních inženýrů. Dále jsou navázány pevné kooperační vazby  
s projektanty technické vybavenosti objektu. V případě, že je v běhu větší množství 
zakázek, dochází operativně k navázání spolupráce s dlouhodobě osvědčenými externisty 
v daném oboru.  
V současnosti společnost působí nadále v oblasti projektové přípravy a samotné realizace 
staveb. Stavby, na které se zaměřuje, jsou především správní budovy a soudy, vysoké 
školy, bankovnická a zdravotnická zařízení, jejichž realizace je vypisována státním 
sektorem v rámci veřejných zakázek, 
Při realizaci zakázek si firma v prvé řadě zakládá na projektech vypracovaných na 
špičkové kvalitativní úrovni s osobitým výtvarným projevem a originálním technickým 
zpracováním. Důvod je takový, aby se docílilo realizace staveb s estetickým přínosem  
v určité lokalitě, který bude z dlouhodobého pohledu přetrvávat. Zabrání se tomu, že se 
bude se jednat pouze o dočasný, tedy pomíjivý módní trend v tomto oboru, jako tomu  
v praxi často bývá. Odlišnost od konkurence na trhu se tedy projevuje ve třech zásadních 
aspektech, a to diferenciací od ostatních staveb svou osobitou výtvarnou architekturou za 
použití neokázalých jednoduchých výtvarných prostředků, dále důkladným výběrem 
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kvalitních materiálů s vysokou užitnou hodnotou a dlouhodobou životností. Tato vysoká 
jakost umožňuje minimální náklady na údržbu při užívání i po uplynutí záruční doby.  
V neposlední řadě je třeba zmínit faktor upřednostnění dlouhodobých estetických 
vlastností před krátkodobými módními vlivy (1).  
Systém řízení jakosti je založen na principech a postupech systému jakosti v souladu  
s normou ISO 9001:2008, aby byl neustále efektivní, pružně reagující a schopen 
průběžného zlepšování. Systematicky dochází k průzkumu přání a potřeb zákazníků, na 
jehož základě je o ně určitým způsobem postaráno a tak je stále navyšována spokojenost 
zákazníka s jejich vykonanou prací. 
Obecně řečeno, cílovým výstupem firmy je komplexní nabídka služeb v oblasti 
projektování s maximální kvalitativní hodnotou, která podstatně napomáhá v budování a 
upevňování pověsti společnosti jako odborně způsobilého a spolehlivého partnera (2). 
 
1.2 Základní údaje o společnosti 

Logo společnosti: 
 
 

Obrázek 1: Logo společnosti PROJECT building (2) 
 
Název:      PROJECT building s.r.o. 
Sídlo společnosti:     Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO:      479 17 431 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:    Projektová činnost v investiční výstavbě 

výroba, obchod a služby neuvedené  
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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Datum zápisu do OR:   8. dubna 1993  
Statutární orgán:     Počet členů statutárního orgánu: 2  
Jednatel:     Ing. arch. PETR STOJAN  

datum narození: 1. února 1961 
Na Nivách 335/3, Ivanovice, 621 00 Brno 
Den vzniku funkce: 8. dubna 1993 

Jednatel:     Ing. MARIE BLAŽKEOVÁ, 
datum narození: 31. srpna 1960 
Na Nivách 336/7, Ivanovice, 621 00 Brno 
Den vzniku funkce: 8. dubna 1993 

Způsob jednání:  Společnost zastupuje každý z jednatelů 
samostatně. 

Základní kapitál:     100 000,- Kč 
Osoby s významným podílem na ZK: 
Společník:     Ing. arch. PETR STOJAN 

Obchodní podíl: 50% 
Společník:     Ing. MARIE BLAŽKEOVÁ 

Obchodní podíl: 50% 
Údaje o zaměstnancích:   Průměrný počet zaměstnanců: 10, 
      z toho pracovníků řídicích: 2 (3). 
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1.3 Poskytované služby 

PROJECT building s.r.o. nabízí projekční činnost v celém rozsahu projektové 
dokumentace. Zaměřuje se tedy na následující uvedené činnosti: 

 provedení konkrétní studie, 
 vyhotovení dokumentace k územnímu řízení, 
 zhotovení projektu pro stavební povolení, 
 zhotovení projektu pro provedení stavby, 
 zpracování projektu interiéru, 
 provádění investičních záměrů, 
 zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby. 

 
Zahrnuje projekční činnost ve všech oblastech působení, rekonstrukce a novostavby: 

 správní budovy, 
 vysokoškolské areály, 
 nemocniční areály, 
 administrativní objekty, 
 obchodní centra, 
 hotely, 
 bankovní domy. 

 
Dále zahrnuje stavební řízení v rozsahu výkonu inženýrské činnosti: 

 zajištění dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, 
 zajištění rozhodnutí o umístění stavby, 
 obstarání stavebního povolení, 
 zajištění autorského dozoru v průběhu výstavby, 
 spolupráce při kolaudačním řízení, 
 spolupráce po dokončení stavby (2). 
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1.4 Organizační schéma 
Organizační řád architektonické kanceláře je upravován vnitřním organizačním 
uspořádáním společnosti. Stanovuje především zásady pracovní součinnosti a spolupráce 
vnitřního prostředí samotné firmy, nicméně dále upravuje neméně důležité otázky 
působnosti, konkrétních pravomocí, odpovědností pracovníků a zobrazuje základní 
organizační vztahy společnosti. Organizační řád je základním předpisem firmy a dbá, aby 
byl v souladu také s právními předpisy České republiky. 
V čele společnosti PROJECT building s.r.o. stojí jednatelé, kteří ve smyslu zakladatelské 
listiny zastupují společnost v rozsahu určeném zakladatelskou listinou. Oba vzájemně a 
plně respektují rozhodnutí jednatele druhého. Strategická rozhodnutí vycházejí ze závěrů 
společné konzultace (4). 
Každému zaměstnanci organizace jsou práva a povinnosti vymezeny obecně závaznými 
předpisy, řídicími předpisy firmy a pracovní smlouvou. Zaměstnanci se dále řídí 
předepsanou dokumentací systému řízení kvality, podávají náměty na změny systému 
řízení kvality a účinně napomáhají změnám (2).  

 
Obrázek 2: Funkčně organizační schéma společnosti (2)  
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1.5 Vymezení odpovědností organizačního uspořádání 
Jednotlivé odpovědnosti pro hierarchicky vyšší pozice organizačního uspořádání 
společnosti jsou popsány a přiblíženy níže: 
1.5.1 Jednatel společnosti – hlavní architekt 
Jednatel společnosti spolu s jednatelkou a vedoucím projekce rozhoduje o přijímání 
nových zakázek. Jeho náplní je v první fázi i vyvíjení činnosti směřující k získávání 
nových zakázek v oblastech působnosti společnosti, takže zakázky aktivně vyhledává. 
 Jednatel společnosti je zároveň hlavním architektem společnosti, z čehož vyplývá, že 
vytváří a zpracovává architektonickou koncepci. Řídí práce spojené s realizací 
architektonických návrhů staveb. Zajišťuje komunikaci se zákazníkem a 
zainteresovanými stranami k projektům, koriguje architektonické návrhy ostatních 
architektů. Dále sestavuje harmonogram prací na zakázkách v úrovni smlouvy i dílo se 
zákazníkem a odpovídá za efektivnost činností společnosti a dodržování právních 
předpisů České republiky. V neposlední řadě odpovídá za prezentaci systému řízení 
kvality mimo společnost. 
1.5.2 Jednatelka společnosti 
Náplní jednatelky společnosti je, jak již bylo zmíněno, rozhodování o přijímání nových 
zakázek společně s jednatelem a vedoucím projekce, avšak hlavní slovo patří jednateli. 
Provádí a řídí veškeré činnosti směřující k získávání nových zakázek v oblastech 
kompletní působnosti společnosti. Provádí, řídí, koordinuje a kontroluje činnosti spojené 
s uzavíráním smluv se zákazníky a subdodavateli.  
Nese odpovědnost za bezchybné a ekonomické provádění prací vymezených příslušnou 
smlouvou o dílo se zákazníkem, popřípadě dalšími požadavky zákazníka, pokud jsou tyto 
požadavky splnitelné a jsou v souladu s obchodními a ekonomickými zájmy organizace. 
Zpracovává podklady ke sledování ekonomických výsledků jednotlivých zakázek. 
Spolupracuje s externí organizací, která vede účetnictví, zpracování mezd, zpracování 
daňových přiznání. Řídí oběh účetních dokladů dle pokynů externí organizace. Provádí 
věcnou kontrolu účetních dokladů.   
Jednatelka společnosti nese také zodpovědnost za personální práci. 
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1.5.3 Vedoucí projekce 
Z organizačního schématu je patrná podřízenost vedoucího projekce oběma jednatelům, 
kteří mu stanovují úkoly a kontrolují jejich plnění. Při rozhodování o přijetí nové zakázky 
jednatelé maximálně respektují jeho stanovisko týkající se personálního zajištění 
zakázky. 
Zajišťuje potřebnou odbornou personální kapacitu pro dílčí části projektu. Přiděluje a 
sleduje funkci jednotlivých zaměstnanců v rámci zakázky. Jednoduše řečeno, má přehled 
o tom „kdo na čem pracuje“, aby byla zakázka plněna v čase podle harmonogramu.   
Zabezpečuje administrativu projektů včetně stanovisek dotčených orgánů k jednotlivým 
projektům. 
1.5.4 Architekt 
Osoba na pozici architekta je jmenována do týmu na každou zakázku jednatelem ve 
spolupráci s vedoucím projekce, jimž je podřízena. 
Architekt se spolupodílí na vytváření koncepce architektonického řešení, zpracovává 
architektonické návrhy staveb, vytváří koncepci architektonického řešení stavby a řídí 
práce spojené s realizací architektonických návrhů staveb. 
1.5.5 Hlavní inženýr projektu - HIP 
Hlavní inženýr projektu je nositelem zakázky. Je jmenován do týmu na každou novou 
zakázku jednatelem ve spolupráci s vedoucím projekce obdobně jako architekt, je i těmto 
osobám podřízen. 
HIP je zpracovatelem a garantem technické koncepce zakázky, respektuje a technickým 
řešením zpětně ovlivňuje architektonické řešení stavby.  
Má na starost provádění jednotlivých prací a sestavování týmů navrhujících technická 
řešení architektonického návrhů, zpracovávajících jednotlivé stupně PD a zajišťujících 
stanoviska zákazníka a zainteresovaných stran ovlivňujících úspěch projektu. 
Zajišťuje komunikaci a vzájemnou koordinaci mezi subdodavateli a zodpovědnými 
projektanty stavební části.  
Vykonává kontrolní činnost nad prací subdodavatelů z hlediska času a koncepce.  
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Sestavuje harmonogram prací na zakázkách a to ve věci časového rozvržení a čerpání 
plánovaných nákladů zakázky se řídí pokyny jednatelky. 
Odpovídá za kontrolní činnost stavebně-technického řešení před finálním vyhotovení 
zakázky a za technickou kvalitu a dodržení ČSN (5). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Tato samostatná kapitola teoretických východisek je věnována základním 
pojmům,  principům a normám, které jsou nepostradatelné pro orientaci v oblasti řešené 
problematiky. Získaných informací bude využito v následné analýze i konečných 
navržených řešeních v místech, kde prostřednictvím analýzy došlo k odhalení 
neefektivních úseků. Povědomí a znalost základní terminologie, principů i norem 
představují východisko pro docílení optimalizovaného efektivního průběhu zakázky 
skrze každý podnikatelský subjekt. 
 
2.1 Projektové řízení  
Pro význam projektového řízení existuje nesčetné množství různě znějících definic. I 
přestože se doslovně definice často velmi odlišují, nemění to nic na skutečnosti, že 
podstata jejich významů je obdobná. 
Pro jednu z nich představuje projektové řízení, neboli projektový management, 
plánování, organizování, monitorování a kontrolu všech aspektů projektu a monitorování 
veškerého zainteresovaného personálu k dosažení záměrů projektu při dodržování 
bezpečnostních hledisek, plánovaných nákladů v dohodnuté lhůtě a splnění kritérií 
z hlediska jejich plnění. Za tímto účelem využívá odpovídajících znalostí, dovedností, 
nástrojů a technik. Jde o určitý způsob myšlení a práce, kdy je v popředí systematický 
pohled na svět, kombinovaný s úsilím rozdělit problémy do menších částí z důvodu 
snadnějšího a efektivnějšího řešení (8). 
Projektové řízení se využívá k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla 
jednorázových akcí, které mají být uskutečněny v požadovaném termínu 
s odpovídajícími naplánovanými náklady takovým způsobem, aby bylo dosaženo předem 
stanovených cílů. Obecně a stručně lze projektové řízení charakterizovat jako účinné a 
efektivní dosahování změn. Obsahem projektů jsou změny zásadní, nikoli drobné. Jde o 
změny, které nelze realizovat drobnými a postupnými kroky, ale změnou skokovou (8). 
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Řízení projektu zahrnuje základní manažerské činnosti. Uspořádat tyto činnosti lze do 
pěti navazujících kroků: 

 definování- stanovení projektových cílů, 
 plánování- naplánování jakým způsobem dojde k naplnění cílů, 
 vedení- manažerské řízení lidských zdrojů,  
 sledování (monitorování)- kontrolování stavu a postupu projektových prací, 

následná případná korekce, 
 ukončení- zakončení projektu a ukončení všech nedokončených prací, ověření 

zda se docílilo plánovaných hodnot (9). 
 

Řízení projektu je tedy často definováno jako posloupnost řídicích pokynů projektového 
týmu, pomocí nichž chtějí dosáhnout požadovaného cíle. Tento proces je schematicky 
znázorněn následujícím obrázkem (11). 
 

 
Obrázek 3: Znázornění uzavřené řídicí smyčky (11) 
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Z obrázku je patrné, že činnosti jsou ovlivňovány náhodnými okolními vlivy projektu 
např. poruchami strojů, kolísáním cen, apod. Jejich působení naruší průběh činností, proto 
je nezbytné neustále sledovat a vyhodnocovat průběh projektu. Projektový tým si musí 
zajistit informace popisující stav a průběh projektu, následně zjištěnou skutečnost 
s plánovanými hodnotami porovnat a na základě porovnání vyhodnotit odchylky a 
rozhodnout, jaká opatření budou vhodná pro co nejbližší přiblížení skutečnosti a 
očekávaným plánům. Přijatá rozhodnutí musí projít řídicími zásahy a účinně tak ovlivnit 
probíhající činnosti projektu. 
Ovlivněním činnosti projektu se změní průběh projektu. Je nutné zjistit, zda provedené 
zásahy měly na projekt pozitivní dopad, nikoli negativní. Z čehož vyplývá, že se opět 
musí zajistit sledování průběhu a stavu projektu. Jedná se o neustálé cyklické opakování 
celé posloupnosti zmíněných kroků u důvodu nepřetržité kontroly, zda se projekt blíží 
stanovenému cíli (11). 
Zprávy, které informují projektový tým o skutečném průběhu procesu a následném 
výsledku působení řídicích příkazů, jsou v teorii označovány jako zpětnovazební 
informace. Tyto informace zajišťují pro řídicí subjekt zpětnou vazbu, která je 
nepostradatelná pro dobře fungující řízení, a uzavření smyčky řízení (11). 
 

 
Obrázek 4: Zpětnovazební smyčka při řízení projektu (11) 

 
Z obrázku je patrné, že řídicím subjektem je projektový tým, zatímco projekt je řízeným 
objektem. Rozhodujícím úkolem pro činnost projektového týmu je identifikace odchylky 
od předem stanoveného plánu. V případě, že nedojde ke zjištění žádné odchylky, není 
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třeba do plánovaných činností nijakým způsobem zasahovat. V opačném případě jsou 
budoucí opatření vyžadovanou nutností. Toto je důvod, proč je tento typ řízení přezdíván 
jako řízení podle odchylek (11). 
 
2.2 Projekt 
V praxi je toto frekventované slovo projekt chápáno ve smyslu významů slov plán, námět, 
návrh a celkové dokončení zamýšleného úkolu společně se všemi jeho náležitostmi, 
grafickým zpracováním i následným harmonogramem průběžných činností (10). 
Projekt je nedůležitějším prvkem projektového řízení. Lze jej charakterizovat jako 
dočasný řízený proces, který má vždy definovaný svůj počátek i konec a striktně daná 
pravidla řízení a regulace. V případě, že tomu tak není, jedná se pouze o sled úkolů, 
jejichž výsledek se v závěru nemusí setkat s očekávaným výsledkem. Obdobně nemusí 
původní předpoklad objemu vstupů odpovídat získanému výstupu. 
Podle normy ISO 10 006 je projekt definován jako „jedinečný proces koordinovaných a 
řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“(8). Cílem 
projektového řízení je tedy úspěšně provedený projekt. ISO 10 006 představuje 
mezinárodní normu vztahující se k řízení jakosti projektů. Vedle zmíněné normy lze pro 
projekt využít normu ISO 21 500, která je vhodným návodem k managementu projektu. 
Z uvedené definice vyplývají charakteristiky projektu: 

 sleduje konkrétní cíl, 
 uvádí strategii směřující k dosažení cíle, 
 určuje zdroje a náklady vč. očekávaných přínosů, 
 vymezuje začátek a konec (8). 

 
2.2.1 Základní atributy projektu 
Základními atributy projektu jsou: 

 jedinečnost projektu v cíli a postupu k jeho dosažení, 
 složitost a komplexnost projektu, 
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 vymezenost časem (počátek a konec), rozpočtem a zdroji, 
 řízení projektovým týmem, 
 rizikovost (10). 

 
2.2.2 Projektový „trojimperativ“ 
Trojimperativ definuje všechny projekty z hlediska specifikace provedení, časového 
plánu a nákladů. Stanovuje současné dosažení tří závislých cílů projektů: 

 plánovaný cíl - CO? (specifikace provedení a kvalitativní hodnota), 
 plánovaný termín - KDY? (časový plán, zahájení a ukončení projektu), 
 plánované náklady - ZA KOLIK? (náklady vyhrazené na realizaci projektu, 

rozpočet vyjádřený v penězích nebo hodinách práce) (8). 
Trojimperativ se znázorňuje ve formě trojúhelníku, v němž každý vrchol značí jednu 
dimenzi. Správným způsobem stanovené dimenze nastavují minimální požadavky 
kladené na realizovaný projekt, které je potřeba nezbytně nutně zvládnout. „Ďábelským“ 
je trojimperativ přezdíván z toho důvodu, jelikož posunutím jedné dimenze cíle jsou 
nutně ovlivněny i ostatní dimenze. Je důležité u každého projektu stanovit prioritu 
jednotlivých vrcholů trojimperativu (7). 
          Kvalita 
 
 
 
 
 

Čas     Náklady 
Obrázek 5: Trojimperativ projektu (7) 
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Výsledným cílem projektového řízení je úspěšný projekt. Úspěšným se projekt stává, 
pokud naplnil trojimperativ projektu a dosáhnul plánovaných cílů: 

 v požadované kvalitě, 
 v požadovaném čase, 
 s přidělenými náklady, 
 efektivně využil požadované zdroje, 
 nevyvodil žádné negativní odpady, 
 byl oceněn všemi zainteresovanými stranami (12). 

 
2.3 Životní cyklus projektu 
Časové hledisko je jedním z klíčových projektových parametrů a kritérií projektové 
úspěšnosti, jelikož je úspěch projektu podstatně závislý na dodržení definovaného rámce 
času. Podle něj je možné na projekt nahlížet jako na skupinu po sobě navazujících fází, 
které vyjadřují průběh vývoje projektu a tvoří životní cyklus řízení projektu. Skupiny 
logicky souvisejících činností představují jednotlivé fáze projektu. Fáze projektu 
dohromady vytvářejí životní cyklus projektu. 
Životní cykly se u projektů z různých oborů a odvětví můžou zásadně lišit, jelikož 
v různých oborech se vyskytují specifické modely cyklů. Avšak bez ohledu na zaměření 
lze podle nejobecnějšího pojetí zobecnit životní cyklus do tří fází, kterými jsou: 

 fáze předprojektová (přípravná, definiční), 
 fáze projektová (zahájení, plánování, vlastní realizace, ukončení), 
 fáze poprojektová (celkové zhodnocení projektu a udržení jeho výstupů) (18). 

2.3.1 Fáze předprojektová 
Předprojektová fáze má za úkol prozkoumání příležitosti pro konkrétní projekt a 
posouzení proveditelnosti konkrétního podnikatelského záměru. 
Možných námětů na projekt existuje totiž velká spousta a je nezbytné odhalit pouze ty 
nejlepší z nich a pro ně zvolit co nejvhodnější variantu řešení. V předprojektové fázi se 
tedy zvažuje, zda je projekt životaschopný a zda si najde své zákazníky. Pokud provedené 
studie potvrdí existenci příležitosti, následně se zvažuje jeho provedení.  
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V této fázi, zvané někdy i předinvestiční, je výsledkem doporučení realizace, či nikoli. 
Součástí jsou nejrůznější analýzy např. analýza příležitosti, analýza SLEPT, analýza 7S, 
Porterovu analýzu, SWOT, atd. 
Předprojektová fáze zajišťuje: 

 charakteristiku cíle projektu, 
 posouzení všech důvodů vedoucích k realizaci projektu, 
 specifikaci způsobu, jak projektového cíle dosáhnout, 
 přijetí strategicky významných rozhodnutí potřebných před zahájením projektu 

(tj. odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme, zda má vůbec smysl 
realizace projektu), 

 zajištění přípravy projektu (8). 
 

 
Obrázek 6: Postup v předprojektové fázi (17) 

 
2.3.2 Fáze projektová 
Projektová fáze zahrnuje vlastní řešení projektu od jeho zahájení po celkovou 
implementaci. Dochází zde především k sestavování projektového týmu, vytvoření plánu 
a jeho realizaci. Na konci projektové fáze je v ideálním případě projekt ukončen, 
cílovému zákazníkovi produkt se všemi náležitostmi předán a záměr projektu tím pádem 
naplněn. 
Tato fáze je nazývána také jako fáze investiční a její možné dělení je následující: 

 zahájení projektu (start-up), 
 plánování, 
 vlastní realizace (implementace) 

Nápad na projekt Námět na projekt Studie příležitosti Upřesnění cíle Studie proveditelnosti
REALIZOVAT?
ANO/NE
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o tzn. fyzická realizace projektu, 
 projektové ukončení (close-out) 

o výsledné předání výstupů a celkové ukončení projektu (11). 
 

2.3.3 Fáze poprojektová 
V této fázi je třeba provést celkové konečné zhodnocení průběhu projektu, tzn. určit 
jeho klady, zápory ale také zkušenosti, které společnost v průběhu jeho realizace nabyla. 
Probíhá například zhodnocení jakosti dodavatelů, na jehož základě může dojít 
v budoucnu u dalších projektů i k přerušení spolupráce s některými z nich, nebo naopak 
k utvrzení jejich vzájemných partnerských vztahů, apod. Toto vyhodnocení si klade za 
cíl odhalit chybná a neefektivní místa projektu, které společnost musí v budoucnosti 
vytěsnit a nemarnit zbytečně zdroji a finančními prostředky, které může v ideálním 
případě zúročit jiným vhodným způsobem (19).  

 
Obrázek 7: Vyhodnocení přínosů projektu (8) 

 
 
2.4 Zákon o veřejných zakázkách 
Zadávání veřejných zakázek a koncesí upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní principy těchto 
právních úprav veřejných zakázek a koncesí jsou ukotveny ve Smlouvě o založení 
Evropského společenství a ze zadávacích evropských směrnic. Princip transparentnosti, 
rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání a proporcionality 
představují ty nejzásadnější z nich.  
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Hlavním účelem je zabezpečení zdravého konkurenčního prostředí na trhu veřejných 
zakázek a zamezení diskriminace při jejich zadávání. Dále zajistit racionální rozdělení 
veřejných prostředků na základě volby nejvhodnější nabídky, spravedlivého přístupu 
dodavatelů a upevnění a posílení konkurence mezi jednotlivými podnikatelskými 
subjekty.  
Cílem zmíněných zákonů je tedy především zajištění hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti při vynakládání s veřejnými prostředky.  
Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon komplexně rozebírá oblast veřejného 
zadávání v České republice (14). 
2.4.1 Obecné pojmy 
Mimo nejzákladnější pojmy jako je například „veřejná zakázka“ či „zadavatel“ je v celém 
textu zákona průřezově užíváno i dalších pojmů. Tyto pojmy jsou přiblíženy v ustanovení 
§ 17 zákona o veřejných zakázkách. V zákoně je především upřesňováno postavení 
subjektů účastnících se zadávacího řízení v různých jeho fázích. 

 Dodavatel 
Prvním z definovaných subjektů je dodavatel, za něhož je považována každá 
tuzemská nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba dodávající zboží, 
poskytující služby nebo provádějící stavební práce. Dodavatelem se tedy rozumí 
každý subjekt v kterékoliv fázi zadávacího řízení. Pojem „dodavatel“ je širší 
pojem zahrnující definice ostatních subjektů, pro které je typické zvláštní 
postavení v různých fázích zadávacího řízení. 

 Uchazeč 
Dalším subjektem je uchazeč, za něhož je považován „dodavatel, který podal 
nabídku v rámci zadávacího řízení. 

 Zájemce 
Zájemce je třetím z řady subjektů, nímž se rozumí dodavatel, který podal ve 
stanovené době žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním 
nebo soutěžním dialogu. Nebo se může jednat o dodavatele, který byl zadavatelem 
vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky 
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v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, k podání nabídky na základě rámcové smlouvy, nebo 
k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním 
pravidelného předběžného oznámení. 

 Subdodavatel 
Subjektem, který se nepřímo podílí na zadávacím řízení a to prostřednictvím 
dodavatele je subdodavatel. Tím je subjekt, prostřednictvím něhož plní dodavatel 
určitou část veřejné zakázky nebo subjekt poskytující dodavateli k plnění veřejné 
zakázky určité věci či práva. Subdodavatelem v rámci konkrétního zadávacího 
řízení se stává jakákoliv osoba na základě uzavřené smlouvy mezi jím a 
dodavatelem.  Pokud dodavatel prokazuje prostřednictvím subdodavatele určitou 
část kvalifikačních předpokladů, má dodavatel povinnost tuto smlouvu 
poskytnout zadavateli jako garanci splnění těchto předpokladů. 

 Zadání, zadávání 
V zákoně je dále rozdíl mezi pojmy „zadání“ a „zadávání“. V prvním případě jde 
o skutečnost spojenou s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
následné  uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Ve druhém případě jde o 
pevně daný postup zadavatele podle zákona s cílem uzavření budoucí smlouvy 
(15). 

2.4.2 Legislativa a veřejná zakázka 
Podle zákona č. 137/2006 Sb. § 7 platí následující: „Veřejnou zakázkou je zakázka 
realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž 
předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních 
prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být 
realizována na základě písemné smlouvy“(12). Pokud jedna z uvedených charakteristik 
nebude splněna, nejedná se v tom případě o veřejnou zakázku. 
Pojem veřejná zakázka je prostřednictvím zákona vymezený velice volně. I praxe 
nasvědčuje faktu, že pohled různých orgánů na tuto problematiku se zásadně liší. Avšak 
obecně a zjednodušeně řečeno, veřejná zakázka je specifickým způsobem uzavírání 
smluv mezi dvěma subjekty, jemuž předchází zadávací řízení zajišťující soutěž při výběru 
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nejvhodnější nabídky. Zadávací řízení je u veřejných zakázek ve srovnání s jinými 
povinné. Zadavatel musí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadat zakázku 
v zadávacím řízení, dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a vytěsnit 
veškeré diskriminační projevy ve vztahu k jednotlivým uchazečům. Veřejná zakázka je 
obchodem a spadá do obchodně právních vztahů, tudíž probíhá její realizace 
v rovnocenném vztahu vůči uchazečům. Hlavním cílem tohoto zadávání je úspora 
především veřejných finančních prostředků, kterého je možno dosáhnout vytvořením 
soutěže mezi dodavateli, jež nejpravděpodobněji zajistí efektivní a účelné zacházení 
s veřejnými prostředky (13). 
2.4.3 Druhy veřejných zakázek 
Veřejné zakázky se dělí podle předmětu VZ do tří základních skupin: 

 Veřejné zakázky na dodávky 
Podle § 8 ZVZ je veřejnou zakázkou chápána zakázka, jejímž předmětem je 
pořízení zboží. V praxi se setkáme především s formou koupě, koupě zboží na 
splátky, nájmu nebo pachtu zboží či nájmu nebo pachtu zboží s oprávněním na 
následnou koupi, tzn. leasing. Předmětem dodávky jsou jak věci movité, tak i 
nemovité. Není podmínkou nákup již zhotovené věci, ale je možné i zhotovení 
věci na zakázku, pokud se ovšem nejedná o zhotovení stavebního díla. 
Do této skupiny spadá i veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení 
zboží i poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, 
sestavení nebo uvedení konkrétního zboží do provozního stavu. Toto vše platí za 
podmínek, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním 
účelem veřejné zakázky, nicméně jsou nezbytné k jejímu splnění. 
 

 Veřejné zakázky na stavební práce 
Jedná se o druh veřejných zakázek, jejichž předmětem je provedení stavebních 
prací týkajících se některé z činností uvedených v příloze č. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., dále provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související 
projektové nebo inženýrské činnosti, či samotné zhotovení stavby. Tato stavba je 
výsledkem stavebních nebo montážních prací, popřípadě i s ní související 
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projektové a inženýrské činnosti, a v neposlední řade je schopna jako celek 
dosahovat samostatné ekonomické a technické funkce.  
Za veřejnou zakázku na stavební práce se považuje i poskytnutí dodávek nebo 
služeb potřebných k realizaci předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Předmětem 
této veřejné zakázky jsou samozřejmě stavby a stavební práce. 

 Veřejné zakázky na služby 
§ 10 ZVZ vymezuje tuto skupinu VZ, a to jako zakázku, která nespadá mezi VZ 
na dodávky, ani mezi VZ na stavební práce. 
 

Dále je možné dělení veřejných zakázek podle jejich předpokládané hodnoty. Za 
předpokládanou hodnotu se považuje zadavatelem očekávaná výše peněžitého závazku 
vyplývajícího z plnění VZ, který je zadavatel povinen určit pro účely postupu 
v zadávacím řízení ještě před jeho samotným započetím. Předpokládaná hodnota se 
v zákoně uvádí bez daně z přidané hodnoty. 

 Nadlimitní veřejné zakázky 
Nadlimitní veřejné zakázky mají předpokládanou hodnotu stanovenou § 13 podle 
prováděcího právního předpisu pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a 
druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávej nebo služeb. Prováděcí 
právní předpis stanovuje také seznam zboží pořizovaného ČR- Ministerstvem 
obrany, které jsou limitovány výší finančním prostředků. 

 Podlimitní veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota podlimitních veřejných zakázek dosahuje alespoň 
2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb nebo alespoň 6 000 000 Kč bez DPH 
u stavebních prací a nedosáhne finančního limitu veřejných zakázek nadlimitních. 

 Veřejné zakázky malého rozsahu 
Předpokládaná hodnota dosahuje maximálně do 1 000 000 Kč bez DPH u 
dodávek a služeb nebo do 3 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací. 

 Významná veřejná zakázka 
Významná veřejná zakázka zavedená zákonem představuje zakázku, již zadává 
Česká republika nebo státní příspěvková organizace a zároveň předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je rovna nejméně 300 000 Kč. A neboje zadavatelem 
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územní samosprávný celek či právnická osoba, jestliže má pozici veřejného 
zadavatele a zároveň je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nejméně 
50 000 000 Kč (15). 

 

 
Obrázek 8: Dělení veřejných zakázek (15) 

 
2.4.4 Zadavatel veřejné zakázky 
Ustanovení § 2 ZVZ definuje zadavatele veřejné zakázky, kterým může být jak fyzická, 
tak právnická osoba. Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona považuje 
zadavatel veřejný, dotovaný a sektorový. V praxi se bezkonkurenčně nejčastěji vyskytuje 
zadavatel veřejný. 

 Zadavatel veřejný, jímž je: 
o  Česká republika, 
o  státní příspěvková organizace, 
o  územní samosprávný celek či příspěvková organizace, kde zřizovatelskou 

funkci zastává územní samosprávní celek, 
o  kterákoli jiná právnická osoba, která splňuje následující:  
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a) jejímž účelem je uspokojování potřeb veřejného zájmu, které není 
průmyslové nebo obchodní povahy, a 

b) jež je financována především státem, jiným veřejným zadavatelem 
nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát 
či veřejný zadavatel jmenuje nebo volí nadpoloviční počet členů 
v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 

Uvedené podmínky mají kumulativní povahu, z toho důvodu musí být naplněny 
současně. Zmíněná definice veřejného zadavatele patří všem „městským“ a „obecním“ 
společnostem. 

 Zadavatel dotovaný 
Zadavatel dotovaný je právnická nebo fyzická osoba zadávající veřejnou zakázku, 
která je více než z 50% hrazena z veřejných zdrojů nebo jsou-li na veřejnou 
zakázku poskytnuty veřejné zdroje převyšující částku 200 milionů Kč, a to 
i prostřednictvím jiné osoby. 
Dotovaným zadavatelem není ale osoba, která veřejnou zakázku získala 
a realizuje ji pomocí subdodavatele. 
 

 Zadavatel sektorový (síťový) 
Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností 
podle § 4 zákona č. 137/2006 Sb., jestliže: 

o  vlastní na konkrétní relevantní činnost zvláštní nebo výhradní právo, nebo 
o  je-li schopen veřejný zadavatel nad touto osobou přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv. Dominantní vliv je uplatňován v případě 
pokud: 

a) zadavatel disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě 
dohody s další osobou, nebo 

b) jmenuje či volí nadpolovinu členů v jeho statutárním, správním, 
dozorčím či kontrolním orgánu. 

V praxi se relevantní činností rozumí např. činnost ve vodárenství, plynárenství, 
teplárenství, elektroenergetice apod. 
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Obrázek 9: Zadavatel veřejné zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování autorem dle ZVZ) 

 
 Zadavatel centrální 

Zákonem je ošetřený i institut centrálního zadavatele zprostředkovávající pořízení zboží, 
služeb nebo stavebních prací, bez toho aniž by museli sami zadavatelé podstupovat 
zadávací řízení veřejné zakázky, jež je úkolem centrálního zadavatele místo nich. 
Centrální zadavatel nese veškerou zodpovědnost za průběh celého zadávacího řízení. 
Podle zákona jsou vymezené dva základní druhy centrálního zadávání: 

o  Centrální zadavatel pořizuje v zadávacím řízení dodávky nebo služby, které 
posléze přeprodává bez jakéhokoli navýšení ceny zadavatelům. Tento druh 
nelze použít u veřejných zakázek na stavební práce. 

o  Centrální zadavatel postupuje zadávací řízení na účet zadavatelů. To 
znamená, že je pověřen zadavateli k realizaci zadávacího řízení. Centrální 
zadavatel pořizuje pro zadavatele zboží, služby i stavební práce (15). 

 
2.5 Zadávací řízení  
Zadávací řízení má v podstatě stejný význam jako pojem výběrové řízení, který se v praxi 
užívá častěji. Jedná se o zabezpečení soutěže při výběru nejvhodnější nabídky. Obecně 
řečeno, jde o formální postup, kdy je vybírán dodavatel pro konkrétní veřejnou zakázku 
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a celý tento proces podléhá způsobům stanoveným v zákoně. Jiný způsob je považován 
za neplatný. 
Zadávací řízení může být započato dvěma základními způsoby: 

o uveřejněním o zadávacím řízení, 
o výzvou k podání nabídky. 

2.5.1 Fáze zadávacího řízení 
o zveřejnění zadání (veškeré náležitosti včetně kritérií potřebných k 

posuzování nabídek), 
o odevzdání obálek s nabídkami, 
o otevření obálek, 
o hodnocení nabídek, 
o uveřejnění konečných výsledků. 

 
Obrázek 10: Fáze zadávacího řízení (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 

 
2.5.2 Druhy zadávacích řízení 
Zákon o veřejných zakázkách rozděluje tyto typy zadávacích řízení: 

o otevřené řízení, 
o užší řízení, 
o jednací řízení s uveřejněním, 
o jednací řízení bez uveřejnění, 
o soutěžní dialog, 
o zjednodušené podlimitní řízení. 

Zveřejnění zadání
Podávání a přijímání obálek

Otevíráníobálek
Posouzení kvalifikace a nabídek

Uzavření smlouvy
Výběr nejvhodnější nabídky
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Užití jednotlivých druhů zadávacího řízení závisí na kategorii zadavatele. To znamená, 
zda jde o zadavatele veřejného, dotovaného, či sektorového. V případě některých z nich 
je současně důležitá skutečnost naplnění veškerých zákonných podmínek pro jejich užití. 
2.5.3 Zadávací dokumentace, zadávací podmínky 
Jednoznačně nejvýznamnějším dokumentem zadávacího řízení je zadávací dokumentace. 
Zadavatelovou povinností je vyhotovit zadávací dokumentaci s takovou kvalitou 
a odborností, aby bylo na jejím základě možné podat kvalitativně odpovídající 
a především vzájemně porovnatelné nabídky. Zadávací dokumentace musí být vždy 
zpracována v souladu se zákonem. Je tedy nepřípustné, aby např. zvýhodňovala 
konkrétního dodavatele na úkor ostatních, nebo dokonce byla napsána takovým 
způsobem, aby žádný jiný dodavatel nebyl schopen zadání vyhovět. Nicméně v praxi se 
lze setkat s obdobnou skutečností, kdy zadavatel má vytipovaného konkrétního 
dodavatele, jemuž je předem rozhodnut zakázku svěřit, a na základě tohoto rozhodnutí je 
zadávací dokumentace i tvořena. V některých případech je velice složité a nezjistitelné 
popsanou skutečnost odhalit. 
Zadávací dokumentace představuje soubor všech dostupných informací a údajů, které 
podrobně popisují jak předmět veřejné zakázky, tak technické, obchodní, platební, 
smluvní a další podmínky zadávacího řízení. V zadávací dokumentaci zadavatel v jedné 
rovině charakterizuje vlastní poptávku po předmětu veřejné zakázky a v druhé rovině 
stanovuje pravidla, podle nichž zvolí nejvhodnějšího dodavatele podle kvalifikačních 
předpokladů a také pravidla nejvhodnější nabídky. S veškerými nastavenými 
podmínkami musí být dodavatelé obeznámeni již předem. 

Zákon ve svém ustanovení § 44 uvádí výčet náležitostí, které by měla zadávací 
dokumentace minimálně obsahovat. Z tohoto ustanovení vyplývá, co zadavatel nesmí 
opomenout, ale také co nesmí zadávací dokumentace obsahovat. Jde zejména o zákaz 
odkazu na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu.  

Mezi nejčastěji objevující se pochybení zadavatelů patří: 
 neurčitost a nesrozumitelnost zadávacích podmínek, 
 neúplný obsah zadávací dokumentace, 
 rozpor mezi zadávací dokumentací a oznámení zadávacího řízení, apod. 
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2.5.4 Nabídka dodavatele 
Nabídkou se rozumí soubor náležitých dokumentů, informací a údajů poskytnutých 
dodavatelem jako nabídka na uzavření smlouvy. V podstatě se jedná o úkon, jímž 
dodavatel dává zadavateli najevo, že je připraven poskytnout plnění při dodržení 
podmínek zadání. 

 Obsah nabídky 
Základní obsahové náležitosti nabídky jsou stanoveny v zákoně v ustanovení § 68, jimiž 
jsou zákonné požadavky, tedy identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá pro uchazeče závazek 
vázanosti prostřednictvím nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
Další náležitosti představují požadavky stanovené zadavatelem. Jedná se o podmínky na 
předložení dokumentů a údajů vztahujících se k plnění veřejné zakázky a nezbytnosti, od 
kterých se nelze odchýlit v případě, že má být nabídka v zadávacím řízení úspěšná. 
Nepostradatelnou obsahovou část nabídky tvoří fakta jako nabídková cena, kvalita 
předmětu plnění, doba realizace plnění, apod. Tato část závisí zcela úplně na formulaci 
dodavatele a tvoří především nabídku samotnou. Je primárním předmětem soutěže a 
současně předmětem hodnocení.  
Při otevřeném řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky také 
doklady na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče, pokud nestanoví zadávající 
jinak. 
Časté chyby dodavatelů objevující se v praxi při zpracování a kompletaci nabídek: 

 porušení zadávacích podmínek, 
 neuvedení nabídkové ceny, 
 chybějící doklady (např. různá oprávnění, osvědčení) vyžadované zadavatelem, 
 chybějící prohlášení ohledně vázanosti nabídkou, 
 chybějící podpisy na prohlášení vázanosti nabídkou a na smlouvě samotné atd. 
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2.5.5 Rámcová smlouva 
Rámcová smlouva ve smyslu zákona o veřejných zakázkách představuje základní 
platformu, která v budoucnu ulehčí postupy všech jejích účastníků. Jedná se o smlouvu 
mezi zadavatelem a alespoň jedním uchazečem uzavřenou na dobu určitou. Tato smlouva 
upravuje podmínky, které se týkají jednotlivých veřejných zakázek na pořízení 
opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s podobným předmětem plnění 
zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, především ve vztahu k ceně a kvantitě 
(16).  
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3 ANALÝZA SOUČASTNÉHO STAVU 
Následující kapitola je rozdělena do tří dílčích částí. V první části je provedena analýza 
vnějšího a vnitřního prostředí společnosti prostřednictvím metody SLEPT, Porterova 
modelu pěti sil a metody 7S. Na základě získaných informací z předchozích zmíněných 
analýz poskytuje SWOT analýza celkové objektivní zhodnocení společnosti včetně jejího 
vnějšího okolí. Druhá dílčí část se zabývá a analyzuje činnosti procesu získávání zakázek. 
Třetí část je věnována analýze průběhu konkrétní zakázky společností od jejího 
samotného počátku až po konečné předání díla investorovi. 
 
3.1 Popis a analýza současného stavu společnosti 
Pro kvalitně propracovanou analýzu průběhu zakázky společností je primární nutností 
znát situaci společnosti jako celku. Důvodem je fakt, že aktuální stav příslušného subjektu 
na trhu je výsledkem společného působení řady faktorů z vnějšího, tak současně 
i vnitřního prostředí. Znalost stavu a pozice příslušné společnosti na trhu je tedy 
východiskem pro další navazující kroky analýzy. 
3.1.1 SLEPT ANALÝZA 
Analýza SLEPT je používána ke zhodnocení makroprostředí. Tzn. makroekonomických 
faktorů, jimiž je ovlivňováno vnější prostředí podnikatelských subjektů na trhu. Cílem 
této metody je především predikce budoucnosti na základě rozboru stavu minulého a 
současného, který může odhalit a přinášet zjištění příležitostí, ale i neméně podstatných 
hrozeb. Jednotlivá písmena v jejím názvu S-L-E-P-T charakterizují jednotlivé faktory 
konkrétního makroprostředí. 
3.1.1.1 Sociální faktory 
Na sociální prostředí společnosti má obrovský vliv především chování lidí a jejich životní 
styl. Úroveň obyvatel zde tedy sehrává významnou roli. Sociální změny se projevují 
velice pomalým tempem, ovšem rozhodující je jejich odhalení v pravou chvíli, vhodný 
způsob reakce a přizpůsobení se odhaleným změnám. V případě, že společnost nereaguje 
na změny na trhu, je ohrožena její působnost a budoucí existence. Fluktuace zaměstnanců 
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je téměř na nule, zaměstnanci společnosti si svojí práce cení a chtějí si ji do budoucna 
většinou udržet.  
Obdobný stav je i na trhu práce, kde je neustálá nabídka. Ovšem co se týče kvality 
pracovní síly, není na takové úrovni, jaká se předpokládá u budoucích zaměstnanců. Je 
velice náročné vybrat správného uchazeče. Studenti a absolventi fakulty architektury a 
fakulty stavební oplývají excelentními teoretickými znalostmi, avšak jejich použitelnost 
v praxi je minimální. Nicméně tato problematika se neustále řeší ve všech oborech. 
Jihomoravský kraj nabízí v této oblasti velké množství příležitostí. Ve srovnání 
s ostatními kraji ČR se drží ten Jihomoravský v popředí. Situace v ostatním krajských 
městech je spíše horší. Kategorií samou o sobě je Praha, kde už jen velikost trhu vypovídá 
o všem. PROJECT building s.r.o. získala v Jihomoravském kraji za dobu svojí působnosti 
určité postavení, ani to však nijak zásadně neulehčuje soutěže i jednotlivé zakázky. 
Jelikož zde hrají svoji roli i další neuveřejňované okolnosti. 
3.1.1.2 Politické a legislativní faktory 
Legislativa ovlivňuje působnost projekční kanceláře velmi významně prostřednictvím 
dvou zákonů. Jedním z nich je zákon o zadávání veřejných zakázek a druhým zákon 
stavební.  
Prvním zmíněným zákonem je zákon o veřejných zakázkách, který velice přísně 
stanovuje veškeré zadávací podmínky a limituje celý proces zadávacího řízení. Tento 
zákon vyvíjí neskutečný tlak především na cenu. To způsobuje, že v podstatě 
rozhodujícím kritériem se stává cena. Takový pohled je možný použít u různých typů 
veřejných zakázek, nicméně v oblasti architektonických a projekčních prací zcela 
absurdní. Tlakem na cenu je omezena a snížena kreativní činnost architektů na minimum, 
jelikož jsou logicky z důvodu nízké ceny nepřímo podněcováni k předložení prvotní 
varianty konstrukčního řešení, aniž by jejich snahou bylo poskytnutí návrhu s co možná 
nejvyšší přidanou hodnotou. Z důvodu nízkých cenových nabídek konkurence klesá i 
kvalitativní hodnota projekčních návrhů, která je ve výsledku bohužel malá. Stanovení 
minimální ceny zakázky je jedním z řešení jak udržet minimální požadovanou kvalitu. 
Stavební zákon a na něj dvě navazující vyhlášky upravují územní plánování. Společnost 
v tomto směru čeká na vyhlášku, která by měla podle předběžného znění značně usnadnit 
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a urychlit rozhodování o stavbách a zároveň také zásadně ulehčit práci investorům. 
V současnosti totiž často dochází k útěkům investorů či jejich nezájmu od potenciálních 
projektů na území České republiky z důvodů byrokratické náročnosti územního řízení. 
Společnost musí dále splňovat tzv. kvalifikační podmínky, mezi něž patří nasazení 
autorizovaných osob, tedy architektů z komory architektů ČR a zároveň stavebních 
inženýrů z komory stavebních inženýrů ČR. Dále se přihlíží na v minulosti realizované 
reference. 
V oblasti legislativních faktorů má společnost na svoji velikost relativně obstojnou pozici 
na trhu. PROJECT building je malá společnost, která se skládá z několika členného týmu. 
Řízení společnosti zajišťují pouze dva jednatelé a speciální právní věci jsou zajišťovány 
externě v případě potřeby, jelikož ve společnosti této velikosti nehrozí existence právního 
oddělení.  
V návaznosti na politické změny tedy dochází velmi často ke změnám legislativním. 
Jelikož politická situace v ČR není příliš stálá, je podstatné nepřetržitě sledovat změny 
v legislativě související s činností společnosti. Pokud dojde ke zjištění jakéhokoli 
nesouladu či rozporu s externí nebo interní legislativou, okamžitě jsou operativně 
realizovány změny. 
3.1.1.3 Ekonomické faktory 
Měnové kurzy a jejich hodnoty nijakým způsobem neovlivňují působení společnosti, 
jelikož jsou veškeré aktivity realizovány na území České republiky. 
V minulosti byla naše ekonomika zasažena krizí. Vzhledem k tomu, že jde o 
architektonickou a projekční kancelář, jejíž zisk je plně závislý na množství stavebních 
investic, z toho důvodu došlo v tomto oboru k významnému útlumu. Dopad se projevil 
v oblasti tržeb a objemu zakázek zásadním poklesem. Nicméně období krize společnost 
ustála bez jakýchkoli výraznějších změn.  
3.1.1.4 Technické a technologické faktory 
Společnost se snaží využívat moderní vybavení a technologie, jelikož je důležité 
nezastarávat ve srovnání s konkurencí avšak vše s rozumem. Technická samostatnost je 
velice důležitá a záleží na propojení lidí a technických prostředků.  
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Jedná se ale o malou společnost, která může realizovat pouze omezené množství zakázek 
z kapacitních důvodů. Nepřiměřená modernizace by mohla zapříčinit nezvladatelné 
provozní náklady a dostat společnost do nepříjemné situace, aniž by byla schopna 
v lepším případě přinést zásadní přidanou hodnotu. Programová a softwarová situace 
projekční kanceláře se nedá srovnávat s velkými tuzemskými společnosti, avšak pro 
jejich účely je dostačující. 
Projekční kancelář sídlí v centru Brna v pronajatém podlaží rodinného domu s domáckou 
atmosférou. Vzhledem k absenci personálního, ekonomického či právního oddělení a 
dalších nákladů nezbytných pro provoz velkých společností má v tomto směru PROJECT 
building relativní výhodu v nízkých nákladech. 
3.1.2 PORTEROVA ANALÝZA 
Porterovu pětifaktorovou analýzu je vhodné využít jako nástroje pro zhodnocení 
atraktivity oborového prostředí, ve kterém společnost působí. Slouží totiž k vyhodnocení 
přehledu o pozici firmy na trhu, o množství konkurenceschopných soupeřů, dokonce i o 
jejich nebezpečnosti. Porterův model vyobrazuje vyjednávací sílu kupujících, dodavatelů, 
dále dostupnost substitutů, hrozbu nově na trh vstupující konkurence a v neposlední řadě 
také současnou úroveň konkurence v konkrétním odvětví. Představuje důležitou součást 
řízení strategické změny a přípravy strategie společnosti. Je nezbytné, aby byla analýza 
směřována do budoucna. 
3.1.2.1 Konkurence v odvětví 
Před ekonomickou krizí stavebnictví dosahovalo obrovských zisků, logicky tedy 
přilákalo velké množství konkurentů. Obstát v konkurenčním boji zvládnou jen ti 
opravdu nejlepší, na základě tohoto tvrzení stále dochází k tomu, že slabší články trh 
neustále opouštějí. 
Konkurenci je možné dělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou malé ateliéry 
s několika zaměstnanci stejně jako je i projekční kancelář PROJECT building. Tyto 
společnosti jsou řízeny jednou osobou, většinou architektem, který má schopnosti 
získávat nové příležitosti a zakázky z trhu. Jsou zde relativně nízké provozní náklady, 
jelikož v případě zisku významné a náročné zakázky dochází flexibilně k rozšíření řad 
zaměstnanců a v době recese či nedostatku práce dochází naopak flexibilně ke snížení. 
Oběma stranám tento typ spolupráce vyhovuje. Výhodou kanceláří tohoto typu je 
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flexibilní chování a absence povinnosti držet nepotřebné zaměstnance v době, kdy není 
např. dostatečná poptávka. 
Druhou skupinou jsou velké společnosti s větším počtem zaměstnanců, které nemají 
takovou flexibilitu jako skupina první. 
Projekční kancelář PROJECT building jako svoji největší konkurenci vnímá a jsou jí 
následující společnosti: 

 Arch. Design, s.r.o., Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600, IČ: 25764314, 
 ATELIER 2002, s.r.o., Brno, Zachova 634/6, PSČ 60200, IČ: 26897270, 
 LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 29220785. 

V úvahu je samozřejmě brána především konkurence na tuzemském trhu v oblasti 
Morava. Z důvodu nutnosti neustálé fyzické kontroly a řízení stavby na místě realizace 
se většina společností zaměřuje na stavby v rozumném logistickém dosahu.  
Hrozba ze strany konkurence je výrazná z důvodu náročnosti odlišit produkty společnosti 
od produktů vlastních. Tato hrozba zesiluje při tlaku na cenové kritérium, což je 
v současnosti na trhu běžné. Společnost má pak sníženou schopnost konkurovat, jelikož 
jejich produkty jsou na jedné straně např. po architektonické stránce zajímavé, cenově 
dostupnější, avšak na straně druhé je nesrovnatelný kvalitativní rozdíl. 
3.1.2.2 Dodavatelé 
Dodateli společnosti PROJECT building jsou především subdodavatelé odborných 
profesí konstrukcí staveb, a to: 

 ZTI (zdravotně technické instalace) – rozvody vody, kanalizace, topení, 
zařizovací předměty, 

 plynové instalace – rozvody plynu, 
 elektrické rozvody – silnoproudé, slaboproudé a vysokonapěťové rozvody, 
 vzduchotechnická instalace, 
 měření a regulace, 
 audiovizuální technika, 
 rozpočty, výkazy výměr, energetické štítky, 
 posudky a audity. 
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Všeobecně vyjednávací síla dodavatelů nemá zásadní vliv, i přestože se jedná o vysoce 
kvalifikované profese, musí přijmout jejich cenovou nabídku. To z toho důvodu, jelikož 
subdodavatelské firmy samy práci nezískají, v podstatě veškerá jejich práce je poptávána 
architektonickými a projekčními společnostmi, bez nichž by neměli pracovní příležitosti. 
Je pro ně tedy důležité budovat si strategické partnerské vztahy.  Právě z důvodu 
dlouhodobých partnerských vztahů odběratel - dodavatel jsou ceny udržovány 
nepřijatelných hodnotách pro obě strany. Je nutno zmínit, že i před velké množství 
potenciálních subdodavatelů je těžké nalézt kvalitu, za niž a zároveň i za celý projekt nese 
zodpovědnost právě architektonická a projekční kancelář. Pokud například některý ze 
subdodavatelů svoji práci neodvede v požadované kvalitě, způsobí automaticky negativní 
dopad na celý projekt, ale především na projekční kancelář. Z uvedeného důvodu je 
primární důraz kladen na výběr kvalitního subdodavatele s tím, že vyjednání ceny není 
tak obtížným úkolem. 
3.1.2.3 Odběratelé 
Vyjednávací síla koncových zákazníků je v tomto odvětví stále vyšší a vyšší. Kritérium, 
které zde hraje největší roli u státních zakázek je cena. Investoři požadují co nejnižší ceny, 
což se jim daří, protože množství práce, které je na trhu poptávána, je také nižší. Tím 
pádem jsou společnosti schopny vstoupit v některých situacích i do ztrátových zakázek. 
Ve prospěch zákazníka hraje také roli skutečnost, že možnost vyměnit jednoho 
dodavatele za druhého pro něj není žádný problém, jelikož nabízené služby jsou téměř 
totožné. Co se týká státních zakázek je hlediskem číslo 1 cena a nemůže postupovat dle 
kvalitativního hlediska, aby přešel ke konkurenci. 
PROJECT building se snaží vždy a za každých okolností maximálně přizpůsobit 
požadavkům a přáním koncového zákazníka. Při realizaci zakázek si však firma také 
zakládá na projektech vypracovaných na špičkové kvalitativní úrovni s osobitým 
výtvarným projevem a originálním technickým zpracováním. Důvodem je, aby se docílilo 
realizace staveb s estetickým přínosem v určité lokalitě, který bude dlouhodobě 
přetrvávat a nebude se jednat pouze o dočasný pomíjivý módní trend v tomto oboru, jako 
tomu často bývá. Cenu tedy z uvedených především kvalitativních důvodů nelze výrazně 
snižovat, tím pádem v mnohých bojích o zakázku z důvodu ceny bohužel neobstojí. 
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3.1.2.4 Vstup nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je v současné době přímo nepřívětivá, i 
přestože žádná legislativní bariéra vstupu do odvětví neexistuje právě naopak, vstup do 
odvětví je zcela volný. Z důvodu nedostatečného množství zakázek pro stávající 
společnosti neexistuje mnoho příležitostí a prostoru pro vstup nových konkurentů na trh. 
Negativním faktorem je také kapitálová náročnost především v případech, pokud jsou 
realizovány větší projekty. Mezi další faktory patří náročné požadavky vztahující se 
k technologiím, normám a požadavkům spotřebitelů, která jsou mnohdy i 
nerealizovatelná.  
Při celkovém pohledu na tuto problematiku lze situaci hrozby vstupu nových konkurentů 
zhodnotit jako velice nízkou. 
3.1.2.5 Substituty 
Prioritním záměrem vedení společnosti je zpracovávat projekty na vysoké kvalitativní 
úrovni s osobitým výtvarným projevem a originálním technickým řešením, aby se námi 
projektované stavby staly trvalým estetickým přínosem lokality, kde budou realizovány. 
Společnost se zaměřuje výhradně na zákazníky: 

 kteří chtějí, aby se jejich stavby odlišovaly od ostatních osobitou výtvarnou 
architekturou za použití neokázalých jednoduchých výrazových prostředků, 

 kteří dávají přednost kvalitním materiálům s vysokou užitnou hodnotou a 
dlouhodobou životností, jejichž kvalita umožní minimalizovat náklady na údržbu 
po uplynutí záruční lhůty, 

 kteří dávají přednost trvalým estetickým hodnotám před krátkodobými módními 
efekty a kteří si dají v případě svých pochybností od našich architektů poradit. 

Z uvedeného vyplývá, že si společnost vybírá pouze zákazníky, kteří se nespokojí 
s nedostatečnou kvalitou, průměrnými materiály a módní pomíjivostí. Hrozba substitutů 
existuje, ale je značně omezena. PROJECT building nedopustí snížení kvalitativní 
hodnoty, prostřednictvím níž si vytváří svoji konkurenční výhodu a získává tak dobrý 
obraz na trhu. 
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3.1.3 ANALÝZA 7 S 
3.1.3.1 Strategie 
Prioritním záměrem vedení společnosti je zpracovávat projekty na vysoké kvalitativní 
úrovni s osobitým výtvarným projevem a originálním technickým řešením, aby se jimi 
projektované stavby staly trvalým estetickým přínosem lokality, v níž budou realizovány. 
Členové vedení společnosti se spolu se všemi zaměstnanci rozhodli aplikovat systém 
řízení kvality podle normy ISO 9001:2008 tak, aby byl efektivní, pružný a schopný 
zlepšování. Chceme systematicky rozvíjet péči o vnímání potřeb zákazníků a zvyšovat 
tak jejich spokojenost s naší prací. Procesy trvalého zlepšování budeme prosazovat při 
své každodenní činnosti. Vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro soustavné 
vzdělávání zaměstnanců. 
3.1.3.2 Organizační struktura firmy 
Provozování činností stanovených organizací v předmětu podnikání se zakládá na 
principech samostatnosti a odpovědnosti za vlastní podnikatelské a ekonomické výsledky 
a na efektivní podnikavosti vyjádřené společným zájmem o prospěch společnosti jako 
celku. Samotné vedení firmy představují jednatelé. 
3.1.3.3 Informační systémy 
Společnost nevyužívá žádných speciálních informačních systémů, jedná se totiž o malou 
rodinnou firmu, která je ke svojí činnosti nezbytně nutně nepotřebuje. Správa faktur a 
účetnictví je zajišťována externí společností.  
Ovšem je důležité, aby všichni zaměstnanci uměli užívat programy, které potřebují ke 
svému výkonu práce. Microsoft Office, AutoCAD, Adobe Acrobat jsou užívány na 
každodenní bázi. Proškolení při nástupu nového zaměstnance je samozřejmostí, nicméně 
zkušenost s jejich užíváním je podmínkou. 
Nejpoužívanějším nástrojem komunikace v práci projekční kanceláře jsou operativní 
porady svolané na základě aktuálně řešeného úkolu. Porady jsou nezbytnou součástí 
řízení, koordinace a organizace práce. 
3.1.3.4 Styl řízení 
V čele společnosti stojí jednatel a jednatelka, kteří ve smyslu zakladatelské listiny 
zastupují společnost v rozsahu určeném zakladatelskou listinou. Každý z jednatelů 
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respektuje rozhodnutí druhého jednatele. Strategická rozhodnutí vzájemně konzultují do 
dosažení shody. 
3.1.3.5 Spolupracovníci 
Každému zaměstnanci organizace jsou práva a povinnosti vymezeny obecně závaznými 
předpisy, řídícími předpisy firmy a pracovní smlouvou.  
Zaměstnanci se řídí předepsanou dokumentací SŘK.  Podávají náměty na změny systému 
řízení kvality a účinně napomáhají změnám.  
3.1.3.6 Sdílené hodnoty 
Vedení společnosti usiluje o maximální motivaci svých zaměstnanců, tak aby jejich 
vykonaná práce byla provedena co nejefektivněji a nejlépe. Za vykonanou práci náleží 
zaměstnanci přiměřené ohodnocení. Snahou pracovníků je společně dosahovat 
kvalitativních výsledků s co nejvyšší efektivností jejich práce.  
3.1.3.7 Schopnosti 
Jednatelé firmy rodinného charakteru se snaží maximálně po všech stránkách podporovat 
své zaměstnance, za což od nich očekávají maximální výsledky jejich práce. Zaměstnanci 
ovládají rozhodovací a odborné schopnosti z oboru potřebné k vykonávání jejich činnosti. 
Flexibilita je požadována v okamžiku, když se blíží deadline projektů. Očekává se ochota 
všech zaměstnanců PB vykonávat „něco navíc“. 
3.1.4 SWOT ANALÝZA 
Pro shromáždění údajů o stávající situaci společnosti je nutností identifikovat silné a slabé 
stránky, které jsou vztaženy k její vnitřní situaci, společně s příležitostmi a hrozbami 
přicházejícími z vnějšího prostranství. Pomocí dat z předchozích analýz je možné 
stanovit klíčové faktory identifikující pozici společnosti v konkurenčním boji. Cílem je 
provést co nejobjektivnější zhodnocení a uzavření strategické analýzy, které v ideálním 
případě povede k maximalizaci předností a příležitostí a minimalizuje své nedostatky a 
hrozby. 
3.1.4.1 Silné stránky – S 

 Stálí řídicí pracovníci 
 Bezkonfliktní tvůrčí tým a vzájemná komunikace 
 Kvalitativní hodnota 
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 Zkušenost zaměstnanců 
 Stabilizovaný okruh kmenových zákazníků  
 Ocenění v oblasti podnikání 
 Nízké provozní náklady 

3.1.4.2 Slabé stránky – W 
 Webové stránky společnosti 
 Marketingová propagace 
 Zatím není nabízena spolupráce studentům a vzdělávacím institucím 
 Konzervativní způsob k finančnímu řízení 
 Opatrnost vstupu do zakázek 
 Ekonomická stabilita ve srovnání s velkými společnostmi 
 Nedostatek kvalitních subdodavatelů 

3.1.4.3 Příležitosti – O 
 Nutnost nepřetržitého vyhledávání příležitostí v okolí 
 Vlastní investiční činnost 
 Rozšíření nabídky 
 Případné rozšíření společnosti 
 Nárůst zakázek díky kvalitnímu marketingu 
 Chybná strategie konkurence 

3.1.4.4 Hrozby – T 
 Nedostatek vhodných zakázek na trhu 
 Ztrátové zakázky 
 Pokles kvalifikované pracovní síly 
 Tlak investorů na snižování ceny 
 Ekonomická nestálost 
 Politická situace 
 Omezení investic 
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Obrázek 11: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 

 
3.1.5 Zhodnocení analýzy současného stavu  
Současnou situaci na základě provedených analýz lze vyhodnotit následovně. Stávající 
strategii PROJECT building je možné označit za maximálně úspornou a stabilizační 
strategii. Jejím cílem je zachování obsazení společnosti v aktuální sestavě a udržování 
provozu s minimálními nutnými ztrátami. Momentálně nemá problém udržet se na trhu, 
ale nesmí zapomínat na konkurenci a být neustále ve střehu. PB je firmou rodinného typu, 
disponuje bezkonfliktním kvalifikovaným týmem relativně fungujícím jako celek. 
Schopností flexibilní reakce na příležitosti na trhu získává konkurenční výhodu nad 
velkými konkurenčnímu společnostmi.  

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts)
▪ Stálí řídicí pracovníci
▪ Bezkonfliktní tvůrčí tým
▪ Dobrá vnitřní komunikace 
▪ Kvalitativní hodnota
▪ Zkušenost zaměstnanců
▪ Stabilizovaný okruh kmenových zákazníků 
▪ Ocenění v oblasti podnikání
▪ Nízké provozní náklady

SLABÉ STRÁNKY(Weaknesses)
▪ Webové stránky společnosti
▪ Marketing
▪ Zatím není nabízena spolupráce        studentům a vzdělávacím institucím
▪ Konzervativní způsob k finančnímu řízení
▪ Přehnaná opatrnost vstupu do zakázek
▪ Ekonomická stabilita 
▪ Nedostatek kvalitních subdodavatelů

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities)
▪ Nepřetržité vyhledávání příležitostí
▪ Vlastní investiční činnost
▪ Rozšíření nabídky
▪ Případné rozšíření společnosti
▪ Nárůst zakázek díky kvalitnímu marketingu
▪ Chybná strategie konkurence

HROZBY (Threats)
▪ Nedostatek vhodných zakázek na trhu
▪ Ztrátové zakázky
▪ Pokles kvalifikované pracovní síly
▪ Tlak investorů na snižování ceny
▪ Politická situace
▪ Omezení investic
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V České republice není vhodná doba, aby byla dobrá práce architekta patřičným 
způsobem ohodnocena v porovnání se zahraničím. Co se týče získávání zakázek v období 
krize, byla společnost nucena vstupovat i do výběrových řízení na investičně malé 
zakázky z důvodu nedostatku zakázek státu. Situace ve stavebnictví je v současné době 
již stabilizovaná.  
Jak již bylo zmíněno, jsou stanovena nesmyslná kritéria výběrových řízení VZ. 
V podstatě jediným rozhodujícím kritériem je cena, tudíž jsou naprosto přehlíženy např. 
reference a pověsti projektových společností z jejich dřívější působnosti apod. Z čehož 
lze logicky usoudit, že v konkurenčním boji ceny za projektovou dokumentaci klesají na 
úkor její kvalitativní hodnoty. Nicméně PROJECT building i přesto nestále usiluje o 
nadstandardní řešení, které stojí mnoho úsilí a zvyšuje tím pádem i náklady ve srovnání 
se soupeři na konkurenčním trhu. Efektivita a kvalitativní hodnota zpracování projektové 
dokumentace v PB vykazuje pozitivní stav, který trvá již léta. Politikou PB je tedy udržet 
se na trhu neustálým systematickým prosazováním kvality své práce, nenechat se ovlivnit 
tržní situací a na této strategii posilovat jméno společnosti. Díky tomuto faktu je okruh 
zákazníků dlouhodobě stabilizován, ale nejsou ochotni k optimalizaci ceny zaručující 
standartní kvalitu. 
Z analýzy také vyplynul primární problém nedostatku kvalitních subdodavatelů. V praxi 
velice často dochází k tomu, že subdodavatelé hledají stále intenzivněji cesty, jak by 
ušetřili finanční prostředky na úkor projektu. Např. dodávají levnější zařízení 
v hraničních termínech, kdy je nucen investor jejich dodávky přijmout, aby nedošlo 
k ohrožení termínu ukončení stavby. Celkově přetrvává špatná termínová disciplína 
subdodavatelů, která způsobuje stresové podmínky při dokončování projektové 
dokumentace. 
Další slabinou jsou webové stránky společnosti, jsou zastaralé a obsahují neúplné, tím 
pádem nepravdivé informace. Důsledek je ten, že snižují prestiž společnosti, protože stále 
větší počet potenciálních zákazníků hledá projekční služby právě na internetu a podle 
webových stránek posuzuje úroveň jejich práce. 
Marketingová činnost a propagace je taktéž opomíjena a lze ji považovat za jednu 
z nejslabších míst společnosti. 
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3.2 Průběh získávání zakázek 
Získávání zakázek společnosti PROJECT building je realizováno především 
prostřednictvím internetových portálů, které shromažďují vypsané veřejné zakázky v ČR, 
tzn. zakázky státní, krajské a městské. Zakázky jsou vyhledávány jednatelem společnosti 
především na těchto internetových portálech: 

 AAA zakázky, 
 Tender market, 
 Centrální registr státní správy, 
 Ezak, 
 Portály veřejných zadavatelů. 

Ve většině případech se za poslední roky jedná o veřejné zakázky dotované z fondu 
Evropské unie. Společnost se klasickým způsobem účastní výběrových řízení, ve kterých 
vítězí firma především na základě ceny, dobrých referencí, splatnosti, garance nebo 
záručních podmínek. 
Výběrová řízení se často konají ve více kolech, čímž se zadavatel snaží stlačit cenu co 
možná nejníže. Avšak ne vždy je to reálné, jelikož se cena dostává až na, v některých 
situacích dokonce i pod hranici samotné proveditelnosti. Je-li např. možnost změny 
výrobků použitých při realizaci stavby, rekonstrukci či servisu za výrobky cenově 
dostupnější než původní, lze cenovou nabídku dodatečně pozměnit nebo přepracovat a 
získat šanci na úspěch v dalším vypsaném kole výběrového řízení. 
Společnost vypracovává cenovou nabídku na základě „slepého rozpočtu“ či projektové 
dokumentace s výkazem výměr. V případě, že zvítězí ve výběrovém řízení, následně se 
sepíše smlouva o dílo a sestaví reálný harmonogram konkrétních prací, podle něhož 
probíhá realizace zakázky. Během výkonu se veškerá pracovní činnost zapisuje do 
stavebního deníku. Jakmile je zakázka hotová, přejímacím řízením dochází k finálnímu 
předání zadavateli se všemi souvisejícími náležitostmi. 
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Obrázek 12: Schéma průběhu zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 

 
Na předchozím obrázku je vyobrazen průběh nezbytných činností zakázky od jejího 
samotného počátku až po konečné předání hotového díla investorovi. Sled těchto činností 
je započat v okamžiku zpozorování vypsané veřejné zakázky, upozornění či výzvy 
k účasti ve výběrovém řízení a následném vyhodnocení vstupu do vypsaného výběrového 
řízení v případě, že projekční kancelář vyhodnotí veřejnou zakázku jako vhodnou. 
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3.2.1 Zhodnocení získávání zakázek společností PROJECT building 
Z analytické části průběhu získávání zakázek je evidentní, že v současné době nedochází 
k efektivnímu zajištění a zisku vhodných zakázek pro činnost projekční kanceláře. 
Vyhledáváním a výběrem zakázek je pověřen jednatel společnosti, který je na jednu 
stranu schopen z důvodu dlouholeté praxe usoudit, zda se o pro ně zajímavou a atraktivní 
zakázku jedná, či nikoliv. Avšak z časových důvodů a jejich vytíženosti, jelikož 
koordinují veškeré práce a profese, probíhá v některých situacích vše velice hekticky a to 
se podepisuje na budoucí činnosti společnosti. Z těchto uvedených důvodu by se měl 
zajistit jednodušší a především flexibilnější způsob pro získávání budoucích zakázek. 
V cenových nabídkách má projekční kancelář PROJECT building výhodu v oblasti 
kvalifikačních předpokladů a referencí. Dlouhodobá působnost v této oblasti jí zajistila 
jak důležité certifikáty vztahující se ke kvalifikačním předpokladům, tak reference 
z úspěšně ukončených zakázek. 
Jednou z nejpodstatnějších náležitostí ke zvážení jsou závazné termíny a místo realizace 
zakázky, které jsou uvedené ve smluvních podmínkách. V případě, že by bylo nereálné 
naplnit tyto základní kritéria, je nutné dát ruce od zakázky pryč ještě před podpisem 
smlouvy. To z důvodu, aby se projekční kancelář nedostala do zbytečných problémů 
způsobených smluvními pokutami. Při předávání zhotovené zakázky je tedy nutno dbát 
na to, aby zakázka byla předána řádně, včas a bez jakýchkoli závad. 
 
3.3 Popis a analýza průběhu zakázky organizací 
Tato dílčí část analýzy se zabývá a rozebírá konkrétní zakázku projekční a architektonické 
kanceláře PROJECT buildng. Byla zvolena zakázka s názvem Centrum obnovy 
památek architektury 20. století (COPA). Jedná se v podstatě o rekonstrukci celého 
areálu funkcionalistické vily Stiassni v Brně Pisárkách. Tato brněnská „Vládní vila“, jak 
je budova také často nazývána, je podle mínění odborníků stejně zajímavá a pro svůj 
způsob zpracování hodnotná jako vila Tugendhat, i když není tak proslavená a veřejnosti 
známá. Z tohoto důvodu byla také zvolena pro účely této diplomové práce právě tato 
zakázka. 
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3.3.1 Popis zkoumané zakázky 
Název akce:  Centrum obnovy památek architektury 20. století 

(COPA) 
Místo realizace:   Areál vily Stiassni, Brno – Pisárky 610 208 
Žadatel / investor:  Národní památkový ústav 
    Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha - Malá Strana 
    Územní pracoviště Brno, Náměstí Svobody 8, 601 54 Brno 
Generální projektant: PROJECT BUILDING s.r.o.,  

Erbenova 8, 602 00, Brno 
Projekt:   2010 – 2011 
Realizace stavby:  2012 – 2014  
Cena:     135,862.758,- Kč bez DPH  

(164,393.937,- Kč vč. DPH) 
 

Národní památkový ústav získal v roce 2010 pro vybudování metodického centra finanční 
prostředky z Integrovaného operačního programu. S ohledem na dotace EU byla 
poskytnuta finanční částka 179 203 478 Kč na projekt s názvem Centrum obnovy památek 
architektury 20. století a zahrnovala financování 85 % z ERDF a 15 % ze státního 
rozpočtu. 
Předmětem zakázky byla památková obnova funkcionalistické vily Stiassni, s níž byla 
spojena i obnova soukromého bazénu, zahrady, domu pro zahradníka, personál a celého 
areálu. Dále také výstavba nového přednáškového sálu. Realizace proběhla v letech 2012-
2014, při níž byla odstraněna většina změn provedených v interiéru v 70. a 80. letech a 
dispozice vily pozměněna do původního stavu z 30. let. Cílem obnovy bylo i dohledání a 
rekonstrukce co největšího množství nábytku a přiblížení původní pojetí interiéru včetně 
zachovaných detailů navržených Ernstem Wiesnerem. Do procesu obnovy byla zahrnuta 
i zahrada, v jejíž horní části vznikla podle návrhu architekta Milana Raka nová budova 
s přednáškovým sálem a zázemím pro veřejnost, zrekonstruován a upraven pro 
administrativní účely byl i sousední domek správce od architekta Kamila Fuchse (20). 
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3.4 Analýza činností průběhu zakázky společností  
K vypracování této části bylo zapotřebí několik hodin volných rozhovorů s jednatelem 
společnosti Ing. arch. Petrem Stojanem a jako doplněk posloužily interní dokumenty 
projekční a architektonické kanceláře. Tímto byl umožněn zisk potřebných dat pro 
vypracování schématu činností již přiblížené zakázky. Schéma vyobrazuje zpracování 
projektové dokumentace popsané zakázky od samotného počátku, kdy dochází 
k formulaci záměru zákazníka, až po finální předání PD skutečného provedení stavby 
zákazníkovi. U zkoumané zakázky probíhaly veškeré činnosti a jejich návaznosti podle 
schématu v podstatě hned na první pokus. Ve schématu jsou zobrazeny už současně i 
kroky pro případ, když by nastaly v průběhu realizace nějaké nedostatky či odchylky a 
bylo zapotřebí je řešit. 
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Obrázek 13: Schéma zpracování projektové dokumentace (Zdroj: Vlastní zpracování autorem na základě dialogů s jednatelem a interních dokumentů)  

 
3.5 Závěr analytické části 
V dnešní době je obecně největším problémem samotný zisk veřejné zakázky, neexistuje 
pro tuto aktivitu totiž žádný vhodný systém. Společnost nemůže spoléhat pouze na 
zakázky vyplývající z dlouhodobé partnerské spolupráce a reference. Velkou slabinou je 
marketingová činnost společnosti a na ni navazující propagace. 
Zakázka COPA byla zahájena i ukončena ve smluvních termínech. I přestože závěrečná 
fáze probíhala velice hekticky a hrozily pokuty a penále za nevčasná plnění jednotlivých 
výkonů, všeho se ve finále zdárně docílilo. Přejímací řízení proběhlo relativně bez větších 
problémů, avšak je nutná eliminace veškerých možných závad. Je totiž zcela přirozené, 
že při větších, náročnějších a časově delších zakázkách není možný dokonale plynulý 
průběh bez jakéhokoli sebemenšího pochybení. Nejednalo se o závady zásadního 
charakteru. Nicméně problémová místa se často opakují i u dalších zakázek, proto by se 
k nim měla společnost vracet a projevit snahu aktivně jim předcházet, jelikož v některých 
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situacích může dojít k jejich zásadnímu negativnímu vlivu na průběh zakázky a mnohým 
komplikacím. 
Zřejmě největším problémovým místem u rekonstrukce vily byla na počátku nejasnost 
představy a neznalost rozsahu a podoby rekonstrukce ze strany investora. Investor neměl 
představu o tom, jaké prvky bude potřeba poskytnout zcela nové, jaké repasovat, co vrátit 
do původního stavu z 30., či 70. let atd. Problémem v zakázkách tohoto typu je sjednocení 
názoru investora, památkářů a hlavního inženýra projektu. Příčina je také  
v nekompetentnosti památkářů při posuzování oprav, rekonstrukcí, renovací apod. Nejsou 
často vybavení stavebním vzděláním, nemají praxi a nevědí si rady se správnými postupy. 
Jako je např. obecné znalosti trvanlivostí a vlastností materiálů, možné vrstvení materiálů, 
atd. Avšak tento problém nevzniká na straně PB, nýbrž na straně památkářů, ale i přesto 
se s ním musí projekční kancelář vypořádat. Rozhodující slovo v realizaci zakázky má u 
zakázek tohoto typu investor spolu s památkáři, stejně tak tomu bylo i u této zakázky. 
Dalším problémem, který stojí za zmínku, byla fluktuace zaměstnanců v průběhu 
zakázky. Někteří architekti odešli za lákavější příležitostí z důvodu lepšího finančního 
ohodnocení. Společnost neměla zdroje na jejich zaplacení, jelikož vysoutěžená cena byla 
dána a nestačila by pokrýt zvýšené mzdy. Z toho důvodu byli zajištěni noví projektanti, 
kterým se samozřejmě hůře navazovalo na práci svých předchůdců a tím vznikly i časové 
ztráty z důvodu potřeby nastudování řešené problematiky a převzetí rozpracované práce. 
V praxi museli v podstatě začít od začátku. 
Mezi běžné problémové oblasti patří např. produktivita práce, jelikož je obtížné řešení 
úkolů, které se v průběhu mění a tím i jejich náročnost po všech směrech, ne jen z toho 
časového. Motivace lidí je také jedním z problémových míst každého podnikatelského 
subjektu. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Tato závěrečná část diplomové práce poskytuje vlastní teoretické návrhy řešení, které 
vedou k naplnění předem stanovených cílů. Hlavním cílem je zefektivnění průběhu 
zakázky a zároveň zlepšení současné situace společnosti na trhu jako celku z hlediska 
nákladového, časového a kvalitativního, což by do budoucna mělo vést nejenom  
k navýšení zákaznické spokojenosti, ale také zisků společnosti. Návrhová část by měla 
poskytnout podklady jednatelům pro rozhodování v oblasti jakým směrem se ubírat, aby 
došlo ke zlepšení současného stavu a společnosti se dařilo co nejlépe. Primárním cílem 
návrhové části je tedy poskytnout opatření, která by měla napomoci dosáhnout celkově 
lepších výsledků vykazovaných společností. 
Důkladným provedením analýzy celé společnosti, dále průběhu získávání veřejných 
zakázek a průběhu konkrétní zakázky byla zjištěna spousta informací, ze kterých by měla 
návrhová část primárně vycházet. Návrhy tedy vyplývají z provedených analýz předchozí 
kapitoly, avšak jsou stanoveny i na základě konzultací s jednatelem společnosti 
PROJECT building s.r.o. a jejími zaměstnanci. 
 
4.1 Vlastní návrhy řešení průběhu zakázky 
Z provedených analýz bylo zjištěno, že stávající strategie je v podstatě jediná možná ve 
vztahu k veřejným zakázkám kvůli své úspornosti a nenáročnosti. Při realizaci zakázky 
se nevyskytl žádný zásadní problém, který by mohl ve větší míře narušit její průběh či 
dokonce samotnou realizaci ze strany PB. Průběh jednotlivých činností při zpracovávání 
zakázky je nastaven správným způsobem, což bylo posouzeno na základě vyhotovení 
grafu zakázky v analytické části, a není potřeba do tohoto procesu nějakým způsobem 
zasahovat. Každopádně je zcela přirozené, že větší zakázky není možné zhotovit zcela 
bez jakýchkoli nedokonalostí a závad. Pokud je snahou ve společnosti optimalizace 
průběhu zakázky, měla by se tato snaha projevit i v oblasti zefektivnění celé společnosti 
a jejího chodu, což se následně na realizaci konkrétní zakázky nepochybně promítne. 
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4.1.1 Reorganizace struktury společnosti 
Na základě rozhovoru s jednatelem a organizačního uspořádání společnosti bylo docíleno 
názoru, že vedení zakázky společností zaštiťuje převážně pouze jedna osoba a tou je 
jednatel Ing. Arch. Petr Stojan. Prakticky na jeho osobě závisí nejvíce celý běh 
společnosti, co se týče zpracování zakázky, jelikož jednatelka společnosti Ing. Marie 
Blažkeová řeší převážně administrativní podstatu věcí. Jednatel získává, domlouvá 
a zaštiťuje řízení nové zakázky, následně provádí dozor, koordinuje jednotlivá řemesla 
a kontroluje zakázku po dobu výstavby, vytváří subdodavatelské vztahy, atd. Čímž je na 
něj vyvíjen velký tlak a to je častou příčinou vzniku problémových míst a občasného 
narušení plynulého chodu společnosti při realizaci více zakázek najednou. V běžném 
účetním roce společnost pracuje zároveň na pěti až deseti zakázkách současně, z čehož je 
většina zakázek menších, které jsou zpracovány do několika měsíců a zaměstnávají pouze 
malou část zaměstnanců.  

 Delegování úkolů 
Rozumným řešením je delegovat úkoly jednatele ve větším množství jeho zaměstnancům 
a určit jednotlivé osoby odpovědné za konkrétní oblasti a jim postoupit pravomoc a 
odpovědnost v dané věci. Rozložením pracovní činnosti mezi více pracovníků se docílí 
jednoduššího a přehlednějšího plnění úkolů v požadovaném čase, především se pak 
uvolní čas pro výkon zásadnějších činností jednateli společnosti a dojde k redukci jeho 
pracovní vytíženosti.  
Pro PB je větší míra delegování vhodná, jelikož se jedná o kolektiv pracovníků se 
vzájemnou důvěrou. Jednatel společnosti by měl pouze předejít předsudkům 
nenahraditelnosti, i přestože zmíněný rozsah činnosti vykonával po dlouhé roky. Pocit, 
že pouze on sám dokáže vykonat danou práci na požadované kvalitativní úrovni, ovšem 
není rozhodující u podružných činností. Po zaškolení a získání praxe určité činnosti jistě 
dokáže zvolený zaměstnanec konkrétní činnost zajistit na srovnatelné úrovni. Avšak dělat 
závěry po nedostatečně dlouhé době v případě, že např. provedení trvá zvolenému 
zaměstnanci delší časový interval, je nerelevantní. Jedná se zde totiž o dlouhodobé řešení, 
které se až časem začne podstatně projevovat, při čemž je nezbytné, aby měl daný 
zaměstnanec plnou důvěru vedení, avšak jeho činnost a výsledky byly nenásilně 
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kontrolovány. Navíc se zde automaticky vytvoří možný systém případného krytí v období 
absence a tím dojde ke stabilizaci míry produktivity práce v tomto období. 
Doporučením je proto delegovat: 

 rutinní práce se srozumitelně definovanou pravomocí a odpovědností, 
 nejjednodušší rozhodnutí, která jsou spojena s minimálními riziky, 
 činnosti, které umí obstarat i jiní stejně rychle a kvalitně, 
 činnosti, které zaměstnance motivují, oživí pracovní stereotyp, rozvíjí jejich 

znalosti a dovednosti, apod. 
 vedoucí a koordinační práce celého týmu 

Pro aktuální stav společnosti je nevyhnutelné provést delegování některých úkolů 
jednatele na podřízené zaměstnance a to z důvodu časové vytíženosti jednatele. Aby mohl 
vynaložit maximální úsilí a dělat věci v plném nasazení, musí se zaměřit na činnosti 
zásadního charakteru, jimiž docílí podstatně vyšších přínosů pro společnost. Hlavní 
náplní práce jednatele by měla být kontrola realizace zakázky a průběh jednotlivých 
postupů. 
Postup realizace: 

 
Obrázek 14: Postup při delegování úkolu (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 

 
1) První krok představuje podstatu delegování, jíž je upřímná a reálná odpověď 

na otázku „Čím sám jednatel nejzásadněji přispívá k úspěchu podnikání?“ 
Následuje tedy sepsání seznamu práce jednatele včetně frekvence 

Vymezení pracovních úkolů jednatele
Vytvoření plánu delegování

Vymezení zodpovídající osoby

Stanovení výsledků a odpovědnosti za přidělenou práci

Pravidelná kontrola plnění úkolů

Případná opatření    v případě odchylek od plánu
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jednotlivých činností (tzn. denní, týdenní, měsíční provádění) a vymezení 
toho, v čem bude jednatel i nadále pokračovat a co může přenechat někomu 
jinému. 

2) Plán delegování přesně vymezuje povinnosti a způsob, jakým má být daný 
úkol splněn. Je tedy nezbytné přesně charakterizovat, jak má být ideálně 
konkrétní úkol proveden včetně popisu procesů, které ke splnění pracovního 
úkolu vedou. 

3) Klíčem k úspěchu je výběr vhodného pracovníka na základě jeho dovedností, 
které budou pro daný úkol zapotřebí. Nesprávná volba by mohla zapříčinit 
fatální problémy, proto je důležité na tuto fázi klást velký důraz. 

4) Jasné vymezení výsledků úkolu a odpovědnosti je jedním z nejdůležitějších 
kroků úspěšné delegace. Jednatel musí myslet dopředu a musí být schopen 
vymezit konečné očekávané výsledky pracovníka, kterých má být dosaženo. 

5) V neposlední fázi musí jednatel provést následnou kontrolu a konzultaci, při 
níž povede s pověřeným pracovníkem diskuzi na téma- co se udělalo, co se 
udělat mělo, z jakého důvodu není provedeno apod. Na základě kontroly 
a vyhodnocení bezpodmínečně dojde k nápravě, pokud je to zapotřebí 
a pokud se skutečnost liší od plánu, případně od zjištěný nových skutečností 
v průběhu zakázky.  

6) V posledním průběžném kroku je důležité mít předem nastíněné postupy 
řešení v případě vzniku problému v některém kroku realizace, aby nedošlo 
k přílišné časové prodlevě při řešení (25). 
 

Časovou náročnost procesu delegování jednotlivých úkolů nelze uvést, jelikož každý úkol 
vyžaduje zcela odlišný postup a podmínky. Každopádně celkový proces delegace úkolů 
by bylo vhodné dát do oběhu co nejdříve a předpokládá se, že ke stabilizaci dojde po cca 
6 měsících od zahájení. Možnost odměn pro zaměstnance by mohla být vhodným 
nástrojem pro jejich motivaci a snahu co nejrychleji a nejkvalitněji úkoly realizovat. 
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Klady realizace Zápory realizace 
Splnění většího množství úkolů v požadovaném čase, množství a kvalitě → lepší výsledky 
 

Možná nevhodná volba delegovaných činností a vznik negativních důsledků:    
→úkol bude splněn za delší čas   
→výsledek horší kvality                 
→zvýšené riziko selhání 

Redukce pracovní zátěže a uvolnění času jednatele, možnost výkonu důležitějších činnost Obava ze ztráty jednatelovy autority 

Rozvoj kompetencí zaměstnanců Obavy zaměstnanců z případných chyb a nedostatků, strach z nové odpovědnosti, nejistota 
Vyšší motivace zaměstnanců díky možnosti profesního rozvoje, zvýšení iniciativy a sebeuspokojení, snížení stereotypu 

Odmítání změn ze strany zaměstnanců 

Vyhnutí se stagnaci zaměstnanců i společnosti Náklady na případné zaškolení 
Nové nápady a přístupy  

Tabulka 1: Možné důsledky delegování úkolů níže (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 
 

 Delegování konkrétní osobě odpovědnost za vyhledávání a odevzdávání 
nabídek do výběrových řízení 

Z předchozích uvedených důvodů je vhodným řešením zajistit delegování činnosti 
vyhledávání a získávání vhodných zakázek. Pro jednatele toto řešení představuje značnou 
výpomoc a především úsporu času pro jeho přednější činnosti. Vybraný pracovník pro 
zajištění nových zakázek a částečný dohled nad jejich administrativním průběhem může 
v budoucnu znamenat velké usnadnění pro celkovou harmonii společnosti. Jednatel by se 
mohl věnovat dalším pracovním povinnostem s větším nasazením a na zmíněnou oblast 
pouze dohlížel. 
Pro výběr vhodného pracovníka je dobré vyčlenit zhruba jeden měsíc, kdy je nutné 
zaškolení nového úkolu a jeho prvotní větší kontrola. Zaměstnanec bude mít také 
zodpovědnost za hlídání jednotlivých termínů realizace výběrového řízení a průběhu 
zakázky organizací, především odevzdávání požadovaných výstupů zadavateli, případně 
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investorovi zakázky. Reálné náklady na proškolení zaměstnance jsou především v časové 
náročnosti jednatele a úbytku času vybraného zaměstnance na jiné úkony. 

Klady realizace Zápory realizace 
Úspora času jednatele pro jiné činnosti Riziko odpovědnosti zaměstnance 
Zefektivnění vyhledávání a přihlašování do nových zakázek Zahlcení projektanta administrativou 

 Možné snížené výkonnosti pracovníka 
Tabulka 2: Možné důsledky delegování činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 

 
4.1.2 Zavedení pravidelných týdenních porad 
Z rozhovorů s jednatelem společnosti vyplynulo, že při realizaci této konkrétní zakázky, 
ale i v minulosti zakázek jiných, došlo k nepodchycení či opomenutí některých 
podstatných informací. O daných informacích se sice vědělo, jelikož byly šířeny v rámci 
firemního šumu, avšak nebyla na ně zaměřena odpovídající pozornost, kterou daná 
situace vyžadovala a ne vždy informace došla ke všem důležitým pozicím. Alespoň jejich 
obeznámení nebylo nijak doložitelné  
Z tohoto důvodu je dobré zavést pravidelné týdenní „formální porady“ (nejlépe pondělní 
ranní půlhodina až hodina), na nichž budou zdůrazněny veškeré aktuální priority 
a informace, se kterými musí být obeznámeni všichni zaměstnanci. Shrnuta činnost 
společnosti za poslední týden a vytyčeny úkoly jednotlivých zaměstnanců na týden 
následující. Pravidelné porady zároveň kladným způsobem ovlivní týmovost kolektivu 
zaměstnanců, jež se projeví na chodu celé společnosti nejen po pracovní stránce. Dále 
pak oživí přehled zaměstnanců o jednotlivých činnostech svých spolupracovníků. 
V minulosti byly tyto pravidelné porady na týdenním pořádku, ovšem postupem času 
tento zvyk opadl a řeší se vše nárazově za běhu. Návrhem je tedy obnovení pravidelných 
týdenních porad a ponechání porad účelových, z důvodu nutnosti řešení aktuálních 
neodkladných záležitostí na základě operativního problému. 
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Klady zavedení pravidelných porad Zápory zavedení pravidelných porad 
Získání informací→ informovaní zaměstnanci i vedení (oboustrannost toku) Možnost neefektivní vedení porady 

Možnost odstranit pracovní překážky a vyměnit si zkušenosti  Ztrátový čas 

Týmovost zaměstnanců, utváření vzájemných vazeb  Nutnost přípravy jednatele na vedení porady 
Zvýšení pocitu "sounáležitosti" a motivace  

Tabulka 3: Možné důsledky zavedení formálních porad (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 
 
4.1.3 Zacílení nabídky do soukromého sektoru 
Společnost PB se doposud především zaměřovala pouze na veřejné zakázky, tzn. na 
veřejný sektor, veřejné investory. V případě, že by se v budoucnosti začala více 
specializovat i na sektor soukromý, jsou mezi těmito dvěma typy investorů zásadní 
viditelné rozdíly. Strategie cílená na soukromé investory musí být v případě zájmu 
kupujícího založena na vyšší kvalitě a celkové komplexnosti poskytovaných služeb za 
předpokladu, že soukromý sektor tuto poskytovanou kvalitu dokáže posoudit a především 
náležitě ocenit. Zatímco strategie vůči veřejnému sektoru v rámci VZ je založena na 
ekonomické výhodnosti – hlavním kritériem je nabídka s nejnižší cenou. Z čehož pro 
PROJECT building vyplývá, že se v této oblasti bude muset ještě více přizpůsobit, pokud 
bude jejím cílem obstát v boji proti architektonicky nudné a nezajímavé, avšak často 
levnější konkurenci. 
Snahou většiny architektů je možnost pracovat na projektu dlouhou dobu, především nad 
jeho návrhovou částí. Chtěli by prezentovat svá opravdu špičková a originální díla, nikoli 
průměrný výtvor, který pouze plní podmínky zadání a vítězí svoji cenou, ale projekt, na 
jehož ideu, návrh řešení je nutno mít dostatek času a prostoru. Dále pak možnost 
konzultovat požadavky na stavbu se zadavatelem. Toto by jim do jisté míry mohl umožnit 
spíše soukromý sektor, avšak v praxi trh obecně vyžaduje pro drobné zákazníky opak. 
Zacílení nabídky i tímto směrem by mohlo v budoucnu svým způsobem napomoci ke 
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zvýšení poptávky trhu, což by umožnilo možnost výběru zakázek, a také k navýšení 
motivace architektů. 

 Rozšíření nabídky o typové projekty rodinných domů a individuální projekty 
Návrhem, který by měl v budoucnu vést k navýšení poptávky a logicky i zisku, je 
rozšíření nabídky o možnost projektů typových rodinných domů s individuálním 
přístupem. Cílem rozšíření nabídky je uspokojit klienty, kteří nemají potřebu volit cestu 
zcela jedinečného projektu, zároveň chtějí dosáhnout slušného standardu bydlení při 
rozumně vynaložených investičních nákladech, počínaje projektovými činnostmi. 
Vzhledem k tomu, že klienti preferují nízkou energetickou náročnost staveb, veškeré 
nabízené typy rodinných domů musí mít efektivně zvládnuté dispozičně provozní řešení. 
Mezi hlavní výhody typových projektů pro klienty patří: 

o úspora času, 
o úspora finančních prostředků, 
o předem známá orientační cena provedení, 
o téměř okamžitá dodávka projektu, 
o v budoucnosti možnost prohlídky již realizovaného domu na základě 

typového projektu. 
Doporučením pro PB je rozšířit nabídku o sadu kvalitně provedených typových projektů 
několika druhů a velikostí rodinných domů.  
Rozšíření nabídky o projekty zcela individuálního charakteru může v budoucnosti 
napomoci navýšení poptávky a zisku stejně tak jako související předchozí. Přidanou 
hodnotou především pro architekty projektů bude větší možnost projevit svoji tvůrčí 
činnost, kreativitu. To zvýší jejich uspokojení a motivaci související s prací. 
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Klady rozšíření nabídky Zápory rozšíření nabídky 
Zvýšení poptávky a realizovaných zakázek Náklady spojené se zavedením a následnou realizací 
Navýšení zisku projekční kanceláře Horší disciplína soukromého sektoru ve vztahu ke splatnosti faktur 
Zvýšení motivace architektů Nepřijetí či odmítnutí nabídky  PB soukromým sektorem 
Kreativnější náplň práce, snížení stereotypu  

Tabulka 4: Případné budoucí následky rozšíření nabídky (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 
Čas potřebný k realizaci tohoto opatření je odhadován na délku 6 až 8 měsíců. Ovšem 
může dojít k prodloužení až na dobu jednoho roku Jelikož jde o návrh zásadního 
charakteru vyžadující náročnou a precizní přípravu vztahující se k sestavení typových 
projektů, náklady spojené se zavedením jsou podstatně vyšší ve srovnání s opatřeními 
ostatními. Odhadem jsou stanoveny ve výší 200 000 až 300 000 Kč dle rozsahu.  
4.1.4 Posílení marketingových aktivit a propagace 
Neustálý kontakt se všemi potenciálními zákazníky a snaha udržet si je jejich věrnost je 
nezbytnou podmínkou pro úspěšnou existenci společnosti. Její postavení na 
konkurenčním trhu je složité a z důvodu neustálého tlaku na snížení ceny si společnost 
musí stanovit pevnou strategii vůči konkurenci a zásadně se od ní odlišit. Marketing 
v tomto směru sehrává velkou roli a představuje zde důležitý nástroj. Společnost musí 
docílit toho, aby její jméno bylo spojováno v povědomí zákazníků s vysokou kvalitativní 
hodnotou a dobrou pověstí. 
Společnost PB využívá doposud pro svoji propagaci pouze webové stránky. Žádné 
speciální formy marketingu nerealizovala a to z důvodu, jelikož se zaměřovala na soutěže 
veřejných zakázek, kde reklama sehrává minimální roli. Avšak při obohacení nabídky 
směřující i do soukromého sektoru budou marketingové aktivity nepostradatelné. 

 Optimalizace a modernizace webových stránek společnosti 
Internet je jako reklamní médium využíván již řadu let a jeho mediální síla neustále roste. 
Kvalitní webové stránky podnikatelských subjektů na trhu jsou proto v dnešní době 
pokládány za samozřejmost a za naprosto nezbytnou součást marketingového mixu. 
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Představují hlavní informační nástroj vztahující se primárně k nabídce. Podstatou 
webových stránek je na první pohled zaujmout potencionálního zákazníka a vyvolat 
v něm pozitivní dojmy, na pohled druhý umožnit pochopení jejich poslání a do třetice 
umožnit přehledné a jednoduché získání potřebných informací. 
Architektonická a projekční kancelář PB pro svou propagaci využívá stávajících 
webových stránek, nicméně prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že představují velkou 
slabinu. Obsahují totiž zastaralé a neúplné informace a jejich vzhled je již zastaralý. Tím 
pádem vrhají na společnost špatný stín a snižují její prestiž, jelikož stále více 
potenciálních zákazníků hledá projekční služby zde, na internetu. Z uvedených důvodu 
je zapotřebí provést jejich modernizaci a optimalizaci jak vzhledového, tak 
obsahového rázu. Zásadní změna po obsahové stránce bude spočívat v obohacení 
nabídky cílené do soukromého sektoru zmíněná již v předchozí podkapitole. Dále pak 
aktualizace informací o společnosti, především reference jejich prací. Dále pak obnova a 
modernizace vzhledu celých webových stránek. Finanční náročnost modernizace a 
optimalizace webu společnosti je dle předpokladu odborníka stanovena ve výši 50 000 
Kč. 

 Reklama zaměřená na soukromý sektor 
Většina prvků reklamy je finančně velmi nákladná. Avšak pro expanzi společnosti do 
sféry soukromého investora je nezbytná. Vzhled a propagace společnosti vypovídá o její 
prestiži a kvalitě nabízených služeb, neměla by však působit příliš „luxusně“, „draze“, 
což by mohlo odradit mnoho potencionálních zákazníků.  
Mezi možné alternativy propagace společnosti můžeme dle dnešních trendů a efektivnosti 
navrhnout: 

o reklamu na webových vyhledávačích, 
o reklama na sociálních sítích, 
o reklama na webových stránkách zabývajících se architekturou, bydlením, 

stavebnictvím, 
o placené pořadí ve vyhledávači projekčních kanceláří. 

Finanční náročnost jednotlivých druhů reklam se značně liší, dle četnosti, pozice a 
velikosti reklamy. Reklama na webu obecně, ať už se jedná o jakýkoliv výše zmíněný 
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druh má značnou výhodu v možnosti cílování reklamy na daného, vytypovaného 
zákazníka, možnost přehledu a kontroly efektivnosti této reklamy a dle zjištěných dat 
provedení změn, které povedou k lepšímu cílování reklamy. Finanční náklad reklamy byl 
po konzultaci s vedením společnosti stanoven na 100 000 Kč za první rok, s možností 
úpravy do budoucích let. 

 Firemní profil na sociální síti Facebook - Facebook stránka 
Dnešní doba je dobou sociálních sítí. Je tedy přirozené, že sehrávají čím dál větší roli při 
propagaci produktů a služeb. Facebook umožňuje snadnou, pohodlnou a efektivní 
komunikaci se zákazníky, ale také zpětnou vazbu. Co se zákazníkům líbí a vyhovuje a co 
naopak ne. Doporučením pro PB je tedy založit si Facebook profil společnosti za účelem 
propagace a následné propojení s jejími webovými stránkami, které ulehčí cestu 
potenciálním zákazníkům. Facebook profil umožní společnosti propagaci příspěvků, 
vytváření a správu její kampaně, akvizici nových zákazníků apod.  
S ohledem na velikost podniku je možné, aby aktualizace profilu prováděli všichni 
zaměstnanci. Důvodem je možnost projevit jejich nápaditost a kreativitu a následně se 
podílet svými nápady na dobrém fungování. Pozitivem této části komunikačního 
marketingového mixu jsou velice nízké náklady jak na zřízení, tak na provoz.  
Při nejzákladnější variantě musí společnost kalkulovat s finančními náklady cca 2 000 
Kč. Samotné založení profilu na této sociální síti trvá „pár minut“. Bude-li opravdu chtít 
PB oslovit potenciální skupinu zákazníků, je vhodné promyslet si, co a jakým způsobem 
bude uveřejňovat. Z toho důvodu je počítáno s časovou náročností cca 1 týdne a to 
především z důvodu předpřípravné fáze. 
Dále je možno placenou propagací „facebookového“ profilu a sdělení o cílenou reklamu 
na konkrétní uživatele dle vybraných kritérií jako jsou např. věk, místo bydliště, zájmy 
atd.  
4.1.5 Zavedení VPN  
Dalším z návrhů pro PB je zavedení virtuální privátní sítě, která nebyla až doposud 
využívána, což je na zamyšlenou. VPN jsou totiž využívány ve firmách a dokonce i  
v domácnostech již dlouhá léta. 
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VPN neboli virtuální privátní sítě se vyznačují dvěma základními charakteristikami a to 
privátností a virtuálností.  

Privátnost- VPN vytváří prostředí, které mohou uživatelé považovat za své 
vlastní, a současně veškeré rozhodování závisí na nich. Zahrnuto je i rozhodování 
o tom, koho do tohoto prostředí vpustí a bude mu poskytnut přístup.  
Virtuálnost-  Privátní prostředí VPN je pouze předstírané. Virtuálnost může být 
realizována různými způsoby a prostředky, ovšem ty nejsou z  pohledu uživatelů 
nijakým způsobem patrné. 

VPN nabízí mnoho možností využití jako např. možnost výhodnějšího zpoplatnění, 
jednodušší komunikaci, možné stanovení pravidel komunikace apod. Avšak pro PB by 
představovalo největší přínos zajištění vzdáleného přístupu. Sítě VPN totiž dokáží 
překlenout jakoukoli vzdálenost a jejich realizace probíhá např. i nad veřejným 
internetem. Čímž je možné připojení uživatelů odkudkoli v dosahu internetu. Součástí 
jejich přístupu k VPN může být i ověření, že uživatel je ve skutečnosti ten, za koho se 
i vydává. 
VPN bude pro PB nejužitečnější ve chvílích kdy zaměstnanec, nebude mít možnost být 
fyzicky v kanceláři. Zaměstnanec nebude díky VPN odříznutý od firemní sítě a bude moci 
plnohodnotně vykonávat svoji pracovní činnost i na dálku. Bude mu zajištěn přístup na 
firemní server, do dokumentů apod. v době cestovních povinností, nemoci, práce z domu 
atd. Což se promítne na zvýšení produktivity práce. Proces zavedení není nijak náročné 
po časové ani finanční stránce. 
4.1.6 Instalace chytré zdi 
Z praxe je evidentní, že je dobré mít podstatné věci stále na očích, abychom 
nepodceňovaly jejich důležitost. Chytrá zeď je vhodná k vizualizaci nápadů, cílů, 
k poznámkám, apod. Vzhledem k tomu, že PB je malou firmou, je chytrá zeď ideálním 
řešením. Nezabere totiž ani centimetr prostoru, je vhodná i do ne příliš rozlehlých 
prostorů. Obměnění starých flipchartů za chytrou zeď do budoucna vychází 
z dlouhodobého hlediska jednak ekonomicky lépe a navíc dojde díky odstranění 
flipchartů k optickému zvětšení prostor kanceláře. Hlavním důvodem jejího zřízení je 
zvýšení informovanosti a aktuálního přehledu celé kanceláře. 
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4.2 Shrnutí návrhové části 
Na základě již provedených analýz byla odhalena slabá místa projekční kanceláře PB. 
Zde, v části návrhové jsou nastíněna opatření, prostřednictvím jejichž realizace by měla 
společnost v budoucnu pocítit přínosy z nich plynoucí.  
Z návrhové části je patrné, největší časovou a současně i finanční náročnost vyžaduje 
oblast týkající rozšíření budoucího trhu o sektor soukromý a od něj odvíjející se sestavení 
nabídky cílené tímto směrem.  Sestavení návrhů projektových dokumentací pro jednotlivé 
typy rodinných domů je poměrně časově náročné za předpokladu, že je dbáno na 
kvalitativní a zároveň na provozně ekonomické hledisko. Proces zavedení nové nabídky 
je odhadován v časovém rozmezí mezi 6 a 8 měsíci a odhadované náklady jsou ve výši 
200 000 až 300 000 Kč. 
Od předchozího návrhu se odvíjí reklama zaměřená na soukromý sektor, bez níž by byla 
šance na úspěch předchozího návrhu nepravděpodobná. A to z důvodu, jelikož je reklama 
pro expanzi do sféry soukromého investora nezbytnou součástí. Reklama musí být 
zvolena správným způsobem, aby vypovídala o určité prestiži společnosti. Avšak na 
druhé straně přílišný luxus by mohl ale odradit potenciální zákazníky. Jako vhodné 
možnosti se nabízí reklama na webových vyhledávačích, na sociálních sítích, na 
webových stránkách zabývajících se architekturou, bydlením, stavebnictvím a placené 
pořadí ve vyhledávači projekčních kanceláří. Po konzultaci s vedením společnosti byl 
stanoven náklad na reklamy ve výši 100 000 Kč na období prvního roku s možností 
úpravy do let budoucích. 
Dalším důležitým návrhem je modernizace a optimalizace webových stránek společnosti, 
které mají za cíl uveřejnit i nově rozšířenou nabídku a poskytnout stávajícím i 
potenciálním zákazníkům novinky. Uvedení aktuálních webových stránek je odhadováno 
na cca 3 týdny po uzavření objednávky s firmou se specializací na tuto činnost. Orientační 
předpoklad ceny se pohybuje kolem 50 000 Kč. 
Ostatní návrhy jsou finančně i časově méně náročné. Avšak důležité je zdůraznit, že i ony 
mohou zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit dění ve společnosti. Z toho důvodu 
musí být zahrnuty také a být realizovány se stejnou zodpovědností a důsledností jako 
návrhy větší náročnosti. 
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Následující tabulka vyobrazuje stručný přehled současné situace v řešených oblastech, 
navrhovaná opatření a očekávané budoucí přínosy. 

Řešená oblast Současná situace Navrhovaná opatření Předpokládané přínosy 
Reorganizace struktury společnosti 

Pracovní přetíženost jednatele 
Všeobecně větší míra delegace úkolů na zaměstnance PB Jednodušší plnění úkolů  

Zvýšení produktivity práce 
Zvýšení motivace zaměstnanců 

  Delegování konkrétní osobě odpovědnost za vyhledávání a odevzdávání nabídek do výběrových řízení 
 

Zefektivnění vyhledávání a přihlašování do nových zakázek 
Redukce přímých nedostatků 

Interní firemní komunikace Operativní účelové porady Ponechání porad účelových a zavedení pravidelných týdenních porad „formálních“ 
Harmonie společnosti 
Informovanost 
Týmovost 

Nabídka Pouze realizace VZ v rámci výběrových řízení 
Zacílení nabídky do soukromého sektoru 
Rozšíření nabídky o sadu typových projektů rodinných domů a možnost individuálních projektů  

Rozšíření nabídky 
Zisk většího množství nových zakázek 
Navýšení zisku 
Zvýšení spokojenosti zákazníka 

Marketingové 
aktivity 

Zastaralé webové stránky Modernizace a optimalizace webových stránek vizuálního i obsahového rázu 
Přísun nových zákazníků 
Vzbuzení lepšího dojmu společnosti u potenciálních zákazníků 

 Absence marketingových aktivit 
Reklama cílená na soukromý sektor 
 

Zviditelnění společnosti 
Získání nových zakázek 
Zvýšení informovanosti zákazníků 

Zvýšení produktivity práce 
Absence VPN Zavedení VPN Zvýšení produktivity práce 

 Zastaralé flipcharty Instalace chytré zdi Zvýšení produktivity práce 
Zvýšení motivace 
Snížení nákladů 

Tabulka 5: Shrnutí návrhové části (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 
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Následující tabulka zobrazuje přehled dopadů jednotlivých navržených opatření. 
Vyobrazuje jejich předpokládanou časovou náročnost potřebnou k jejich zavedení a také 
náklady s nimi spojené ve finančních hodnotách. 

Navrhovaná opatření Náročnost časová Náročnost finanční 
Všeobecně větší míra delegace úkolů na zaměstnance PB Individuální řešení 0 Kč / možnost odměn 

Delegování konkrétní osobě odpovědnost za vyhledávání a odevzdávání nabídek do výběrových řízení 

 
1 měsíc 

 
Náklady na případná školení 

Ponechání porad účelových a zavedení pravidelných týdenních porad („formálních“) 

 
0,3 hod 

 
0 Kč 

Rozšíření trhu o soukromý sektor a nabídky o sadu typových projektů rodinných domů s možností projektů individuálních  

 
6 - 8 měsíců 

 
200 000 až 300 000 Kč 

Modernizace a optimalizace webových stránek vizuálního i obsahového rázu 
 

3 týdny 
 

50 000 Kč 
Reklama 1 měsíc 100 000 Kč/1. rok 
Facebook stránka 1 týden 2 000 Kč 
Zavedení VPN 1 týden 0 – 300 Kč 
Instalace chytré zdi 5 dnů 6 000 Kč 

Tabulka 6: Předpoklad náročnosti jednotlivých návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování autorem) 
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5 PODMÍNKY A PŘÍNOSY REALIZACE NÁVRHŮ 
Navržená opatření, která byla nastíněna v předchozí návrhové kapitole práce, v budoucnu 
umožní přínosy jak ekonomické tak mimoekonomické povahy.  
Hlavními ekonomickými, čili vyčíslitelnými přínosy je především stabilizace a růst tržeb 
vycházejících z podnikání v horizontu příštích let. S budoucím růstem tržeb je očekáván 
i růst zisku, nebo přinejmenším alespoň jeho stabilizace. Prioritou je pokrytí celkových 
nákladů vynaložených na jednotlivá navrhovaná opatření. V praxi se náklady na opatření 
stanovují mnohem snadněji ve srovnání s finančním vyčíslením jejich budoucích přínosů. 
Velice jednoduše může totiž dojít z důvodu chybného odhadu k podstatnému zkreslení 
oproti skutečné budoucí realitě. Vzhledem k tomu, že si vedení společnosti PB nepřeje 
uveřejňovat dosavadní výsledky ekonomického zhodnocení z předchozích let z důvodu 
možnosti znevýhodnění svého postavení na konkurenčním trhu, není tedy možné uvést 
ani jejich budoucí hodnoty. Každopádně podle odborného odhadu by se ekonomické 
přínosy měly pohybovat v rozmezí mezi 5 – 8 % oproti skutečnostem z minulých let. Až 
přibližně po 5 letech od zavedení navržených opatření by bylo možné objektivně čistý 
zisk vyjádřit a zhodnotit tak výnosnost vynaložených finančních prostředků na 
zrealizovaná opatření.  
Při realizaci navržených změn projekční kancelář zaznamená a podstatně pocítí další 
mimoekonomické přínosy v oblasti jejího běžného každodenního chodu.  
 
5.1 Přínosy ekonomické 

 Zvýšení výnosů společnosti 
 Snížení nákladů společnosti 
 Zvýšení efektivity prováděných výkonů jednotlivých zaměstnanců 
 Zvýšení produktivity práce jednotlivých zaměstnanců 
 Zlepšení celkové produktivity vykazované společností 
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5.2 Přínosy mimoekonomické 
 Jednodušší příjem a průběh zakázek 
 Zlepšení organizace společnosti, práce a jednodušší plnění úkolů 
 Zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců 
 Zlepšení informovanosti zaměstnanců 
 Zvýšení spokojenosti zákazníka 
 Získání nových trhů 

 
5.3 Podmínky realizace  
Pro samotnou realizaci navržených opatření nejsou vyžadovány žádné mimořádné či 
zásadní zásahy do vnitřního prostředí projekční a architektonické kanceláře. Podkládá to 
fakt, že uvedení veškerých návrhů do chodu je reálné i za běžného provozu tzn. bez 
výrazného omezení, narušení, či v některých případech kompletního přerušení nebo 
dokonce dlouhodobého pozastavení veškerých stávajících činností ve společnosti. 
Podstatné je zdůraznit a nepodcenit podmínku důležitosti kontrolních bodů při realizaci 
zakázky projekční kanceláře v časovém harmonogramu. V grafickém vyobrazení 
zpracování PD pro konkrétní zakázku v analytické části jsou tyto kontrolní body a 
milníky znázorněny vždy po určité etapě konkrétních činností. Tento systém kontrol 
umožňuje identifikaci postupu realizace projektu a rizik, která ohrožují dosažení 
zamýšleného cíle. Postupně prováděné kontroly projektu umožňují hodnotit průběžné 
dodržování a plnění stanovených hodnot a cílů. V případě odhalení jakékoli odchylky je 
díky těmto kontrolním bodům umožněna včasná reakce na možnou budoucí neefektivní 
práci s narůstajícími promarněnými náklady. V tom spočívá důležitost kontrolního 
systému společnosti PB. 
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ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky projektového charakteru projekční 
a architektonickou kanceláří PROJECT building s.r.o. Předmětem zkoumání je aktuální 
situace společnosti PB a průběh činností konkrétní zakázky, jež byla v nedávné minulosti 
realizována. Zakázkou pro účely analýzy této práce je akce pod názvem COPA, neboli 
Centrum obnovy památek architektury 20. století. Pro bližší představu je náplní této 
zakázky památková obnova funkcionalistické vily Stiassni, a současně obnova celého 
areálu včetně souvisejících budov, bazénu a zahrady, dále pak výstavba nové budovy pro 
edukační činnost. Areál se nachází v Brně  Pisárkách. 
Hlavním cílem této práce je zefektivnění průběhu zakázky společností z hlediska 
nákladového, časového, kvalitativního s ohledem na spokojenost zákazníka. Dílčími cíli 
jsou popis podnikání, analýza společnosti, analýza průběhu získávání zakázek a analýza 
průběhu činností zakázky COPA. Na základě výsledků analýz jsou nastíněna konkrétní 
opatření, představující hlavní výstupy práce. Navržená opatření by měla v budoucnu 
směřovat ke zlepšení stávajícího stavu průběhu zakázky a současně k dosažení  vyšší 
efektivity společnosti z hlediska dlouhodobého udržitelného rozvoje. Primárním cílem 
této práce je tedy poskytnout opatření, která v budoucnu napomohou k dosažení celkově 
lepších výsledků vykazovaných společností PB. 
Práce je rozdělena do základních částí, jimiž jsou popis podnikání konkrétního 
podnikatelského subjektu, teoretická východiska, analýza současného stavu a návrhová 
část vyplývající z provedených analýz. Jak již bylo zmíněno, na samotném počátku jsou 
uvedeny popis společnosti a teoretická východiska práce, která slouží k čerpání informací 
pro kapitoly navazující. V teoretické části je hlavní pozornost zaměřena na problematiku 
projektového řízení a veřejných zakázek. Analytická část je rozdělena do tří dílčích 
oblastí. První část poskytuje objektivní zhodnocení společnosti včetně jejího vnitřního i 
vnějšího prostředí za použití analýzy SLEPT, 7S, SWOT a Porterova modelu pěti sil. 
Druhá dílčí část této kapitoly analyzuje proces získávání zakázek. Poslední část je 
věnována analýze průběhu zpracování projektové dokumentace zakázky COPA, která 
vyobrazuje schéma veškerých provedených činností a jejich návazností v jejím rámci.  
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Závěrem provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti PB je fakt, že 
současně zvolená strategie je v podstatě jediná možná ve vztahu k VZ a to kvůli své 
nákladové úspornosti a nenáročnosti. Byly však zjištěny nedostatky, jimiž jsou především 
aktuální stav webových stránek, marketingová aktivita, přílišná opatrnost vstupu do do 
veřejných zakázek způsobující jejich nedostatek. Tuto oblast slabých míst a hrozeb je 
nutno do budoucna řešit. Z analýzy průběhu získávání zakázek je evidentní, že v současné 
době nedochází k jejich efektivnímu zajišťování. Příčinou je vytíženost jednatele 
společnosti Ing. arch. Stojana, který jako jediný tuto činnost zajišťuje. Při analýze 
samotné zakázky COPA se nevyskytlo žádné zásadní problémové místo, které by ve větší 
míře narušilo průběh činností zakázky. Z analýzy tedy vyplynulo, že průběh jednotlivých 
činností při zpracovávání zakázky je nastaven i řešen správným způsobem a není potřeba 
do tohoto procesu nějakým způsobem vstupovat či zasahovat. Je důležité brát na vědomí, 
že přirozenou součástí každé složitější zakázky, do které se zapojuje větší množství 
účastníků, je výskyt občasných nedostatků či závad i přestože je proces nastaven 
vhodným způsobem. Jelikož je snahou optimalizace průběhu zakázky společností, měla 
by se tato snaha projevit i v oblasti zefektivnění celého fungování společnosti PB, nikoliv 
pouze v rámci zakázky. Zefektivnění chodu společnosti jako celku se totiž následně 
promítne i na realizaci zakázky. 
V návrhové části jsou stanoveny možné způsoby řešení problémových či slabých míst 
společnosti PB a jejich budoucí přínosy. Opomenuta není časová ani finanční náročnost 
u jednotlivých navržených opatření. Nejzásadnějším a nejnáročnějším návrhem jak 
časově tak finančně je rozšíření trhu o soukromý sektor, které je doprovázeno rozšířením 
nabídky o sadu typových projektů rodinných domů a možnost individuálních projektů. 
Společnost PB se totiž doposud zaměřovala především na VZ v rámci výběrových řízení, 
z tohoto důvodu se v některých obdobích minulých let potýkala s nedostatkem 
realizovatelných projektů. Proto je doporučením rozšíření o další trh a tak s větší 
pravděpodobností získat dostatečné množství zakázek vhodných k realizaci. Dalším 
důležitým návrhem, aby soukromý sektor zaregistroval rozšířenou nabídku PB, jsou 
nepostradatelné marketingové aktivity. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla reklama pro 
PB rozhodujícím klíčem úspěchu kvůli orientaci na VZ, je navrhnuta změna. Přínosem 
modernizace a optimalizace webových stránek a dobře zvolené reklamy cílené na 
soukromý sektor je reálné zviditelní společnosti, přínos nových zákazníků, realizace 
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nových zakázek, apod. Další z návrhů představuje reorganizaci struktury společnosti, 
která je finančně nesrovnatelná s předchozími zmíněnými, avšak v budoucnu může 
zapříčinit jednodušší plnění úkolů a zásadně přispět k navýšení produktivity práce. 
Důležité je tedy zmínit, že i návrhy finančně a časově méně náročné mohou zásadním 
způsobem usnadnit a zefektivnit dění ve společnosti. Z toho důvodu jsou zahrnuty také a 
jejich realizaci je nutné provést se stejnou zodpovědností a důsledností jako návrhy 
předchozí. V průběhu psaní této práce se po konzultacích s jednatelem společnosti začala 
již některá navrhnutá opatření realizovat, jako např. delegování činností a obnovení 
týdenních porad. 
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