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ABSTRAKT 

Diplomová práce obsahuje návrh optimalizace proces� zavedení integrovaného systému 

�ízení v malé stavební firm�, která souvisí s prosperitou podniku. �ešení vychází 

z globální a detailní analýzy proces� ve firm�. Optimalizované procesy budou sloužit 

jako podklad pro dokumentaci integrovaného systému �ízení, to je p�íru�ky 

integrovaného systému, sm�rnic proces� realizace produktu a následn� p�i 

implementaci integrovaného systému �ízení. 

ABSTRACT 

Master’s thesis includes proposal for optimization of process in preparing integrated 

management system implementation in small construction company, which is related to 

prosperity of company. Solution coming-out from global and detailed analyses 

processes at company. Optimized processes will serve as basis for documentation of 

integrated management system, which means manual, directions process realization of 

product and consequently at implementation of integrated management system. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Systém �ízení jakosti - S�J, Environmentální systém �ízení – EMS, Bezpe�nost a zdraví 

p�i práci – BOZP, Integrovaný systém �ízení - IS�, optimalizace procesu. 

KEY WORDS 

Quality management system - QMS, Environmental management system – EMS, 

Health and security management system – HSMS, Integrated management system – 

IMS, optimization of process. 
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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybral, protože mi poslouží jako koncept pro mou sou�asnou a snad i 

budoucí podnikatelskou �innost v oboru stavebnictví. 

V oboru stavebnictví se pohybuji již 10 let, živnostenské oprávn�ní mám teprve od roku 

2008, ale již asi p�t let pomáhám p�i realizaci zakázek od tvorby rozpo�t� až po 

fakturaci. 

Problém u živnostník� �i malých firem obecn� je ten, že v�tšinou nemají žádný systém 

�ízení, nejsou organizovaní a mají limitované zdroje. M�l by zde být vytvo�en systém 

�ízení, kde by byly stanoveny pravomoci a zodpov�dnosti. Také by zde m�la být 

vytvo�ena alespo� základní organiza�ní struktura. 

Tyto požadavky a spoustu dalších je nutno realizovat p�i zavedení systému �ízení 

jakosti. Ten je �asto požadován pro získání ve�ejných zakázek. Ob�as je požadováno 

mít zavedený systém �ízení životního prost�edí a také mít certifikát na dodržování 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Bylo by nehospodárné tyto systémy vytvo�it 

postupn�, a proto je lepší zavést všechny systémy najednou.

Získání certifikátu Integrovaného systému �ízení neboli získání certifikát� �SN EN ISO 

9001, 14001 a OHSAS 18001, vyjad�uje, že firma spl�uje požadavky na státní 

legislativu a minimální požadavky ur�ené práv� t�mito normami. Úrove� konkurence 

však bývá mnohem výš, než jsou požadavky t�chto norem, a proto se firmy k vlastnímu 

dobru zavazují k neustálému zlepšování. 

Pro� tedy mít certifikovaný systém �ízení? V první �ad� to mohou být vnit�ní d�vody, 

jako je pot�eba zlepšování systému organizace a �ízení, pot�eba vyšší výkonnosti a 

efektivnosti, zvyšování kvality výsledk� práce. Dále to mohou být reakce na vn�jší 

tlaky - trh, zákazníci, dodavatelé, vlastníci, instituce, ve�ejnost (zvyšování prestiže a 

d�v�ryhodnosti, vytvá�ení konkuren�ní výhody, sledování sou�asných trend� v EU). 

Dalším d�vodem m�že být nap�íklad to, že sou�asné výrobky a služby se stávají 

náro�n�jšími a složit�jšími, požadavky sou�asných zákazník� se zvyšují. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE
PRÁCE 

Jako objekt zavád�ní integrovaného systému �ízení jsem si vybral firmu Zednictví 

Marek Alt. Ten spolu s dalšími živnostníky tvo�í skupinu �emeslník� vytvo�enou za 

ú�elem realizace velkých zakázek, na kterou jedna osoba nesta�í. Pro tuto skupinu již 

n�kolik let pracuji a snažím se je organizovat. 

Na po�átku mého snažení tu žádný systém �ízení ani organizovanost nebyla. V podstat�

to byl chaos. Již n�kolik let se snažím postupn� zavád�t nejr�zn�jší postupy, 

organizovat �innosti p�i zhotovení v�tších zakázek, ale stále je co zlepšovat. N�které 

postupy se uchytí, jiné ne. 

Tato diplomová práce pom�že p�i analyzování firmy a odstran�ní nedostatk� p�ed 

provedením certifikace integrovaného systému �ízení. Dále m�že sloužit jako koncept 

pro zavád�ní norem pro menší stavební firmy, �i drobné podnikatele. 

Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je návrh optimalizace proces� p�i p�íprav� zavedení 

integrovaného systému �ízení v malé stavební firm�.  

Úkolem bude analyzovat, vyhodnotit a navrhnout optimalizované procesy vedoucí 

nap�í� celou firmou. �ešení vychází z globální a detailní analýzy proces� ve firm�.  

Optimalizované procesy budou sloužit jako podklad pro dokumentaci systému �ízení 

jakosti, to je p�íru�ky jakosti, sm�rnic proces� realizace produktu a následn� p�i 

implementaci systému �ízení jakosti. 

Také se budu snažit vytvo�it koncept, kde bude jednoduše popsáno, jak uspo�ádat 

podnikové funkce, zavést je do praxe a snažit se o neustálé zdokonalování. Jinými slovy 

se budu snažit navrhnout co nejlepší zp�sob, jak �ídit takovouto netradi�ní firmu. 

Diplomová práce bude v souladu se svým zadáním roz�len�na do �ty� základních �ástí, 

ve kterých se budu postupn� zabývat vymezením problému a cíle práce. V další kapitole 

budou popsána teoretická východiska práce. Dále následuje analýza proces� firmy a 

podle zjišt�ných nedostatk� bude následovat optimalizace t�chto proces� a návrhy na 

zlepšení. Následn� bude provedeno zhodnocení p�ínos� návrh� �ešení.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
PRÁCE 

2.1. LEGISLATIVA KVALITY

P�ístupy ke kvalit� se za posledního �tvrt století výrazn� zm�nily. Firmy si za�ali 

uv�domovat, že kvalitní výroba s sebou nese výraznou konkuren�ní výhodu a dále si 

uv�domují, že svoji dlouhodobou prosperitu nem�žou spojovat s nekvalitní výrobou. 

Na trhu se objevují i mén� kvalitní výrobky. Jejich úsp�ch závisí na tržním prost�edí. 

Tyto výrobky by však nem�li zajít za hranici bezpe�nosti. 

2.1.1. OBCHODNÍ A OB�ANSKÝ ZÁKONÍK

V naší právní úprav� je stanoveno, že dodavatelsko-odb�ratelské vztahy jsou ošet�eny 

v zákon� �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a když se jedná o poskytování služeb 

ob�an�m, pak je to ošet�eno v zákon� �. 40/1964 Sb. ob�anský zákoník.  

Obchodní zákoník 

Požadavky na kvalitu jsou popsány v paragrafu 420 a následujících. Z t�chto paragraf�

je z�ejmé, že jakost v obchodních vztazích by m�la korespondovat s jejím ur�ením ve 

smlouv�. Pokud není jakost ve smlouv� vymezena, pak je dodavatel povinen dodat 

dodávku v jakosti, která odpovídá ú�elu použití, uvedeném ve smlouv�. Pokud ani ten 

není stanoven, pak se uvažuje ú�el obvyklý pro použití zboží. 

Ob�anský zákoník 

Ob�anský zákoník uvádí obdobné požadavky jako Obchodní zákoník, n�která 

požadavky však zp�ís�uje. V �ásti upravující kupní a sm�nnou smlouvu jsou upraveny i 

požadavky na kvalitu prodávaného zboží a služeb. 

Jsou zde popsány p�ípady, kdy má výrobek vady, jakou mají mít jakost apod. Dále je 

zde záru�ní doba p�i prodeji spot�ebního zboží a to 24 m�síc�, jde-li o prodej 

potraviná�ského zboží, je záru�ní doba osm dní, u prodeje krmiv t�i týdny a u prodeje 

zví�at šest týdn�. 

P�i prodeji zboží ob�an�m musí být jakost v souladu se smlouvou nebo v souladu 

s vlastnostmi ur�enými výrobcem. Také musí být v souladu s provád�nou reklamou a 

dále s právními p�edpisy. 
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V p�ípad�, že ur�ení kvality chybí, musí odpovídat kvalit� pro daný ú�el nebo ú�el, pro 

který se obvykle užívá. (8), (10) 

2.1.2. OCHRANA SPOT�EBITELE

Zákon �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele upravuje zvýšenou ochranu spot�ebitele, 

jemuž je výrobek �i služba ur�ena.  

Je zde uvedeno mimo jiné: prodávající je povinen prodávat výrobky ve správném 

množství a spot�ebitel si to m�že p�ekontrolovat. Dále musí být výrobky v p�edepsané 

kvalit� a za ceny sjednané v souladu s cenovými p�edpisy. 

V dnešní dob� jsou výrobky natolik složité, že b�žný uživatel nem�že posoudit 

bezpe�nostní rizika. Zde musí nastoupit ochranná funkce státu. Stát v rozvinutých 

zemích chrání p�ed nepoctivými producenty a distributory zejména p�ed nebezpe�nými 

výrobky. (8), (10) 

2.1.3. PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOV�DNOSTI ZA ŠKODU

V naší právní úprav� existují dva typy ochrany p�ed vadnými výrobky. M�žeme se 

domáhat odškodn�ní z odpov�dnosti za vadu. Jedná se o opravu u opravitelného 

výrobku, slevu, vým�nu u neopravitelného výrobku. 

Dále se jedná o náhradu škody v p�ípadech, kdy v d�sledku vadného výrobku nastala 

další majetková újma. 

Pokud se jedná o úmyslné zavin�ní škody, m�že se jednat o trestný �in poškozování 

spot�ebitele. 

Výrobci by m�li p�edvídat nej�ast�jší rizika a proti nim se pojistit. 

Zákon �. 59/1998 Sb., o odpov�dnosti za škodu zp�sobenou vadou výrobku ur�uje 

odpov�dnost za škodu p�ímo výrobci. 

Zákon konstatuje, že právo na náhradu škody se proml�í nejpozd�ji za deset let ode dne, 

kdy výrobce uvedl na trh výrobek, který zp�sobil škodu. (8), (10) 

2.1.4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

Obecná bezpe�nost 

Zákon 102/2001 Sb. O obecné bezpe�nosti ukládá, aby výrobky uvedené na trh byly 

z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví pro spot�ebitele bezpe�né. 
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Dále stanovuje výrobek opat�it pr�vodní dokumentaci a ozna�it v ní nebezpe�í. 

Metrologie 

P�edpokladem objektivního m��ení je v�rohodný m��ící prost�edek. Zákon �. 505/1990 

Sb., o metrologii stanovuje n�kolik požadavk�, které se dotýkají podnikatelských a 

dalších subjekt�. 

Vyhláška �. 345/2002 Sb., kterou se stanoví m��idla k povinnému ov��ování a m��idla 

podléhající schválení typu nám mimo jiné uvádí seznam m��idel a jejich dobu platnosti 

ov��ení. (8), (10) 

2.2. LEGISLATIVA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ

Environmentální legislativa je velice rozsáhlá a m�žeme ji rozd�lit podle ministerstva 

životního prost�edí podle následujících �ástí: 

- Životní prost�edí všeobecn�

- Vodní hospodá�ství 

- Odpadové hospodá�ství 

- Ochrana ovzduší 

- Ochrana p�írody 

- Ochrana p�dního fondu a lesního hospodá�ství 

- Geologie a hornictví 

- Územní plánování a stavební �ád 

- Posuzování vlivu na životní prost�edí 

- Nakládání s chemickými látkami 

- Prevence závažných havárií 

- Geneticky modifikované organismy 

- Integrovaná prevence zne�išt�ní 

- Energetika 

- Hluk 

- Ochrana klimatu 

V následujícím textu se zam��ím pouze na ty, které souvisejí s podnikatelskou �inností. 
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2.2.1. ODPADY

S odpady se setkáváme v každé firm�. Níže uvádím hlavní právní úpravu spojenou 

s odpady. Jedná se o: 

- Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech, 

- Vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�, 

- Vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpad�, 

- Vyhláška 383/1981 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Tato právní úprava zavazuje podnikatele k omezování vzniku odpad�. Již vzniklé 

odpady p�ednostn� využívat a ty, které nejde využít, vhodným zp�sobem likvidovat.  

Odpadem se rozumí každá movitá v�c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaž�ování, soust�e�ování, sb�r, výkup, 

t�íd�ní, p�eprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstra�ování. 

Za nebezpe�ný odpad se považuje odpad uvedený v seznamu nebezpe�ných odpad�

uvedený ve vyhlášce 381/2001 Sb. Jde o následující vlastnosti: 

H1 – výbušnost 

H2 – oxida�ní schopnost 

H3-A – vysoká ho�lavost 

H3-B – ho�lavost 

H4 – dráždivost 

H5 – škodlivost zdraví 

H6 – toxicita 

H7 – karciogenita 

H8 – žíravost 

H9 – infek�nost 

H10 – teratogenita 

H11 – mutagenita 

H12 – schopnost uvol�ovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 
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H13 – schopnost uvol�ovat nebezpe�né látky do životního prost�edí p�i nebo po 

odstra�ování 

H14 – ekotoxicita 

P�vodce a oprávn�ná osoba, která nakládá s nebezpe�nými odpady, jsou povinni 

zajistit, aby nebezpe�né odpady H1, H2, H3, H6, H8, H9, H14 byly ozna�eny 

grafickým symbolem, v ostatních p�ípadech nápisem ”nebezpe�ný odpad“. 

Dále zákon stanovuje požadavky na nakládání s vybranými výrobky a odpady, jako jsou 

odpadní oleje, baterie a akumulátory, odpady z azbestu, autovlaky, elektrické a 

elektronické za�ízení apod. Výrobci elektroza�ízení mají povinnost se zapsat do 

seznamu výrobc� elektroza�ízení. Výrobci t�chto za�ízení musí zajistit i zp�tný odb�r. 

Povinnost zp�tného odb�ru se dále vztahuje na oleje jiné, než surové minerální oleje a 

surové oleje z živi�ných nerost�, p�ípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující 

nejmén� 70% hmotnostních olej�, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou t�chto 

p�ípravk�. Dále jsou to elektrické akumulátory, galvanické �lánky a baterie, výbojky a 

zá�ivky a pneumatiky. 

Za porušování výše uvedených zákon� a vyhlášek m�že být ud�lena pokuta až do výše 

10 mil. K�. (8), (10) 

Obaly 

Mezi specifickou �ást odpad� pat�í obaly. Obaly, které splní ú�el své funkce, se stanou 

odpadem. 

2.2.2. OVZDUŠÍ

Zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší stanovuje povinnost omezovat a p�edcházet 

zne�iš	ování ovzduší a snižovat množství škodlivin vypušt�ných do ovzduší. Dále 

stanovuje u nových, �i stávajících staveb použít centrálních zdroj� tepla, �i 

alternativních zdroj�, pokud je to technicky a ekonomicky možné. 

Emisní limity nám stanovují p�ípustnou úrove� zne�is	ování ovzduší. Zákon také 

zakazuje používání chemických látek, které mohou poškodit ozónovou vrstvu Zem�.  

Dle zákona lze ud�lit pokuty za r�zné závažné proh�ešky. (8), (10) 
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2.2.3. VODY

Podle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je vyžadováno, aby vlastník 

vodovodu nebo kanalizace uzav�el písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvád�ní 

odpadních vod s odb�ratelem. Dále zákon specifikuje neoprávn�ný odb�r vody a 

neoprávn�né vypoušt�ní odpadních vod a na�izuje nahradit škody v p�ípad� tohoto 

neoprávn�ného po�ínání. Za tyto proh�ešky lze také ud�lit pokuty. (8), (10) 

2.2.4. CHEMICKÉ LÁTKY A P�ÍPRAVKY

Zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích upravuje 

�innost podnikatelských subjekt� p�i klasifikaci a zkoušení nebezpe�ných vlastností, 

balení a ozna�ování, uvád�ní na trh nebo do ob�hu a p�i vývozu a dovozu chemických 

látek a p�ípravk�, p�i oznamování a registraci chemických látek. 

Pro nebezpe�né chemické látky a p�ípravky stanovuje zákon p�ísn�jší požadavky. Mezi 

takové p�ípravky pat�í látky, které vykazují následující vlastnosti jako: výbušné; 

oxidující; extrémn� ho�lavé, vysoce ho�lavé nebo ho�lavé; vysoce toxické a toxické 

nebo zdraví škodlivé; žíravé; dráždivé; senzibilizující (zp�sobující p�ecitliv�lost); 

karcinogenní; mutagenní (mohou vyvolat d�di�né genetické poškození nebo zvýšit jeho 

výskyt); toxické pro reprodukci; nebezpe�né pro životní prost�edí. 

Zákon stanovuje r�zné požadavky na výrobce a distributora chemických látek a 

p�ípravk�, jako jsou požadavky na balení a ozna�ování, musí být zajišt�no vypracování 

bezpe�nostního listu. (8), (10) 

2.3. LEGISLATIVA BEZPE�NOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ P�I PRÁCI

2.3.1. PRÁVNÍ ÚPRAVA BEZPE�NOSTI PRÁCE

Právo na uspokojivé pracovní podmínky a ochranu zdraví p�i práci pat�í k základním 

práv�m zakotveným v ústav� a listin� základních práv a svobod. Z etických d�vod� by 

se m�l každý zam�stnavatel v první �ad� snažit chránit zdraví svých zam�stnanc�, až 

potom by se m�l dívat na ostatní hlediska. I z ekonomického hlediska by se m�l snažit 

udržet si pracovníky zdravé, vždy	 jen takoví pracovníci mohou podávat vysoké 

výkony. 

Zákon �. 65/1965 Sb., zákoník práce stanovuje zam�stnavatel�m spoustu povinností 

v��i zam�stnanc�m a dalším osobám, zdržujících se s jejich v�domím na pracovišti.  
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Jako základní požadavek je uvedeno zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc�

p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví a p�ijímat opat�ení 

k prevenci rizik. (8), (10) 

Zam�stnavatel je povinen: 

- vyhledávat rizika, p�ijímat opat�ení k jejich odstran�ní, kontrolovat úrove�

bezpe�nosti, 

- nelze-li rizika odstranit, poskytnout zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní 

pom�cky, 

- nejmén� jednou v roce organizovat prov�rky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci na všech pracovištích a za�ízeních zam�stnavatele, 

- bezplatn� poskytovat mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky 

- umístit bezpe�nostní zna�ky a zavést signály týkající se bezpe�nosti práce a 

seznámit s nimi zam�stnance, 

- p�ijímat opat�ení týkající se havárií, jako jsou povodn�, požáry a jiné události a 

evakuace zam�stnanc�, 

- nep�ipustit, aby zam�stnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal 

jeho schopnostem a zdravotní zp�sobilosti, 

- sd�lit zam�stnanc�m, které za�ízení jim poskytuje závodní preventivní pé�i, 

- zajistit zam�stnanc�m poskytování první pomoci, 

- vyšet�it p�í�iny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vyhotovit o tom záznamy 

Zam�stnavatel je povinen zajistit: 

- aby pracovní podmínky odpovídaly bezpe�nostním požadavk�m hygienickým 

limit�m, 

- aby stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky, p�ístroje a ná�adí byly 

z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vhodné pro práci, byly 

vybaveny ochrannými za�ízeními proti úrazu, hluku, vibracím apod., 

- aby technická za�ízení, která p�edstavují zvýšenou míru ohrožení, obsluhovali 

jen zdravotn� zp�sobilí zam�stnanci, 

- aby rizikové faktory byly omezeny na nejmenší možnou úrove�, 
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- zákaz výkonu taxativn� ur�ených prací, k nimž pat�í i práce s azbestem a 

výjimky z tohoto zákazu, jako je likvidace zásob, odpad�, odstra�ování staveb a 

�ástí staveb obsahujících azbest apod. 

Pro organizaci práce a pracovní postupy je stanovena �ada požadavk�, aby zam�stnanci: 

nevykonávali �innosti jednostrann� zat�žující organismus, nelze-li je vylou�it, musí být 

p�erušovány bezpe�nostními p�estávkami, 

být chrán�ni proti pádu, �i z�ícení, nebyli ohroženi padajícími p�edm�ty, nebyli 

ohroženi dopravou, nevykonávali ru�ní manipulaci s b�emeny, které vytvá�í možnost 

poškození zdraví, zejména páte�e. 

Zam�stnanci jsou povinni: 

- ú�astnit se školení zajiš	ovaných zam�stnavatelem v zájmu bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci, podrobit se léka�ským prohlídkám, vyšet�ením apod. 

- dodržet právní p�edpisy a stanovené pracovní postupy, používat stanovené 

pracovní prost�edky, osobní ochranné pracovní prost�edky a ochranná za�ízení 

- nepoužívat p�i práci alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, 

nekou�it na pracovištích, kde pracují i neku�áci. (8), (10) 

Krom� výše uvedených základních požadavk� uvedených v zákoníku práce je zde 

spousta dalších p�edpis�, jako jsou nap�íklad: 

Vyhrazená technická za�ízení 

Jde o za�ízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpe�nosti osob a majetku. 

Vyhlášky, kterými se ur�ují vyhrazená technická za�ízená a podmínky k zajišt�ní jejich 

bezpe�nosti:  

18/1979 Sb. – tlaková, 19/1979 Sb. – zdvihací, 20/1979 Sb. – elektrická, 21/1979 Sb. – 

plynová, a zákon �. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce. 

(8), (10) 



���

�

Používání provozních za�ízen 

Následující na�ízení stanovuje požadavky na používání, opravy, se�izování, úpravy, 

údržbu a �išt�ní za�ízení, dále na ochranná za�ízení a na kontroly bezpe�nosti provozu 

za�ízení p�ed a b�hem používání za�ízení. 

Jedná se o Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se ur�ují bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. (8), (10) 

Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí 

Tyto hlediska nám �eší na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišti a pracovních prost�edích. 

Toto na�ízení vlády nám stanoví detailní požadavky na bezpe�ný stav a fungování 

pracoviš	. Je zde spousta požadavk�, týkající se provozních budov, jako jsou požadavky 

na rozvody sítí, elektroinstalace, únikové cesty, venkovní pracovišt�, pracovišt� sklad�, 

provoz kotelen apod. (8), (10) 

Požadavky na BOZP p�i stavebních pracích 

Všeobecn� ve stavebnictví jsou v�tší rizika, proto jsou stanoveny p�ísn�jší požadavky. 

Tyto požadavky jsou stanoveny ve vyhlášce �. 324/90 Sb., o bezpe�nosti práce a 

technických za�ízení p�i stavebních pracích. 

Zam�stnavateli je zde stanovena povinnost vést evidenci pracovník� od jejich nástupu 

do práce, vybavit je p�íslušnými osobními ochrannými pracovními pom�ckami, 

disponovat dokumentací �i postupy na provedení stavební práce p�i dodržování zásad 

bezpe�nosti práce. Pracovníci musí být s touto dokumentací seznámeni. 

Dále stojí za zmínku povinnost oplocení staveništ� v zastav�ném území obce sousedící 

do vzdálenosti 30 metr� s ve�ejnou komunikací do výšky nejmén� 1,8m. Minimální 

ší�ka vnitro staveništní komunikace pro p�ší �iní 0,75m, p�i obousm�rném provozu 

1,5m. 

Dále vyhláška stanovuje požadavky pro zajišt�ní otvor� a stavebních jam, pro výkopové 

práce, bedn�ní, zemní práce v zim�, pro dopravu, manipulace, skladování, pro provoz a 

obsluhu stavebních stroj� a za�ízení, pro výkon n�kterých rizikových prací, jako jsou 

práce sklená�ské, sva�ování, práce se živicemi, lepení krytin apod. (8), (10) 
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2.3.2. PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI

Sem pat�í zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví. Zde jsou uvedené n�které 

požadavky, které se nás týkají. 

Je zde požadavek rozd�lit zam�stnance do �ty� kategorií podle míry výskytu faktor�, 

které mohou ovlivnit zdraví zam�stnanc� a jejich rizikovosti pro zdraví. Zam�stnavatel 

musí p�íslušnému orgánu pro ochranu ve�ejného zdraví oznámit, které zam�stnance 

za�adil do druhé a vyšší kategorie. O za�azení do t�etí a vyšší kategorie rozhoduje 

p�íslušný orgán ve�ejného zdraví a to dle vyhlášky �. 432/2003 Sb., podmínky pro 

za�azování prací do kategorií, hodnoty biologických test�. 

Další požadavky se vztahují na tzv. rizikové práce, to jsou takové, p�i nichž hrozí riziko 

vzniku nemoci z povolání nebo práce za�azené do t�etí a �tvrté kategorie. O vykonávání 

t�chto prací je zam�stnavatel povinen vést evidenci a to po dobu 10 let a u zvláš	

rizikových prací po dobu 40 let. 

Dále sem pat�í na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany 

zdraví zam�stnanc� p�i práci. Zde jsou uvedeny požadavky na osv�tlení, v�trání 

pracoviš	, tepelnou �i fyzickou zát�ž, poskytování ochranných nápoj�, hodnocení 

zdravotního rizika chemických a biologických faktor� a prachu, hygienické limity 

nežádoucích látek apod. (8), (10) 

2.3.3. POŽÁRNÍ OCHRANA

Východiskem právní úpravy je zákon �. 237/2000 Sb., kterým se m�ní zákon �. 

133/1985 Sb., o požární ochran�. Tento zákon nám roz�le�uje provozní �innosti podle 

požárního nebezpe�í a to:  

- bez zvýšeného požárního nebezpe�í 

- se zvýšeným požárním nebezpe�í – jde nap�. o skladování v�tšího množství 

oxidujících a ho�lavých látek, práce s otev�eným ohn�m, v�tší koncentrace osob 

atd. 

- s vysokým požárním nebezpe�ím – jde o skladování velkého množství 

oxidujících a ho�lavých látek, jejich p�e�erpávání, výškové budovy o více než 15 

podlažích �i vyšší než 45 m atd. 

V tomto zákon� je dále uvedeno: 
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Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti požární ochrany ve všech 

prostorách, které užívají k provozování �innosti. Za povinnosti odpovídá statutární 

orgán. Provozuje-li �innost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, které užívají 

spole�n�, vlastník t�chto prostor, není-li smlouvou mezi nimi stanoveno jinak.  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny: obstarávat a zabezpe�ovat 

v pot�ebném množství a druzích požární techniku a udržovat ji v provozuschopném 

stavu; vytvá�et podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce; ozna�ovat 

pracovišt� a ostatní místa p�íslušnými bezpe�nostními zna�kami, p�íkazy, zákazy a 

pokyny ve vztahu k požární ochran�; pravideln� kontrolovat dodržování p�edpis�

prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby a odstra�ovat zjišt�né závady; oznamovat 

každý požár vzniklý p�i b�žné �innosti; zabezpe�it pravidelné školení zam�stnanc� o 

požární ochran� a odbornou p�ípravu zam�stnanc� za�azených do preventivních 

požárních hlídek; zpracovávat p�edepsanou dokumentaci požární ochrany. (8), (10) 

2.4. STRUKTURA NOREM A NORMATIVNÍCH 

OPAT�ENÍ

2.4.1. NORMY ISO �ADY 9000 
Doporu�ení pro správné zavedení a fungování systému managementu jakosti jsou 

popsány v n�kolika normách, z nichž každá má jinou funkci. 

�SN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu jakosti – základy, zásady a slovník. 

Tato norma obsahuje výklad základ� a zásad managementu kvality. 

�SN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu jakosti – požadavky. Tato norma 

je zásadní. Podle ní se provádí zavád�ní, udržování a auditování.  Požadavky této normy 

musí organizace splnit, aby prokázala úsp�šné provád�ní QMS. 

�SN EN ISO 9004:2001 – Systémy managementu jakosti – sm�rnice pro zvyšování 

výkonnosti. Tato norma poskytuje doporu�ení, které m�že organizace dále zavést nad 

rámec požadavk� uvedených v ISO 9001 za ú�elem dalšího rozší�ení, zlepšení a to tak, 

aby zahrnoval spokojenost zákazník�, zainteresovaných stran a p�ispíval ke zvyšování 

výkonnosti organizace. (3), (4), (5) 

Podp�rné normy – dále vzniklo n�kolik podp�rných norem, které jsou obsaženy ve 

skupin� norem ISO �ady 10 000. Tyto normy neslouží jako nástroj k certifikaci. Pat�í 
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sem sm�rnice pro vy�izování stížností v organizacích, sm�rnice pro plány jakosti, 

sm�rnice pro plány v managementu projektu, požadavky na procesy m��ení a m��ící 

vybavení, sm�rnice pro dokumentaci, sm�rnice pro management ekonomiky jakosti, 

sm�rnice pro výcvik, návod na aplikaci statistických metod v ISO 9001:2009. 

Z vý�tu norem je z�ejmé, že st�žejní norma pro zavád�ní je norma ISO 9001. Aby byla 

firma úsp�šn� certifikovaná, je nutná d�sledná implementace této normy. (8), (10) 

2.4.2. NORMY ISO �ADY 14 000 
Normy �ady 14 000 p�edstavují normativní dokumenty pro zavedení EMS do podnikové 

praxe.  

�SN EN ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu – požadavky 

s návodem pro použití. Podle této normy je provád�na certifikace, podobn� jak tomu 

bylo u normy ISO 9001. 

�SN EN ISO 14004:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná 

sm�rnice k zásadám, systém�m a podp�rným metodám. Tato norma slouží jako 

metodická pom�cka pro zavád�ní EMS do podnikové praxe. 

Podp�rné normy – Také zde existuje �ada podp�rných norem. N�které jsou sou�ástí 

zavád�ní, n�které jsou zcela nad rámec požadavk�. Sem pat�í nap�. sm�rnice pro obecné 

zna�ení, environmentální zna�ky, posuzování životního cyklu, slovník atd. 

Pro zavád�ní a certifikaci EMS je sm�rodatný text normy ISO 14 000, p�íloha této 

normy již neslouží pro kontrolu shody. (8), (10) 

2.4.3. NORMA 19 000 
�SN EN ISO 19011:03 – sm�rnice pro auditování systému managementu jakosti a 

systému environmentálního managementu. Tato sm�rnice pat�í k normám ISO 9000 

a 14000 a zabývá se jejich auditováním. Jsou zde uvedeny požadavky, které se týkají 

požadavk� audit� a auditor� certifika�ních orgán�. (8), (10) 

2.4.4. NORMATIVNÍ DOPORU�ENÍ OHSAS 18 001 
Manažerské systémy zam��ené na bezpe�nost a zdraví p�i práci zatím nejsou popsány 

v žádné norm�. V praxi je rozší�ená specifikace pro posuzování bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci OHSAS (Occupation Health and Safety Assessment Series) 18 001 a 

18 002. 
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BSI-OHSAS 18 001:1999 – Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci - specifikace. Tato norma m�že sloužit pro zavád�ní a následnou certifikace 

BOZP a má podobnou strukturu jako norma ISO 14 001.

BSI-OHSAS 18 002:2000 – Sm�rnice pro zavád�ní OHSAS 18 001. Obsahem této 

normy je návod na zavád�ní BOZP do praxe. (8), (10) 

2.5. VZTAHY MEZI SYSTÉMY MANAG.
KVALITY, ENVIRONMENTU A 

BEZPE�NOSTI PRÁCE

Požadavky norem ISO a normativního doporu�ení OHSAS se liší p�edm�tem svého 

zájmu, ale struktura a postupy jejich implementace jsou si velice blízké. 

Závisí pouze na organizace, zda budou implementovány a následn� certifikovány 

všechny t�i systémy nebo jen n�které z nich. 

Kombinací t�chto systém� se ozna�uje jako ISM (Integrovaný systém �ízení). K této 

integraci vedou v�tšinou ekonomické d�vody. Ve firm� bývá zpravidla ur�ená osoba 

odpov�dná za dodržování požadavk� t�chto systém�. Tato osoba bývá ozna�ována jako 

„p�edstavitel vedení“. 

Požadavky spole�né pro implementaci t�chto systém� jsou: 

- spole�ná politika; 

- spole�ný registr aspekt� a registr legislativy; 

- spole�né cíle a programy; 

- spole�ný p�edstavitel vedení; 

- zabezpe�ení zp�sobilosti pracovník�, výcvik, školení, evidence; 

- spole�ná p�íru�ka, spole�né sm�rnice a další dokumentace; 

- postupy b�žných �inností z pohledu kvality, environmentu a bezpe�nosti práce; 

- monitoring, m��ení a metrologie; 

- neshody, nápravná a preventivní opat�ení; 

- interní audity; 

- p�ezkoumání vedením. (4), (10) 

Dále existují požadavky, které jsou pouze pro jednotlivé normy. Vztah mezi t�mito 

normami je znázorn�n na následujícím obrázku �íslo 1. (4), (10)
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Obrázek 1: Vztah mezi manažerskými systémy jakosti, environmentu a bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci 

2.6. ROZHODNUTÍ O IMPLEMENTACI

Výchozí impulz pro zavád�ní integrovaného systému musí vycházet z rozhodnutí 

vrcholového vedení o zavedení uvedených systém�. Toto rozhodnutí by m�lo zahrnovat 

ur�ení: 

Cíl� - zda implementovat všechny systémy najednou, �i postupn� a zda dojde následn�

k certifikaci. 

Termín� zpracování dokumentace, školení pracovník�, interního auditu a certifikace. 

Zdroj�, které zavedení bude pot�ebovat, jako jsou personální, finan�ní apod. Je t�eba 

stanovit p�edstavitele vedení a interní auditory, odpov�dnosti za zavedení a udržování, 

schválení harmonogramu zavád�ní. (4), (10) 

2.7. POSTUP ZAVÁD�NÍ

Postup zavád�ní ISM m�že probíhat následujícím zp�sobem: 

- rozhodnutí vrcholového vedení o zavedení ve firm�; 

- vytvo�ení registru legislativy, u EMS registru environmentálních aspekt�, u 

HSMS analýza bezpe�nostních rizik; 

Požadavky 
spole�né 
všem t�em 
normám 

QMS 

HSMS
MS

EMS 
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- stanovení politiky a cíl�, cílových hodnot; 

- vypracování dokumentace; 

- zavád�ní dokumentace do praxe, seznámení pracovník� s dokumentací, interní 

audity dodržování postup�; 

- vytvo�ení p�íru�ky integrovaného systému �ízení; 

- t�ím�sí�ní fungování zavedených systém�, provád�ní interních audit� a p�ípadná 

oprava dokumentace a p�íru�ky; 

- provedení p�ed-auditu a do t�í m�síc� certifikace (vystavení certifikátu); 

- v ro�ních intervalech kontrolní audity; 

- každý t�etí rok provést re-certifika�ní audit; 

- neustálé zlepšování zavedených systém�. (7), (10) 

2.8. P�ÍNOSY CERTIFIKACE

Zavedení a udržování systém� �ízení jakosti, environmentu i bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci by nám m�lo garantovat standardní manažerské a provozní praktiky. 

Úsp�šná certifikace by m�la být signálem pro odb�ratele, zam�stnance a ostatní 

zájmové skupiny, že firma zvládá následující procesy: 

- dodržování legislativních a technických požadavk�, které se týkají jakosti 

výrobk� a odpov�dnosti za výrobky; 

- stabilita vyráb�né produkce; 

- zlepšování systému �ízení kvality; 

- dodržování ekologické legislativy; 

- zavedení p�ístup� neustálého environmentálního zlepšování; 

- dodržování legislativy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci; 

- zavedení p�ístup� trvalého zlepšování bezpe�nostního profilu firmy. (7), (10) 

Provád�ní auditu 

Prov��ování managementu kvality bude zam��eno na posuzování: 

schopnosti organizace poskytovat produkt, který spl�uje požadavky p�edpis� a 

zákazník�; 
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úmysl zvyšovat spokojenost zákazníka a to pomocí efektivní aplikací QMS v�etn�

proces� neustálého zlepšování.  

Norma ISO 9001 p�i hodnocení proces� o�ekává prov��ení, zda: 

- je proces identifikován a stanoven; 

- jsou p�id�leny odpov�dnosti; 

- jsou postupy používány a udržovány; 

- je proces efektivní a dosahuje požadovaných výsledk�. (8), (10) 
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3. ANALÝZA PROCES� FIRMY 

V této kapitole �íslo 3 bude popsáno sdružení, následuje organiza�ní struktura, 

pravomoci a odpov�dnosti. V dalších kapitolách jsou popsány procesy ve firm�, které 

jsou realizovány. V posledních kapitolách jsou uvedeny analýzy vnit�ního a vn�jšího 

prost�edí. 

 Popis firmy (Sdružení FO) 

Jedná se o do�asné sdružení FO bez právní subjektivity, avšak nezapsané do 

obchodního rejst�íku. Díky tomuto seskupení jsou minimalizovány náklady na správní 

režii. Toto vzniklo díky pot�eb� realizovat zakázky, která by samotný živnostník m�l 

problémy realizovat. Takové zakázky jsou nap�íklad tepelné izolace plášt� panelových 

dom�, �i pokládání dlažeb pr�myslových objekt�. Následuje výpis osob a jejich 

živnostenská oprávn�ní. 

Obchodní firma:  Marek Alt

I�: 73114146 

Datum vzniku:  24.4.2002 

Místo podnikání:  78401 P�ovice 217, okr. Olomouc 

Živnosti:  �emeslná:  Zednictví 

Obchodní firma:  Bohuslav Alt 

I�: 73114227 

Datum vzniku:  30.4.2002 

Místo podnikání:  78401 P�ovice 217, okr. Olomouc  

Živnosti:  �emeslná:  Zednictví 

Obchodní firma:  Bc. David Alt, DiS.

I�: 86987577 

Datum vzniku:  30.7.2008 

Místo podnikání:  78401 P�ovice 217, okr. Olomouc 

Živnosti:  �emeslná:  Zednictví 
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Na následujících obrázcích jsou ukázky realizací tohoto sdružení. 

Obrázek 2: Ukázka realizace koupelny 

Obrázek 3: Ukázka zateplení rodiného domu 
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Obrázek 4: Ukázka zateplení bytového domu 

3.1. ORGANIZA�NÍ STRUKTURA: 

Ve firm� není sestavena žádná stabilní organiza�ní struktura, protože samostatný 

živnostník (OSV�) m�že jen t�žko tvo�it organiza�ní strukturu, ale m�že být sou�ástí 

jiné organiza�ní struktury vytvo�ené slou�ením více živnostník� za ú�elem realizace 

velkých zakázek, na které jeden �lov�k nesta�í. Takto mohou konkurovat v�tším 

stavebním firmám. 

Tato organiza�ní struktura byla vytvo�ena pro situace, kdy je nutno vytvo�it v�tší 

skupinu pracovník�, s ú�elem realizace v�tšího projektu, na který by jednotlivec nem�l 

výrobní prost�edky ani kapitál. Tuto strukturu vidíte na následujícím obrázku �íslo 5. 
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Obrázek 5: Organiza�ní struktura 

3.2. PRAVOMOCI A ODPOV�DNOSTI: 

Pro správné fungování organiza�ní struktury je nutno vytvo�it pravomoci a 

odpov�dnosti. V následujícím textu jsou vymezeny základní požadavky. 

Stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí v první �ad� komunikuje s potenciálním zákazníkem. Zjiš	uje rozsah 

prací, ur�uje, zda má sdružení volné výrobní kapacity, zda je možné stihnout termín 

zhotovení zakázek. 

Na základ� podklad� od rozpo�tá�e zakázky p�ijímá. 

P�i samotné realizaci produktu odpovídá za dodržování technologických postup�, 

rozhoduje o p�ijetí subdodavatel�. Kontroluje jakost subdodavatelsky provedené práce a 

rozhoduje o následné spolupráci s t�mito pracovníky. 

Má pravomoc navrhovat zm�ny technologií a materiál� zákazníkovi. Jedná vlastním 

jménem a na vlastní odpov�dnost, to znamená, že podepisuje smlouvy o dílo a je 

zodpov�dný za pln�ní z t�chto smluv. Po domluv� se zákazníkem m�že provád�t zm�ny 

p�edm�tu díla a tyto zm�ny musí uvád�t v dodatku ke smlouv� o dílo.  

������������
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Rozpo�tá� – Ekonom 

V první �ad� tato osoba zpracovává cenové nabídky na požadovaná díla. Rozhoduje o 

tom, zda je pro sdružení žádoucí pokoušet se získat aktuální zakázku, zda má firma 

v�bec výrobní kapacity ke zhotovení aktuální zakázky.  

Dále vytvá�í p�edb�žné kalkulace náklad� a porovnává je se zpracovanou cenovou 

nabídkou. V p�ípad�, že se termíny zakázek p�ekrývají, rozhoduje o tom, která zakázka 

je výhodn�jší a svoje záv�ry p�edkládá stavbyvedoucímu, ten pak m�že podepsat 

smlouvu o dílo a zakázku realizovat. 

Dále vytvá�í Smlouvy o dílo a vyjednává podmínky se zákazníkem. M�že navrhovat 

výhodn�jší �ešení realizace díla, jak z hlediska technologických postup�, tak z hlediska 

ceny požadovaného �ešení. Smlouvu p�edkládá stavbyvedoucímu. Vytvá�í také dodatky 

ke smlouv� o dílo. 

Tento pracovník vyhodnocuje personální požadavky na zhotovení díla, svoje záv�ry 

p�edává stavbyvedoucímu a ten následn� hledá subdodavatele. 

Vyjednává podmínky se subdodavateli a vytvá�í subdodavatelské smlouvy. 

Mistr 

Mistr eviduje docházku pracovník�, zadává práci a kontroluje dodržování 

technologických postup�.   

Dále monitoruje stav zásob materiálu, rozhoduje o termínech objednávky materiálu, 

p�ebírá materiál od dodavatele, kontroluje jeho jakost a zajiš	uje skladování materiálu.   

Další najímané FO (zedníci, tesa�i, lešená�i, klempí�i, záme�níci atd.) 

Tyto FO pracují na základ� subdodavatelské smlouvy, práci jim zadává mistr. Každá 

subdodavatel je povinen dodržovat technologické postupy. 

Pomocní d�lníci 

Jsou pod�ízeni mistrovi, jsou povinni plnit p�íkazy ostatních pracovník�, pokud je k nim 

mistr p�id�lí. V�tšinou jsou najímáni na Dohodu o provedení práce, ale najdou se i tací, 

kte�í vlastní živnostenský list na n�kterou z �inností pat�ící do p�íbuzných obor� ve 

stavebnictví nebo mají živnost volnou. S t�mi jsou pak sepsány subdodavatelské 

smlouvy. 
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3.3. PROCESY VE FIRM�

Pro optimalizaci proces� je pot�eba zjistit a popsat aktuální stav. V této kapitole jsou 

uvedeny všechny procesy, které se v sou�asnosti existují. Na následujícím obrázku �íslo 

6 jsou procesy rozt�íd�ny podle toho, jak ovliv�ují celkový produkt, a to na hlavní 

procesy, �ídící procesy a podp�rné procesy. 

Obrázek 6: Procesy ve firm�

Hlavní procesy: 

Ú�elem hlavních proces� je spln�ní požadavk� zákazníka prost�ednictvím výsledného 

produktu. Tyto procesy nám tvo�í p�idanou hodnotu, a proto jsou velmi d�ležitou 

sou�ástí pro existenci firmy. 

V procesu výb�r subdodavatel� a dodavatel� materiálu se analyzují a následn�

vybírají dodavatelé materiálu a subdodavatelé, jako jsou fasádníci, obklada�i, klempí�i 

apod.  

V procesu logistika probíhají následující �innosti: výb�r skupiny matriál� vhodných pro 

použití na plánované zakázce; zjiš	ování cenové hladiny u jednotlivých dodavatel�

materiálu v regionu a to v�etn� poskytnutých slev; výb�r dodavatele; analýza možností 

�ídící procesy: 

Hlavní procesy: Podp�rné procesy:

Financování 

Výb�r subdodavatel� a 
dodavatel� materiálu 

Logistika 

Realizace zakázky 

Skladování 

Doprava 

Zpracování nabídky 

Plánování 
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dopravy; výb�r vhodné dopravy; výb�r zp�sobu skladování materiálu na stavb�; výdej 

materiálu na stavb�.  

V procesu realizace zakázky vzniká kone�ný produkt. Tento proces bude analyzován 

v následující kapitole. 

Zpracování nabídky v�etn� zvolení správné cenové hladiny je d�ležité pro výb�rové 

�ízení a tím získání zakázky. 

�ídící procesy: 

Ú�elem �ídících proces� je na základ� vizí a p�edstav majitele firmy a prost�ednictvím 

�ídících �inností poskytovat pot�ebné zdroje.  

V procesu plánování se v sou�asné dob� rozhoduje pouze o tom, jakou zakázku 

realizovat v p�ípad�, že je možno si vybírat z více možností. K žádnému dalšímu 

plánování nedochází. 

V Procesu financování je �ešeno, kde získáme zdroje na nákupy materiálu a platby 

subdodavatel�m. 

Podp�rné procesy: 

Ú�elem podp�rných proces� je monitorování a m��ení produktu. Dále se 

prost�ednictvím podp�rných proces� zajiš	ují podp�rné �innosti pro realiza�ní proces. 

V procesu skladování je �ešeno p�evzetí materiálu a jeho kontrola, dále skladování 

materiálu, ná�adí a stroj�.  

V procesu doprava se �eší doprava materiálu, ná�adí, stroj�, lešení apod. 

3.4. POPIS PROCESU -  REALIZACE ZAKÁZKY

Zakázky se d�lí podle finan�ní náro�nosti na malé zakázky a velké zakázky. 

Malé zakázky 

Do této kategorie pat�í nap�íklad obklady koupelen, pokládání dlažby nap�. chodby a 

jiné místnosti, schody, chodníky a bazény.  

Dále se jedná o rekonstrukce byt�, rodinných dom�, položení dlažeb pr�myslových 

objekt�, zateplení fasád rodinných dom� apod. 
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Cena t�chto prací se pohybuje p�ibližn� do 500 000 K�. Schéma je znázorn�no na 

obrázku �íslo 7.  

Obrázek 7: Schéma procesu – malé zakázky 

 Na následujícím obrázku �íslo 8 je znázorn�na detailní analýza realizace malé zakázky. 

Obrázek 8: Detailní analýza proces� realizace malé zakázky 

Zákazník kontaktuje stavbyvedoucího, �i jiného pracovníka firmy v�tšinou telefonicky, 

mailem �i osobn� a sd�lí svoje p�edstavy. Stavbyvedoucí se v�tšinou p�ijede na zakázku 

podívat. Pokud nejsou k dispozici volné pracovní kapacity na požadovaný termín, tak 

zákazníkovi navrhne jiný termín. Pokud se mezi sebou dohodnou, nakoupí se materiál a 

zakázka se realizuje. Nesepisuje se Smlouva o dílo a termíny dokon�ení nejsou 

stanoveny.  
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U malých zakázek se ceny domlouvají pouze orienta�n�. N�kdy dochází 

k nedorozum�ní, postupem �asu se tento systém ukázal jako nedostate�ný. V t�chto 

p�ípadech vypíše mistr fakturu ru�n� a platba je provedena p�evodem �i hotov�. 

Malé zakázky obvykle realizuje dva až �ty�i lidé. 

Pravomoci, odpov�dnosti, dokumenty 

Vstupem do procesu jsou požadavky zákazníka. Za nákup materiálu a realizaci 

produktu je odpov�dný mistr. Za fakturaci odpovídá mistr. [1] 

Velké zakázky 

Do této kategorie pat�í zateplení bytových dom� nebo subdodávky pro novostavby. 

Cena t�chto prací se pohybuje od 500 000 K�. Schéma je znázorn�no na obrázku �íslo 

9. 

Obrázek 9: Schéma procesu – Velké zakázky 

Na rozdíl od malých zakázek se zpracovává cenová nabídka, v�tšinou na základ�

výkazu vým�r podle zpracovaného projektu, kde jsou uvedeny položky a množství. 

Tato nabídka se p�edkládá, �i zasílá zákazníkovi. Také se vede stavební deník, což u 

malých zakázek nikdo nepovažoval za smysluplné.  

Sepisuje se Smlouva o dílo tak, aby byla stanovena celková cena. Díl�í termíny jsou 

p�edem známy a uvedeny ve smlouv�, aby nemohlo docházet ke konflikt�m. 

Takto se postupuje, aby nedocházelo k nedorozum�ní a zárove� nebyly kladeny vysoké 

požadavky na administrativu. Velké zakázky v�tšinou realizují �ty�i až dvanáct lidí.  

Faktura je zpracována na po�íta�i a platba je provedena p�evodem na bankovní ú�et. 

Na následujícím obrázku �íslo 10 je uvedena detailní analýza proces� realizace velké 

zakázky. 
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Obrázek 10: Detailní analýza proces� realizace velké zakázky 

Pravomoci, odpov�dnosti, dokumenty 

Vstupem do procesu jsou požadavky zákazníka. Za vytvo�ení a odeslání cenové 

nabídky odpovídá rozpo�tá� – ekonom. Za vytvo�ení smlouvy je také odpov�dny 

rozpo�tá� – ekonom. Výb�r subdodavatel� a dodavatel� materiálu provádí mistr na 

základ� minulých zkušeností. 

Za nákup materiálu a realizaci produktu je odpov�dný mistr. Na realizaci produktu 

taktéž dohlíží stavbyvedoucí.  Za fakturaci odpovídá rozpo�tá� – ekonom. [1] 
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3.5. ANALÝZA VNIT�NÍHO PROST�EDÍ FIRMY

V následujících kapitolách provedu analýzu vnit�ního prost�edí firmy. 

3.5.1. 7S 

Strategie firmy 

 V této firm� je snaha zam��ená na strategii v�d�ího postavení v nízkých nákladech. 

Toto se docela plní, protože jsou dohodnuty maximální možné slevy u dodavatele 

materiálu a to díky velkým odb�r�m. Také režijní náklady jsou ve firm� minimální, 

protože není pot�eba najímat administrativní pracovníky. 

Strategie firmy se dá dále definovat takto:  

- mít nižší ceny než konkurence; 

- nechávat za sebou kvalitní práci a tím o sob� ší�it pozitivní reklamu; 

- získávat stále v�tší zakázky; 

- pomocí v�tších objem� nákupu materiálu získávat v�tší slevy; 

- dohodnout subdodavatelské smlouvy na další �emesla, které nejsme schopni 

zajistit sami; 

- vytvo�it si dobré jméno u developerských firem. 

Informa�ní systémy 

Není zaveden žádný podnikový informa�ní systém. V�tšina nutných informa�ních 

proces� se provádí pomocí mobilních telefon�. Byl z�ízen mobilní tarif, kde si klí�oví 

pracovníci volají mezi sebou zdarma. Dále se využívá internetu a to hlavn� emailu 

k zasílání projektových dokumentací, výkaz� vým�r, rozpo�t�, návrh� faktur apod. Na 

zpracování cenových nabídek podle výkazu vým�r se používá starý ceník stavebních 

prací z roku 2006. Bylo by vhodné zakoupit n�jaký levný stavební informa�ní systém, 

který by obsahoval tvorbu rozpo�t�, fakturaci apod. 

Styl �ízení 

Styl �ízení by se dal popsat jako laissez – faire. Pracovníci d�lají to, co uznají za 

vhodné. V p�ípad�, že si neví rady, se zeptají jednoho vedoucích. Pokud se sejde 

skupina živnostník�, kte�í se sami nejsou schopni sehrát a nedokážou dodržovat 

technologické postupy, pak nastupuje autoritativní styl �ízení. 
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Spolupracovníci 

Firma má problémy sehnat kvalitní a spolehlivé pracovníky. Toto je všeobecný problém 

ve stavebnictví. V�tšina zednických obor� bylo zrušeno nebo slou�eno a je jich málo. 

Všichni zkušení zedníci mají v�tšinou vlastní firmy a ti ostatní jsou jen na obtíž. 

Firma se snaží posbírat pracovníky z jiných obor� a zau�it je, což je �asov� náro�né. 

Tito pracovníci se stanou zkušen�jší, dražší a odejdou ke konkurenci nebo za�nou sami 

podnikat. 

Ve firm� by se m�l vytvo�it systém pravidelného proškolování. Dále by bylo vhodné 

vytvo�it subdodavatelské smlouvy u v�tších zakázek, protože živnostníci jsou najímaní 

na základ� ústní dohody a mohou tedy kdykoliv odejít. 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Firemní kultura je by se dalo p�irovnat k rodinné kultu�e. Vedoucí pracovníci jsou 

rodinní p�íslušníci. Další pracovníci jsou jejich p�átelé. 

Schopnosti 

Jelikož firma provádí stále v�tší a v�tší zakázky, je pot�eba, aby vedoucí pracovníci 

zvládali vše u�ídit. Bylo pot�eba se nau�it nové pracovní a technologické postupy. Dále 

bylo t�eba se nau�it vytvo�it cenové nabídky podle výkazu vým�r. U jednodušších 

zakázek je pot�eba vytvo�it i výkazy vým�r a ten následn� nacenit. Neprovád�jí se 

pravidelná školení, což by se m�lo napravit. M�lo by docházet ke zvyšování kvalifikace 

�ídících pracovník�, aby bylo možno stále se zv�tšující firmu u�ídit. 

3.5.2. FINAN�NÍ STRÁNKA V�CI – MOŽNÉ RIZIKA

Veškerá �innost firmy je financována z vlastních zdroj�. Majitel pot�ebuje mít okolo 

300 000,- K� na nákup materiálu. P�i realizace v�tších zakázek okolo 2 milionu je 

financování �ešeno pomocí díl�ích zálohových faktur. Firma si nechá zaplatit za hotové 

práce a z t�chto pen�z nakupuje materiál na další �ásti stavby. 

Riziko nezaplacení za dílo 

Tato situace by zp�sobila vážné problémy. Tém�� každý rok jsou realizovány zakázky 

s cenou kolem 2 milionu. Kdyby se stalo, že by odb�ratel nebyl schopen zaplatit, pak by 

nebyly peníze na platby za materiál, subdodavatel�m a také státním institucím. 
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V takovém p�ípad� by mohlo dojít až k exekuci rodinného majetku. Na takto velké 

zakázky jsou sepisovány smlouvy o dílo. 

Jsou zde ale realizovány zakázky zhruba do 500 000,- K�, na které nejsou sepsány 

Smlouvy o dílo. V p�ípad� nezaplacení by to sice firmu nepoložilo, ale i tyto zakázky by 

se m�li smluvn� ošet�it.  

Riziko dlouhodob� nep�íznivého po�así 

P�i realizaci zakázky se m�že stát, že se zakázka nestihne v termínu, kv�li dlouhodob�

nep�íznivému po�así. Pokud jde o subdodávku pro developerskou firmu, pak m�žou být 

penále až 50 000,- K� za den. Tato situace m�že nastat v p�ípad� mrazu. P�íklad: 

Zateplení novostavby bytového domu. Když je hrubá stavba dokon�ena teprve v �íjnu, 

pak se musí stihnout zakázku dokon�it, než za�ne mrznout. Technologické postupy u 

v�tšiny materiál� �íkají, že je možno pracovat, pokud je teplota vyšší než 5 stup��

celsia. Existují i materiály, které se mohou použít p�i teplotách nižších, ty jsou ale dražší 

a p�inášejí dodate�né náklady. Také existují i urychlova�e schnutí, také zvyšují náklady. 

Bylo by vhodné zjistit, jestli se pro tyto p�ípady dá najít �ešení.   

Riziko zp�sobení škody zákazníkovi vlivem pracovník�

Z�ídka se stane, že pracovník firmy zp�sobí n�jakou škodu. P�íklad: Stalo se, že 

subdodavatel demontoval parapety, byl líný je snést nebo spustit na kladce a tak je 

shazoval na trávník. Parapet se za letu vrátil a poškodil hotovou fasádu. Toto by mohlo 

být �ešeno pomocí pojišt�ní. 

Riziko zp�sobení škody zákazníkovi vlivem živelných pohrom 

M�že se stát, že p�i vým�n� st�echy náhle za�ne pršet. P�estože se v t�chto p�ípadech 

st�echa zakrývá, je možné, že se voda dostane, kam nemá. Také se m�že stát, že vlivem 

živelné pohromy m�že dojít ke škod�. Pro tyto p�ípady by také mohlo existovat �ešení 

v podob� pojišt�ní. 

3.5.3. DALŠÍ FAKTORY

Marketingové 

Jsou z�ízené reklamní webové stránky a je vytvo�eno n�kolik reklamních plachet, které 

jsou vystaveny v míst� staveb. Doposud se ve v�tší mí�e nevyužívaly žádné 
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marketingové aktivity, krom� výše zmín�ných webových stránek a reklamních plachet. 

S p�icházející krizí i do stavebnictví bude pot�eba vyvinout n�jakou v�tší snahu, aby 

bylo dostatek práce. 

3.5.4. MARKETINGOVÝ MIX

V následujícím textu uvádím marketingový mix neboli „4P“. 

Product - produkt 

- Tato firma se zam��uje hlavn� na: 

- Zateplování fasád panelových dom�

- Zateplování fasád rodinných dom�

- Pokládání dlažeb pr�myslových objekt�

- Rekonstrukce bytových jader 

- Rekonstrukce sociálního za�ízení podnikatelských i ne-podnikatelských subjekt�

- Hrubé stavby rodinných dom�

Price - cena 

Ceny u složit�jších zakázek jsou zpracovávány podle výkazu vým�r. Byl zakoupen 

ceník stavebních prací v roce 2006, ten je již zastaralý. Má to i jisté výhody. Když je 

zpracována cenová nabídka podle tohoto ceníku, pak je výsledná cena nižší než u 

konkurence. Je t�eba dát ale pozor na výkyvy v cenách materiálu. Bylo by vhodné tento 

systém zm�nit. 

Place – místo prodeje, distribuce 

Produkt této firmy je realizován v okolí Olomouce. V p�ípad� nedostatku práce 

v Olomouci jdou pracovníci ochotni dojížd�t po celém Olomouckém kraji. 

Promotion – podpora prodeje 

Podpora prodeje není ve firm� rozvinuta. Na tomto by bylo vhodné zapracovat 

3.5.5. PERSONALISTIKA

Ve firm� jsou t�i klí�oví pracovníci, kte�í mají živnostenský list na zednictví. Každý 

z nich je schopen vést samostatn� zakázku. Jeden z nich je schopen tvo�it rozpo�ty a 

všeobecn� se starat o financování staveb. 
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Pokud jsou sou�ástí dodávky i jiné práce než zednické, pak jsou vytvo�ené ústní dohody 

s dalšími živnostníky, kte�í dodávají ostatní �emesla, jako nap�íklad klempí�i, izolaté�i, 

instalaté�i, tesa�i a další. 

3.5.6. SILNÉ STRÁNKY

Sdružení je velice pružné a v daném prost�edí konkurenceschopné. Má potenciál r�stu, 

jen je nutno vytvo�it dokonalejší systém �ízení, aby bylo možno plnit u�ídit rostoucí 

firmu.  

Velké da�ové výhody pro živnosti �emeslné v podob� možnosti uplat�ování výdaj�

procentem z p�íjm�. 

Dobré jméno u v�tších stavebních firem, které nám dohazují zakázky.  

3.5.7. SLABÉ STRÁNKY

Je nutno zm�nit organiza�ní strukturu, vymezit pravomoci a odpov�dnosti a pomocí 

toho lépe provád�t zakázky. 

Firma nemá aktuální software na tvorbu rozpo�t�. Bylo by vhodné zakoupit stavební 

software na tvorbu cenových nabídek, aby bylo možno pracovat s aktuálními cenami. 

Nejsou sepsány subdodavatelské smlouvy, najímané osoby by mohly nedokon�it 

zakázky a odejít jinam. 

Nejsou stálí pracovníci. M�že se stát, že zakázky nebude mít kdo provád�t. 

Vlivem nedostate�ného zvyšování kvalifikace by se mohlo stát, že vedoucí pracovníci 

nezvládnou u�ídit stále se rozr�stající firmu. 

Nejsou sepsány smlouvy o dílo u menších zakázek, hrozí riziko nezaplacení. 

Nejsou pojišt�ny p�ípady škody zp�sobené investorovi, škody zp�sobené živelnými 

pohromami apod. 



	��

�

3.6. ANALÝZA VN�JŠÍHO PROST�EDÍ FIRMY

V následujících kapitolách bude provedena analýzy vn�jšího prost�edí firmy. 

3.6.1. OBECNÉ - SLEPTE 

Sociální 

Až na výjimky, v�tšina lidí touží po tom mít kde bydlet a proto je tu stálá poptávka po 

bytech �i rodinných domech. Životní úrove� lidí se stále zvyšuje a pot�eba nových byt�, 

�i dom� je stále nar�stající. 

(Životní úrove�, vzd�lávání) 

Legislativní 

V tomto oboru podnikání je t�eba brát v úvahu: 

- Stavební zákon; 

- Zákony a vyhlášky týkající se životního prost�edí a nakládání s nebezpe�nými 

odpady; 

- Zákon o daních z p�íjm� fyzických osob; 

- Zákon o dani z p�idané hodnoty; 

- Zákon o sociálním pojišt�ní; 

- Zákon o zdravotním pojišt�ní; 

- další zákony a vyhlášky. 

Ekonomické 

Celosv�tová krize již za�íná zasahovat i do stavebnictví. Developerské firmy dokon�ují 

již zapo�até projekty. Z vlastního pr�zkumu jsem zjistil, že nov� postavené bytové 

domy jsou prodané asi jen z poloviny. To znamená, že nové projekty výstavby se 

nezahajují. V p�íštím roce dojde k útlumu ve výstavb� velkých projekt�.  

Menší stavební firmy se zam��ují na projekty podporované státem na zateplování 

rodinných, �i bytových dom�, jako je projekt Zelená úsporám. 

V posledních m�sících se projevila zvýšená nezam�stnanost a nedostatek práce. Za�ali 

se nabízet živnostníci, aby poptávali práci. 



	��

�

Politické 

Politická situace je v posledních letech p�íznivá pro živnostníky. Konkrétn� pro ty, co 

mají živnost �emeslnou. Ti mohli v minulém roce prokazovat výdaje procentem 

z p�íjm� a to 60 procent. V letošním roce tato sazba byla zm�n�na na 80 procent. Tato 

skute�nost velice nahrává �emeslník�m. 

Technologické 

Ve stavebnictví, stejn� jako v jiných oborech �inností, dochází k neustálému 

technologickému vývoji. Je nutné se o tento vývoj zajímat a studovat nové 

technologické postupy. P�íklad: Kdysi bylo naprosto b�žné, že se hrubá stavba staví 

s tvárnic, které se usazovaly do malty. V posledních letech je již tvárnice kladly do 

lepidla, které se nanášelo vále�kem. Odpadlo tak míchání malty, �ímž se ušet�ily 

náklady na pracovní síly a materiál. Nyní se tyto tvárnice lepí dokonce na PUR p�nu. 

To znamená, že odpadají další náklady na míchání lepidla. 

Ekologické 

Ve stavebnictví krom� žádaného produktu vystupuje také hodn� odpadu v podob�

stavební suti. Tuto su	 je možno recyklovat. Je však nap�ed pot�eba ji t�ídit. Net�íd�ná 

su	 jde v�tšinou na skládku a náklady na uložení takového odpadu jsou 

n�kolikanásobn� vyšší, než je tomu u t�íd�ného odpadu. 

3.6.2. OBOROVÉ

Trh 

Trh ve stavebnictví je velice rozsáhlý. Když se zam��ím pouze ne Olomouc a okolí, tak 

zde operují desítky stavebních firem a stovky samostatných živnostník�. 

Dodavatelé 

V�tšinou jednou za rok jsou sepsány dodavatelské smlouvy, kde jsou vypsány slevy na 

r�zná výrobkové �ady materiálu. Tyto slevy se odvíjí podle množství odb�ru. Pokud 

jsou odb�ry v n�kterém roce výrazn� vyšší, je možno zajistit vyšší slevy. 

Itema a.s.: Zde jsou odebírány zateplovací systémy WEBER-TERRANOVA a v�tšina 

stavebního materiálu. 
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Stomix a.s.: Firma Stomix si svoje zateplovací systémy distribuuje sama, proto je 

možné tuto zna�ku koupit pouze ve specializovaných prodejnách �i skladech Stomix. 

Kerastol: V této prodejn� je odebírána stavební chemie zna�ky Mapei a Prince-color, 

dále obklady, dlažby, sprchové kouty, vany, keramika a podobné zboží. Majitelé firmy 

jsou dlouholetí známí a jsou ochotni sehnat vše pot�ebné za minimální marži. 

Zákazníci 

Mezi zákazníky mohou pat�it podnikatelské, ne-podnikatelské subjekty a také státní 

instituce. 

Mezi nej�ast�jší zákazníky pat�í bytová družstva, spole�níci vlastník� bytových dom�, 

majitelé byt� a rodinných dom�. V poslední tob� také obce a developerské spole�nosti.  

Odb�ratelé 

Mezi hlavního odb�ratele pat�í olomoucká developerská a stavební firma Eurogema CZ 

a.s. Pro tuto firmu zajiš	ujeme dlažby schodiš	, chodeb, balkon�, dále rekonstrukce 

sociálních za�ízení a v neposlední �ad� zateplování bytových dom�. 

Ob�as se nám ozývají konkuren�ní firmy a dohazují nám práce, které nejsou sami 

schopni provést. 

Mezi další odb�ratele pat�í Lesy �eské republiky s.p. pobo�ka Šternberk. 

Dalším velkým odb�ratelem bylo m�sto Uni�ov, pro které bylo rekonstruováno sociální 

za�ízení základních škol. 

3.6.3. PORTER�V P�TI FAKTOROVÝ MODEL 

KONKUREN�NÍHO PROST�EDÍ

Vyjednávací síla zákazník�

Pokud se zákazníci snaží snížit ceny pod únosné hranice, mohou se setkat s úsp�chem 

v podob� nekvalitních materiál�, �i práce. To se jim v kone�ném d�sledku nemusí 

vyplatit.  

Zákazníci mohou vyjednávat o výši cen, pouze pokud je nedostatek práce, nap�íklad 

v zimních m�sících nebo v posledních m�sících, kdy se celosv�tová finan�ní krize 

dostává i do stavebnictví. 
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Vyjednávací síla dodavatel�

Mezi dodavateli materiálu panuje silná konkurence. P�edhán�jí se mezi sebou ve výši 

poskytnutých slev. Odb�ratelé si tak mohou vybírat a lehce dodavatele zm�nit. 

Stavebniny se snaží získat konkuren�ní výhodu pomocí dopl�kových služeb zdarma, 

jako je výpo�et pot�ebného materiálu, školení správného provád�ní technologických 

postup� apod. 

Rivalita firem, které p�sobí na trhu 

Na pr�myslovém trhu dochází k cenové válce, kdy se firmy snaží tla�it ceny co nejníže, 

bohužel to se následn� odráží v kvalit� používaných materiál� a práce. 

Hrozba vstupu nových konkurent�

Na tento trh mohou kdykoliv vstoupit konkurenti, avšak budou mít problém 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovník�. 

Hrozba substitut�

Jako substitut pro klasické zd�né domky by se daly uvést montované d�evostavby, ty 

mohou konkurovat nižší cenou, avšak mají menší dobu životnosti.  

3.6.4. P�ÍLEŽITOSTI

Stálá poptávka po nových bytech a rodinných domech. Poptávka po rekonstrukcích 

bytových i nebytových prostor�. 

Odb�ry materiálu od dodavatel� jsou tak veliké, že jsou sjednány maximáln� možné 

slevy. Možno tento materiál prodávat a menší marží než maloobchodníci. 

3.6.5. HROZBY

Asi polovina p�íjm� je závislá na �innosti developerských firem. Omezení vzniku 

nových investi�ních projekt� t�chto firem by mohlo znamenat úbytek p�íjm�.  

Pracovníci firmy se dále nevzd�lávají a nestudují nové technologické postupy. To by 

mohlo snížit konkurenceschopnost. 

Velká konkurence a probíhající krize ve stavebnictví. 
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3.7. ANALÝZA P�ÍSTUPU K ŽIVOTNÍMU 

PROST�EDÍ

Odpady jsou ve firm� t�íd�ny a poté odvezeny na skládku. T�íd�ny jsou pouze proto, že 

net�íd�ný odpad má dražší likvidaci než t�íd�ný. 

V této oblasti je nutno porovnat legislativní požadavky na životní prost�edí s realitou ve 

firm�. 

Navrhuji kontaktovat poradenskou firmu a zajistit školení. 

3.8. ANALÝZA BEZPE�NOSTI PRÁCE VE 

FIRM�

Ve firm� se dodržují požadavky bezpe�nosti práce. Bylo by vhodné posoudit 

dodržování p�edpis� o bezpe�nosti práce. 

Navrhuji navštívit seminá�, který je za�azen do programu celoživotního vzd�lávání 

�KAIT s názvem: 

„ BEZPE�NOST PRÁCE, PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU“

Dále navrhuji kontaktovat poradenskou firmu a dát vše do po�ádku. 
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4. OPTIMALIZACE PROCES� A
NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

V této kapitole �íslo 4 jsou uvedeny moje návrhy na zlepšení aktuálního stavu, který se 

na základ� analýzy ukázal jako nedosta�ující a pro další rozvoj firmy musí dojít 

k optimalizaci n�kterých �ástí fungování sdružení.   

4.1. ORGANIZA�NÍ STRUKTURA: 

Stávající organiza�ní struktura je nedosta�ující, protože se firma pomalu rozr�stá a již 

nevyhovuje.  

Bylo by vhodné ji rozd�lit alespo� na dva samostatn� fungující útvary, které se 

specializují na následující �innosti: 

Zateplování fasád rodinných, bytových, �i panelových dom�.  

Obklady koupelen novostaveb, rekonstrukce sociálního za�ízení, pokládání dlažeb. 

Návrh této struktury je znázorn�n na následujícím obrázku �íslo 11. 
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Obrázek 11: Návrh organiza�ní struktury
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4.2. PRAVOMOCI A ODPOV�DNOSTI: 

V následujícím textu je popsáno, co se na které pozici v organiza�ní struktu�e požaduje. 

Toto je velice d�ležité, aby každý pracovník v tomto sdružení v�d�l, jaké má pravomoci 

a za co je odpov�dný. 

Stavbyvedoucí 

Je zodpov�dný za dodržování správných technologických postup�. Odpovídá za 

zhotovení díla podle projektové dokumentace. Odpovídá za dodržování bezpe�nosti 

práce. 

Úsek fasády

Tento úsek se primárn� zabývá provád�ním tepelné izolace fasád nejr�zn�jších staveb. 

Jedná se nap�íklad o bytové domy, panelové domy, rodinné domky, pr�myslové objekty 

a další nebytové prostory. 

Mistr fasádník�

Tato osoba se stará o dodržování technologických postup� stanovených výrobcem 

zateplovacího systému. Jedná se nap�íklad o zp�sob nalepení tepeln� izola�ních desek, 

správné a dostate�né kotvení podle ur�ení projektanta apod. 

Dále ur�uje, co se v který den bude d�lat a to v závislosti na venkovní teplot�, dob�

schnutí materiálu apod. 

Má odpov�dnost za dodávky materiálu. Sem pat�í termíny podání objednávek, výb�r a 

doprava mén� významných materiálových položek, kontrola a p�evzetí materiálu a �eší 

p�ípadné reklamace materiál�. 

Najímaní fasádníci 

Plní p�íkazy mistra nebo stavbyvedoucího. Mají povinnost upozornit na problematická 

místa a konzultovat další postup s mistrem. Mají povinnost ú�astnit se pravidelného 

školení pro správné provedení zateplovacích systém� od výrobc� WEBER-

TERRANOVA a STOMIX. 
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Pomocní d�lníci 

Plní p�íkazy všech nad�ízených. Primárn� mají na starosti vnitro-staveništní p�epravu 

materiálu, správné uskladn�ní materiálu, pr�b�žný úklid na staveništi, uskladn�ní a 

�ádné o�išt�ní ná�adí a nástroj�. 

Úsek obklady

Tento úsek se zabývá provád�ním obklad� a dlažeb. Dále se tu provádí hydro-izolace 

sprchových kout�, teras, balkon� apod. 

Mistr obklada��

Tento pracovník ur�uje, co se který den bude d�lat. Kontroluje správné provád�ní 

hydro-izolace. Kontroluje správné lepení obklad� a dlažeb podle norem k tomu 

ur�ených. 

Najímaní obklada�i 

Plní p�íkazy mistra nebo stavbyvedoucího. Jsou povinni dodržovat správné 

technologické postupy pro správné provád�ní obklad�, dlažeb a hydro-izolací. 

Úsek Správa

Úkolem úseku správa je zabezpe�ovat chod celého sdružení. 

Finance a obchod 

V tomto st�edisku je �ešen zp�sob financování zakázek. Jde p�edevším o zp�sob 

financování materiálu, sepisování smluv o dílo, sepisování smluv se subdodavateli. 

Rozpo�ty a fakturace 

V tomto st�edisku probíhají �innosti, které p�edchází realizaci zakázky a �innosti, které 

následují po dokon�ení díla. Mezi tyto �innosti pat�í: sestavování jednoduchých výkaz�

vým�r, vytvá�ení cenových nabídek, vyjednávání cen se subdodavateli, vyjednávání cen 

s dodavateli materiálu, fakturace staveb. 
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4.3. PROCESY VE FIRM�

Z analýzy vyplynulo, že je t�eba zam��it se na získávání zákazník�, zdokonalit 

marketing, v�tší pozornost v�novat školení pracovník�, zavést evidenci subdodavatel�, 

dodavatel� materiálu, zakázek a zákazník�. Je t�eba se zam��it na konkuren�ní boj, aby 

firma zvýšila úsp�šnost na trhu. P�ehled všech proces�, které by m�ly probíhat ve 

sdružení je uveden na následujícím obrázku �íslo 12. 

Obrázek 12: Procesy ve firm�

�ídící procesy: 

Hlavní procesy: Podp�rné procesy:
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�ídící procesy: 

V procesu plánování se rozhoduje o tom, které zakázky se pokoušet získat a za jakou 

cenu, dále se plánují spekulativní nákupy materiálu a jejich následné skladování. 

V procesu finance se rozhoduje o zdrojích financování zakázek. Zakázky jsou 

financovány z vlastních zdroj�. Pokud se jedná o realizaci zakázky v�tšího rozsahu, pak 

jako zdroj financování �áste�n� slouží i díl�í faktury. Dále se zde každý rok ur�ují 

prost�edky ur�ené na marketing. V tomto procesu se také ur�uje zp�sob d�lení zisku 

sdružení.   

Evidence zakázek, jak minulých, stávajících, tak budoucích nám slouží ke koordinaci 

harmonogram� provád�ní zakázek. Také se zde vedou poptávky, nabídky, objednávky a 

smlouvy. Evidence subdodavatel� nám slouží k vyhodnocování aktuální možné 

výrobní kapacity. Zde jsou evidovány jejich schopnosti a zkušenosti, také je zde cena, 

za kterou jsou ochotni pracovat v závislosti na ro�ním období a aktuální situaci na trhu.

Evidence dodavatel� materiálu se vede kv�li výši slev a cenové úrovn� jimi 

poskytovaných materiál�. Množstevní slevy se vyjednávají na základ� množství 

odebraného materiálu, historii nákup� a minulých zkušeností. V procesu konkuren�ní 

boj dochází k monitorování konkurence a s tím souvisí i zm�na konkuren�ní strategie 

sdružení. 

Hlavní procesy: 

Proces získávání zákazník� je jedním z nejd�ležit�jších proces� v�bec. Je zde �ešeno 

vše od hledání zákazníka, p�es vytvá�ení cenových nabídek, až po sepsání smlouvy o 

dílo. V procesu výb�r subdodavatel� se na základ� požadované výrobní kapacity a cen 

t�chto dodavatel� vybírají aktuáln� pot�ební pracovníci. S t�mito se uzavírají 

subdodavatelské smlouvy. V procesu výb�r dodavatel� materiálu se na základ� námi 

stanovených kritérií zvolí ti nejvhodn�jší. T�mito kritérii jsou nap�. cenová úrove� po 

množstevních slevách, cena dopravy, rychlost dodávek na stavbu apod. V procesu

nákup materiálu, ná�adí a stavebních stroj� se �ídí termíny objednávek a následných 

dodávek na stavbu. V procesu realizace zakázky dochází ke konkrétní výsledného díla. 

Podp�rné procesy: 

Proces skladování �ídí skladování materiálu, ná�adí a stroj�. V procesu doprava se �eší 

doprava materiálu, ná�adí a lešení. Proces m��ení a kontrola vyjad�uje kontrolu 
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skute�ného stavu s p�vodním plánem. V procesu technická podpora výrobc�

materiálu je konzultováno dodržování správných technologických postup�. V procesu 

marketing se volí aktuální marketingová strategie. Poslední proces školení nám 

zajiš	uje vzd�lávání pracovník�. Probíhají školení týkající se bezpe�nosti práce na 

stavbách. Jednou za rok jsou zajišt�ny školení dodavatel� zateplovacích systém�

Stomix a WEBER – Terranova, kde se získávají pot�ebné certifikáty. 

4.4. REALIZACE ZAKÁZKY – POPIS PROCESU

Již nebudeme zakázka rozlišovat na malé a velké zakázky. Tento návrh z bakalá�ské 

práce se ukázal jako nedostate�ný. Nyní navrhuji mít 2 varianty realizace zakázky, a to 

zateplování fasád a obklady. 

4.4.1. ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

Na následujícím obrázku �íslo 13 je uvedena globální analýza realizace zakázky - úsek 

zateplování fasád. 

Obrázek 13: Globální analýza realizace zakázky - úsek zateplování fasád 

Na následujícím obrázku �íslo 14 a 15 je znázorn�na detailní analýza fungování celého 

procesu realizace zakázky – úsek zateplování fasád. R�žové zvýrazn�ní zna�í 

dokumenty. Modré zvýrazn�ní zna�í hlavní procesy, které budou podrobn�ji popsány 

v kapitolách 4.4.3 - 4.4.14 této práce. 
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Obrázek 14: Schéma realizace zakázky – úsek Zateplování fasád - 1. �ást 
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Obrázek 15: Schéma realizace zakázky – úsek Zateplování fasád - 2. �ást 
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d�v�ryhodný.  V p�ípad� schválení poptávky dojde k vytvo�ení a odeslání nabídky. 

Dále závisí na zákazníkovi, zda nabídku p�ijme. Pokud jí odmítne, dochází k dalšímu 

jednání ohledn� zm�n nabídky. Když zákazník nabídku p�ijme, zašle nám objednávku. 

Z naší strany dochází k vytvo�ení návrhu smlouvy. Zákazník poté smlouvu projde a 

podepíše, když ne, dochází k dalšímu jednání. Po podpisu smlouvy dochází 

k zhodnocení, zda máme požadovaný po�et pracovník�, nebo je nutno hledat další 

subdodavatele.  

Následuje zhodnocení, zda máme vhodného dodavatele materiálu, pokud ne, dochází 

k hledání vhodn�jšího dodavatele materiálu. Následují nákupy materiálu pot�ebného pro 

zhotovení zakázky. Když máme vše pot�ebné ke zhotovení zakázky, dochází ke 

konkrétní realizaci produktu. Výstupem bývá kone�né dílo. Po p�edání požadovaného 

díla dochází k fakturaci. N�kdy bývají realizovány zm�ny v požadavcích na dílo. 

V t�chto p�ípadech jsou zm�ny realizovány, pokud je tyto požadavky možné realizovat. 

Následn� dochází k dodate�né fakturaci zm�n. 

4.4.2. OBKLADY

Na následujícím obrázku �íslo 16 je uvedena globální analýza realizace zakázky - úsek 

obklady. 

Obrázek 16: Globální analýza realizace zakázky - úsek obklady 

Na následujícím obrázku �íslo 17 je znázorn�no detailní analýza fungování celého 

procesu realizace zakázky – úsek obklady. R�žové zvýrazn�ní zna�í dokumenty. Modré 

zvýrazn�ní zna�í hlavní procesy, které budou podrobn�ji popsány v 

následujících kapitolách �íslo 4.4.3 -4.4.14. 
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Obrázek 17: Schéma realizace zakázky – úsek obklady
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Popis realizace zakázky úseku obklady 

Na za�átku je hledání zákazníka, kdy se pomocí marketingových aktivit snažíme 

upoutat pozornost potenciálního zákazníka. Zákazník se námi zkontaktuje a sd�lí nám 

svoje požadavky. My poptávku p�ijmeme a zaevidujeme. Následn� dochází 

k rozhodnutí, zda máme o zakázku zájem a to na základ� volných pracovních kapacit. 

Pokud zakázku nevylou�íme, následuje zpracování a odeslání nabídky. Když se 

zákazníkovi nabídka líbí, zašle nám objednávku. My vytvo�íme návrh smlouvy a ten je 

poté p�edložen zákazníkovi. Po podpisu smlouvy následuje nákup materiálu, realizace 

zakázky a p�ípadné dodate�né zm�ny. Výstupem je požadované dílo, faktura dle 

smlouvy o dílo a faktura na p�ípadné vícepráce.  

4.4.3. NALEZENÍ A KONTAKTOVÁNÍ BUDOUCÍHO 

ZÁKAZNÍKA

Tento proces za�íná být v dob� dnešní krize velice aktuální, protože je nedostatek práce 

a zakázky si musíme zajiš	ovat. 

Aby toto sdružení mohlo dlouhodob� fungovat a byl zajišt�n neustálý r�st, je pot�eba si 

shán�t stále v�tší zakázky a zajiš	ovat nep�etržitou návaznost mezi zakázkami. 

Proto navrhuji neustále zdokonalovat webové stránky tj. nahrávat nové fotografie do 

referencí, seznámit zákazníka s novými technologickými postupy apod. Dále je možno 

zviditel�ovat naši firmu na r�zných poptávkových portálech. Je možno použít 

vyhledávání zakázek na internetu (nap�. na serverech www.aaapoptavka.cz nebo 

www.epoptavka.cz). 

Jako p�íklad uvádím, že od dubna 2010 je spušt�na reklamní kampa� na serveru 

www.seznam.cz, kde jsem umístil sponzorované odkazy tak, že naše reklama je na 

prvním míst� ve t�ech kategoriích týkajících se izolace a zateplení. V minulosti bylo na 

marketingové aktivity vynaloženo ro�n� kolem 10 000,- K�. Nyní jsem tuto �ástku 

doporu�il zvýšit alespo� na 20 000,- K�.    

4.4.4. P�ÍJEM POPTÁVKY

Úsek správa zachycuje, vyhodnocuje a eviduje všechny došlé poptávky. Tyto poptávky 

jsou zaevidovány do dokumentu poptávky, kde se také uvádí požadovaná doba 

realizace. Na základ� tohoto dokumentu je možno vytvo�it jednoduchý harmonogram 
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provád�ní zakázek a je možno zjistit, kde jsou �asové mezery a tudíž v kterém období 

jsou ve sdružení volné pracovní kapacity. 

Ten, kdo je kontaktován, si v�tšinou dohodne sch�zku s poptávající osobou. Na sch�zce 

zhodnotí rozsah poptávaných prací, ur�í p�edb�žnou délku realizace a zjistí 

požadovanou dobu realizace. 

Následn� za asistence rozpo�tá�e je provedena analýza zakázky, co do rozsahu, doby 

p�edpokládané realizace, p�edpokládané finan�ní zdroje pot�ebné na nákupy materiálu a 

platby subdodavatel�m. 

Jestliže se najde d�vod, pro� není možno zakázku realizovat v daném termínu nebo 

v�bec, je o tom informován zákazník a zakázka je z dalšího postupu vy�azena. Toto 

vy�azení m�že být zp�sobeno nap�.: nedostatkem výrobních kapacit k realizaci zakázky, 

absenci kvalifikovaných �emeslník� pot�ebných ke zhotovení zakázky atd. 

4.4.5. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Úsek obklady 

Pro úsek obklady jsem vytvo�il jednoduchý ceník, kde jsou uvedené nej�ast�jší položky 

pro obklady koupelen �i pokládání dlažeb. Tento ceník je v podob� tabulky, kde sta�í 

doplnit množství a takto vypln�ný se z n�j stává cenová nabídka. Najdeme zde 

informace, jako je: 

Název produktu, množství, m�rná jednotka, cena za jednotku, Sazba DPH, Cena 

celkem, poznámky. 

 Jsou zde uvedeny aktuální ceny, ale ty zde nebudu uvád�t kv�li konkurenci. Následuje 

p�íklad t�chto položek:   

- P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 

- P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

- Obkládání st�n vnit�ních keramických do tmele do 300x300 mm 

- Obkládání st�n vnit�ních keramických do tmele do 100x100 mm 

- Montáž obkladu, mozaika, malta 20x20mm 

- Vyrovnání podklad� maltou ze SMS tlouš	ka do 10 mm 

- Provedení penetrace podkladu 
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- Obklad soklík� rovných do tmele výšky do 100 mm 

- Obklad soklík� rovných do tmele výšky do 150 mm 

- Obklad soklu schodiš	ových stup��., TM, v. do 100 mm 

- Obklad sokl. schodiš	ových stup��, TM, v. do 150 mm 

- Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm 

- Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm 

- Montáž podlah keramických, hladké, tmel, 20x20 cm 

- Montáž podlah keramických hladké, tmel, 30x30 cm 

- P�íplatek za spárovací hmotu - plošn� (Mapei) 

- P�íplatek k obkladu st�n keramických, za plochu do 10 m2 

- St�rka hydroizola�ní t�snící hmotou - pružná hydroizolace 

- P�íplatek za diagonální kladení dlažby (na koso)  

Pokud jde o složit�jší zakázku, kde je zpracován projekt a výkaz vým�r, potom se 

postupuje jako v následující kapitole. 

Úsek zateplování fasád 

Zpracování nabídky u složit�jší zakázky se provádí pomocí stavebního softwaru na 

základ� výkazu vým�r ze zpracovaného projektu. Software použitelný na zpracování 

takovýchto rozpo�t� je nap�íklad program Stavitel nebo Buildpower spole�nosti RTS 

nebo KROS plus spole�nosti ÚRS Praha. Takto velké rozpo�ty se v našem sdružení 

realizují jen málo, a proto bývá �asto rozpo�et zpracován na zakázku u sp�átelených 

konkuren�ních firem. 

Schéma zpracování nabídky je znázorn�no na obrázku �íslo 18. 

Nejjednodušší je zpracovat nabídku, když máme od projektanta vytišt�ný nebo 

v elektronické podob� zpracovaný výkaz vým�r. V tomto výkazu jsou uvedeny �ísla 

položek stavebních prací. Tyto �ísla položek se p�epíší do stavebního softwaru ur�eného 

na tvorbu rozpo�t� a automaticky je nám vložena cena. N�které položky bývají 

nestandardní, zde pak nastupuje propo�tová kalkulace. Tato cena je pak vytvo�ena 

pomocí kalkula�ního vzorce. Takto hotový rozpo�et nám udává cenu, kterou by 

p�ibližn� m�ly i konkuren�ní stavební firmy. Tato cenu je proto nutno snížit na námi 

zvolenou cenovou hladinu. Mnou vybrána je hladina 85 procent této ceny z aktuálního 
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ceníku stavebních prací. Tato cena se ukázala jako optimální pro získání zakázky ve 

výb�rovém �ízení. 

Obrázek 18: Schéma procesu tvorby rozpo�tu 

Pokud nevlastníme stavební software, který obsahuje aktuální databázi cen stavebních 

prací, jde to vy�ešit i tak, že použijeme starší databázi a následn� musíme upravit cenu 

na požadovanou cenovou hladinu. Ze zkušeností v minulých letech se ukázalo, že když 

použiji 3 roky staré ceny, tak máme p�ibližn� 80 procentní šanci, že ve výb�rovém 

�ízení usp�jeme a tudíž budeme mít konkurenceschopné ceny v našem regionu. V tomto 

p�ípad� ušet�íme za koupi aktuálního stavebního softwaru, který stojí desítky tisíc. 

Použití staré cenové hladiny má i jisté nevýhody. P�ijdeme o nov� vzniklé stavební 

položky, které vznikly na základ� nových technologických postup�. 

V tomto sm�ru se ne�adíme mezi inovátory, protože novinky s sebou nesou jisté 

nevýhody. M�že se po n�kolika letech zjistit, že technologické postup této novinky m�l 

n�jakou chybu a m�že to mít neblahý vliv na jakost produktu. Vzhledem k tomu, že 

dáváme b�žn� prodlouženou záruku a to 60 m�síc�, používání málo vyzkoušených 

technologií by se nám nemuselo vyplatit. Použití nových technologií zvažujeme, až 

poté, co jsou použity na jiných stavbách, jejich použití se osv�d�ilo a náklady se 

výrazn� snížily. 

Je zpracován 
výkaz vým�r

Nacen�ní výkazu vým�r 
(tvorba rozpo�tu) 

NE

Vytvo�ení jednoduchého 
výkazu vým�r 

ANO

Konec

Odeslání nabídky zákazníkovi 
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Najdou se i situace, kdy není zpracován projekt a s tím související výkaz vým�r 

stavebních prací. V takových p�ípadech musí tento výkaz n�kdo vytvo�it. V�tšinou ho 

vytvá�í mistr z úseku fasád nebo rozpo�tá� za pomocí další osoby, aby bylo možno 

používat m��ící pásmo. Tento výkaz je následn� zpracován do výsledného rozpo�tu. 

4.4.6. TVORBA ROZPO�TU – CENOVÁ HLADINA

Tvorb� rozpo�tu v�nuji samostatnou kapitolu, protože je to jedna z nejd�ležit�jších �ástí 

tvorby nabídky.  

Software na tvorbu rozpo�t�

V�tšina stavebních firem používá software na tvorbu rozpo�t�. Základem t�chto 

program� je databáze stavebních prací a sm�rné ceny stavebních prací pro dané období. 

V následujících kapitolách uvedu možnosti pro stavební firmy. 

Dražší varianta 

Do této kategorie pat�í nap�. program Buildpower spole�nosti RTS, a.s. nebo program 

KROS PLUS spole�nosti ÚRS Praha, a.s. 

Výhodou použití t�chto program� je, že umí vytvo�it kompletní evidenci celé stavby 

v�etn� rozpo�t�, kalkulací, dokument�, faktur apod. Tyto programy také obsahují 

databázi b�žn� používaných materiál�. 

Tvorba rozpo�t� je v této variant� velice jednoduchá, nevýhodou je však vyšší cena, 

která se pohybuje v �ádu n�kolik desítek tisíc. 

Orienta�ní ceny:  Buildpower – programová sestava: rozpo�tá� + data: 35 000,-K�

   KROS PLUS – Mini modul: 29 300,- K�

Levn�jší varianta 

Nejlevn�jší variantou je použití ceníku stavebních prací v kombinaci s MS Excel. Tato 

varianta je však komplikovan�jší, protože zde chybí nejr�zn�jší funkce, jako je nap�. 

automatický výpo�et hmotnosti suti, stavebních hmot apod. Výhodou je nízká cena, 

která se pohybuje do 10 000,- K�. 
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Stanovení cenové hladiny 

Problém je v tom, že p�i výb�rovém �ízení je hlavní kritérium cena. Kdyby všechny 

firmy používaly aktuální databázi cen stavebních prací, tak by m�li stejnou cenu. Proto 

je nutno tuto cenu p�ed odevzdáním cenové nabídky upravit, v�tšinou snížit.  

Moje cenová hladina 

Moje metoda je taková, že si stanovuji cenovou hladinu pro jednotlivé druhy stavebních 

prací jako nap�. zateplování fasád 85 procent aktuálních cen stavebních prací, obklady a 

dlažby 95 procent aktuálních cen stavebních prací. Tato moje cenová hladina se 

neustále m�ní, je závislá na míst� stavby, aktuálním stavu na trhu a dokonce i ro�ním 

období. 

Obecn� pro naše sdružení platí, že od jara do podzimu preferujeme zateplování fasád 

p�ed provád�ním obklada�ských prací a proto v tomto období zvedáme cenovou hladinu 

u obklada�ských prací a provádíme pouze zakázky za vyšší ceny. Cenu za zateplování 

se snažíme mít trvale na nižším bod� než konkurence. To nám umož�ují množstevní 

slevy na zateplovací systémy a také efekt zkušenostní k�ivky, kdy díky vyšším 

objem�m produkce dosahujeme nižších náklad�. 

S naším dodavatelem materiálu jsme si domluvili velkoobchodní ceny na zateplovací 

systémy. Nap�. na izola�ní desky sleva p�es 50 procent a stavební tmely a lepidla sleva 

p�es 30 procent. P�íklad stanovení cenové hladiny je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 1: P�íklad stanovení cenové hladiny 

Správn� stanovená cenová hladina je d�ležitým p�edpokladem realizace konkuren�ní 

strategie, kdy se zam��ujeme na nejnižší cenu nebo nejnižší náklady (cost leadership). 

Návrh aktuální konkuren�ní strategie je uvedená v poslední kapitole návrhové �ásti. 
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4.4.7. P�ÍJEM OBJEDNÁVKY A ZP�SOB VÝB�RU 

FIRMY Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA

Zákazník si vybírá firmu podle toho, jestli je jedná o zakázku v��i soukromé osob�, 

podnikatelskému subjektu, �i státní instituci.  

Soukromá osoba 

Zákazník si v�tšinou nechá nacenit zakázku u více firem.  Poté, co p�ijme nabídky od 

firem, které mají o realizaci zájem, se rozhoduje o výb�ru vhodné firmy na základ�

ceny, referencí firmy, poskytované záru�ní dob� atd. 

Podnikatelský subjekt 

Podnikatelské subjekty obvykle obešlou d�v�ryhodné firmy a ud�lají si výb�rové �ízení. 

Následn� vyberou tu firmu, která splní jejich požadavky. 

Státní instituce 

Státní instituce v�tšinou obešlou d�v�ryhodné firmy nebo jiným zp�sobem uve�ejní 

zadání zakázky. Do ur�itého data je nutno dodat na p�edem ur�ité místo nabídku. 

V p�edem zvolenou dobu komise obálky rozbalí a zvolí firmu, která nejlépe plní 

požadavky zadání. 

4.4.8. SEPSÁNÍ SMLOUVY O DÍLO

S odb�ratelem, �i zákazníkem je ve v�tšin� p�ípad� sepsána smlouva o dílo. Tato 

smlouva m�že být dvojího typu a to podle toho, komu jsou ur�eny: 

Smlouva o dílo (ur�ena kone�nému zákazníkovi – ne-podnikatelskému 

subjektu) 

V�tšinou tuto smlouvu p�edkládáme my a zákazník m�že p�ípadn� vznést námitky a po 

spole�né domluv� m�že dojít ke zm�n� smlouvy. 

Sub-dodavatelská smlouva (sub-dodávka ur�ena jiné firm�) 

V tomto p�ípad� v�tšinou ekonomicky siln�jší firma p�edkládá smlouvu. Ta bývá 

zpravidla mírn� výhodn�jší pro tuto v�tší firmu. Je to zp�sobeno tím, že hlavní 

dodavatel má vysoké penále za posunutí termínu dokon�ení a snaží se tímto zp�sobem 

chránit proti špatn� vybranému subdodavateli.   
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Dodatky ke smlouv�

Mnohdy se realizují zm�ny, a	 už je to na p�ání zákazníka nebo to vyžadují aktuální 

situace a musí se použít jiné technologické postupy. 

Aby se zabránilo následným spor�m p�i fakturaci, tak je možno sepsat dodatek ke 

smlouv� a uvést zde popis zm�n, d�vod a cenu. 

4.4.9. NALEZENÍ VHODNÝCH SUBDODAVATEL�

Toto sdružení ob�as realizuje zakázky, kde je nutno si sehnat subdodavatele na další 

odborné práce, na které není se sdružení nikdo proškolen, �i nemá pot�ební osv�d�ení 

nebo certifikát. Jedná se nejen o práce zednické, ale také záme�nické, truhlá�ské, 

tesa�ské, elektriká�ské, dohled Autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavitelství 

apod. 

Tyto subdodavatele hledat až v okamžiku, kdy je pot�ebujeme, by mohlo být velice 

drahé, nebo bychom také nemuseli nikoho sehnat. Proto je vhodné si subdodavatele 

nasmlouvat dop�edu, anebo alespo� s n�kterými dlouhodob� spolupracovat. 

Kritéria pro výb�r 

Svoje subdodavatele si pe�liv� vybíráme a to dle následujících kritérií: 

- Spolehlivost 

- Dobrá kvalita odvedené práce 

- Dodržování technologických postup�

- Pln�ní termín� zakázek 

- P�ijatelná cena 

Množství subdodavatel� je na trhu tak široké, že výb�r a hodnocení si vyžaduje 

samostatný návrh, což p�esahuje rámec této diplomové práce. 

Registr subdodavatel�

Je vhodné si tvo�it registr možných firem na spolupráci. Do tohoto registru uvádím, co 

která firma umí, jejich klady, zápory, hodnocení a cenovou hladinu, za kterou jsou 

ochotni pracovat. 
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4.4.10. NALEZENÍ VHODNÝCH DODAVATEL�

MATERIÁLU

Dlouhodobá spolupráce s dodavateli materiálu nám m�že p�inést spoustu výhod, jako 

jsou slevy, up�ednostn�ní dodávek materiálu, školení nových technologií atd. Shán�t 

materiál na poslední chvíli a u místních prodejen bývá velice drahé, nejdou dohodnout 

množstevní slevy, (maximáln� do 10 – 15 procent). Proto je vhodné mít své dodavatele 

materiálu p�edem nasmlouvané a nakupovat od nich za co nejnižší možné ceny. 

Kritéria pro výb�r 

Svoje dodavatele si vybíráme dle následujících kritérií: 

- Spolehlivost dodávek 

- Dobrá kvalita materiálu v�. balení 

- Pln�ní termín� dodávek 

- P�ijatelná cena 

Množství dodavatel� materiálu je na trhu tak široké, že výb�r a hodnocení si vyžaduje 

samostatný návrh, což p�esahuje rámec této diplomové práce. 

Registr dodavatel� materiálu 

Je vhodné si tvo�it registr dodavatel� materiálu. Do tohoto registru uvádím, co který 

dodavatel m�že zajistit, dodací lh�ty na materiál, který b�žn� nebývá na sklad�, slevy, 

nadstandardní služby, jako je výpo�et množství pot�ebného materiálu dle výkazu vým�r 

atd. 

Mezi naše ne�ast�jší dodavatele pat�í: 

Itema a.s.: Zde jsou odebírány zateplovací systémy WEBER-TERRANOVA a v�tšina 

stavebního materiálu. 

Stomix a.s.: Toto je jeden z nejv�tších dodavatel� zateplovacích systém� v �R. Firma 

Stomix si svoje zateplovací systémy distribuuje sama, proto je možné tuto zna�ku 

koupit pouze ve specializovaných prodejnách, �i skladech Stomix. 

Kerastol: V této prodejn� je odebírána stavební chemie zna�ky Mapei a Prince-color, 

dále obklady, dlažby, sprchové kouty, vany, keramika a podobné zboží. Majitelé firmy 

jsou dlouholetí dodavatelé a jsou ochotni sehnat vše pot�ebné za minimální marži. 
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4.4.11. NÁKUP MATERIÁLU

Nákup materiálu je jedním z d�ležitých proces� sdružení. Schéma je znázorn�no na 

následujícím obrázku �íslo 19.  

Obrázek 19: Schéma procesu nákup materiálu 

Vstupy pro nákup 

Vstupem pro nákup jsou podklady z rozpo�tu, výkazu vým�r, �i nabídky, kde si zjistíme 

druh materiálu, který má být použit a požadované množství jednotek, které má být 

zhotoveno nap�. po�et metr�, m2 apod. Podle technických list� k materiál�m, které 

bývají sou�ástí katalog� k materiál�m se vypo�ítat p�edpokládaná spot�eba na jeden kus 

nap�. na 1mnebo-li bm jako b�žné metr; 1 m2 atd.  

V n�kterých p�ípadech si zákazník vyžádá zna�ku materiálu, aby si zajistil kvalitní 

materiály, jako nap�íklad u zateplovacích systém�. Naše firma má smlouvu na dodávku 

zateplovacích systém� WEBER-TERRANOVA a STOMIX. U n�kterých zakázek je 

jasn� stanoven požadavek na kvalitativní t�ídu A, což spl�ují jen ur�ité druhy materiálu 

u n�kterého výrobce. 

Výb�r dodavatele - Kritéria výb�ru 

Dodavatel se vybírá z registru dodavatel�  popsaného v p�edchozí kapitole. S t�mito 

dodavateli jsou sepsány dodavatelské smlouvy, kde jsou vypsány slevy na r�zná 
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výrobkové �ady materiálu. Tyto slevy se odvíjí podle množství odb�ru. Pokud jsou 

odb�ry v n�kterém roce výrazn� vyšší, je možno zajistit vyšší slevy. 

Kritéria výb�ru jsou následující: Nejprve se plní požadavek zákazníka na kvalitativní 

t�ídu, následn� na zna�ku. Nap�. Terranova, kvalitativní t�ída A. Následn� se vybere 

z katalogu materiál, který spl�uje požadavky na technologické postupy, je kvalitní a 

zárove� není zbyte�n� drahý, neboli hledá se optimální pom�r mezi kvalitou a cenou. 

Mezi další kritéria výb�ru pat�í doba zasychání. Nap�. pokud se pokládají dlažby ve 

spole�ných prostorech na velkých stavbách, kde se pohybuje spoustu pracovník�, je 

nutno použít rychleschnoucí lepidla, po kterých je možno chodit za hodinu a ne za 2 

dny, jak je tomu u jiných lepidel. Tyto rychleschnoucí lepidla jsou sice n�kolikanásobn�

dražší, ale objednatelé jsou ochotni p�iplatit za to, že se minimalizují prostoje a tím se 

zkrátí celková doba realizace. 

Realizace vlastního nákupu 

V minulosti se matriál nakupoval až v dob�, kdy byl požadován. Mistr jel do obchodu, 

kde požadoval p�esn� specifikovaný materiál. N�kdy na míst� zjistil, že n�co není na 

sklad�. Následn� musel objížd�t všechny stavebniny v okolí, a shán�l, co pot�eboval. To 

se ukázalo jako neefektivní, protože to sebou neslo spoustu prostoj� a tím i vyšších 

náklad�. Na m�j návrh je objednávka zadávána p�es internet nebo telefonicky n�kolik 

dní dop�edu, aby se zajistilo, že materiál skute�n� bude k dispozici. Následn� je 

telefonicky domluvena p�esná dodávka na stavbu dodavatelem materiálu. 

Doprava 

Doprava u drobného materiálu se realizuje pomocí vlastních automobil� a vozíku 

p�ipojeného za osobní automobil. 

Pokud se jedná o dopravu v�tšího množství materiálu, pak je doprava realizována 

pomocí nákladních automobil� dodavatele materiálu. [1] 

4.4.12. REALIZACE PRODUKTU

Realizace produktu je nejd�ležit�jší proces ve firm�. Tento proces je znázorn�n na 

následujícím obrázku �íslo 20 a je popsán v následujícím textu. 
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Obrázek 20: Schéma procesu realizace produktu 

Zadávání práce 

Práci zadává mistr na základ� projektové dokumentace nebo požadavk� zákazníka. 

Zkošeným pracovník�m v�tšinou není pot�eba �íkat, co p�esn� mají d�lat a jak to mají 

d�lat, mají již dostatek zkušeností. Sta�í jim v�tšinou na za�átku zakázky nakopírovat 

plány a objasnit parametry výsledného díla. Pomocníci jsou k dispozici zedník�m nebo 

jsou p�id�leni na p�ipravování a nošení materiálu. Pomocníci jsou neustále zau�ováni a 

jsou p�id�leni na jednoduchou práci, která nepot�ebuje odbornou zp�sobilost. Ti 

nejlepší z nich konají práci, jako zedníci, je na n� však neustále dohlíženo. 

Výdej materiálu 

Na výdej materiálu není ur�ena žádná konkrétní osoba, mají ho na starosti pomocníci. 

Ti mají v první �ad� povinnost ho hlídat, protože nap�. na velkých stavbách m�že 

materiál mizet pod rukama, pokud není n�jakým zp�sobem zabezpe�en, �i hlídán. 

Pomocníci mají dále povinnost nosit a p�ipravovat materiál tak, aby nezp�sobovali 

prostoje kvalifikovaným pracovník�m, a zárove�, aby nenosily zbyte�n� moc materiálu 

na konkrétní místo práce, kde by se kupilo a zp�sobovalo by problémy s pr�chodností 

nap�. p�i zateplování fasád je velká spot�eba lepidla a polyesterových tepeln� izola�ních 

desek. Pokud se tento materiál ve velké mí�e naskládá na lešení, pak je pohyb velmi 
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ztížen, nehled� na to, že m�že zp�sobit pád pracovníka, který se bude snažit p�elézt tuto 

p�ekážku.  

Evidence materiálu 

Materiál se v minulosti moc nehlídal a neevidoval, to zp�sobovalo jeho ztrátu, 

pop�ípad� byl zjišt�n jeho nedostatek až v okamžiku, kdy již bylo na objednání pozd�, a 

následovaly prostoje. 

V sou�asné dob� se eviduje pouze materiál, jehož cena p�ekro�í 1000 K�. Jako je 

nap�íklad po�et balení probarvené omítky �i po�et nádob s fasádní barvou. Množství 

pytl� lepících tmel� na palet� se kontroluje pouze na konci sm�ny. 

Evidence vykonané práce 

Celková vykonaná práce se zapisuje do stavebního deníku. Po�et odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovník� se zapisuje do pracovního výkazu, který má na starosti mistr.  

Výplata mezd a platby subdodavatel�m 

Faktury od �emeslník� a pomocník� p�ebírá mistr, p�edá je ke kontrole rozpo�tá�i a ten 

provede kontrolu. Následn� jsou uhrazeny hotov�, �i p�evodem z ú�tu. 

Brigádníci jsou najímáni na Dohody o provedení práce, �i na Dohody o pracovní 

�innosti. Po dobu práce jsou jím zpravidla vypláceny každý týden zálohy a po skon�ení 

díla prob�hne vyrovnání nedoplatk�. 

Kontrola díla 

V pr�b�hu zakázky mistr kontroluje kvalitu vykonané práce a dodržování 

technologických postup�. B�hem realizace provádí stavbyvedoucí namátkové kontroly 

dodržování technologických postup�, taktéž porovnává skute�ný stav s plány, p�ípadn�

na�ídí nápravná opat�ení. 

P�edání díla 

Zakázka se ukon�uje p�edáním díla zákazníkovi. V p�ípad� subdodávky se p�edává 

stavbyvedoucímu zadavatelské firmy. V n�kterých p�ípadech jsou p�ítomni také 

investo�i. 
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Kontrolu p�i p�edání díla si provádí zákazník, �i investor za asistence stavbyvedoucího. 

[2] 

4.4.13. DODATE�NÉ ZM�NY

V mnoha p�ípadech v pr�b�hu realizace zakázky k n�kolika zm�nám. Tyto zm�ny m�že 

požadovat zákazník nebo se až po odkrytí rekonstruované �ásti zjistí, že je stav mnohem 

horší, než se o�ekávalo nebo bylo uvedeno v projektu.  

Pokud jsou zm�ny nutné nebo požadovány zákazníkem, pak dochází k procesu 

schvalování, p�ípadn� dalšího jednání. Poté, co jsou zm�ny schváleny, dochází 

k vypracování dodatku ke smlouv� o dílo. Až poté jsou zm�ny realizovány a následuje 

fakturace zm�n. 

Schéma realizace zm�n vidíte na následujícím obrázku �íslo 21. 

Obrázek 21: Schéma realizace zm�n 
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4.4.14. FAKTURACE

Vstupem procesu fakturace je výkaz vým�r, který bývá nedílnou sou�ástí smlouvy o 

dílo, dále sem pat�í realizované zm�ny oproti p�vodnímu výkazu. Výstupem je 

dokument faktura dle smlouvy o dílo, p�ípadn� faktura na vícepráce. Schéma procesu 

fakturace je znázorn�no na následujícím obrázku �íslo 22. 

Obrázek 22: Schéma procesu fakturace 
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4.5. FINANCE

V tomto procesu se �eší zp�sob financování zakázek, udržování likvidity a také zp�sob 

rozd�lování zakázek �i zisku sdružení. Vzhledem k tomu, že toto sdružení nemá žádnou 

právní formu, která by byla upravena v naší legislativ�, tak to sebou nese problémy 

s rozd�lováním zisku. To je také d�vod, pro� jsem si na toto téma vyhradil samostatnou 

kapitolu. 

4.5.1. FINANCOVÁNÍ ZAKÁZEK

Zakázky jsou financovány z vlastních zdroj� a to konkrétn� z vygenerovaného zisku za 

posledních 12 m�síc�. V p�ípad�, že tento zisk nesta�í, jsou dále zakázky financovány 

pomocí zálohových faktur. 

4.5.2. ROZD�LENÍ ZISKU - MINULOST

V minulosti již došlo ke zm�nám zp�sobu rozd�lování zakázek, protože se vždy ukázal 

systém jako nedokonalý. Jak se sdružení postupn� zv�tšovalo a bylo nutno provád�t 

další �innosti, tak nastaly problémy s oce�ováním práce, jako je tvorba rozpo�t�, 

administrativní �innost. 

Na po�átku �innosti bylo pouze dv� fyzické osoby podnikající na základ�

živnostenského listu. Fakturace probíhala na základ� hodinové mzdy. Tento zp�sob byl 

velice jednoduchý. 

Postupem �asu, jak se zv�tšoval rozsah zakázek, zm�nil se i zp�sob výpo�tu ceny za 

dílo. Fakturace probíhala na základ� ceníku stavebních prací. Zde již rozd�lení pen�z na 

základ� hodinové mzdy nep�ipadlo v úvahu. 

Jako podklad pro výpo�et výd�lku p�ipadajícího na jednoho pracovníka sloužil celkový 

po�et hodin odpracovaných na zakázce a zisk p�ipadající na tuto zakázku, tj. 

fakturovaná �ástka mínus náklady. Zisk se vyd�lil po�tem hodin a tak jsme získali 

�ástku p�ipadající na jednu hodinu práce. Tato �ástka se pak vynásobila skute�ným 

po�tem hodin pracovníka a dostali jsme �ástku p�ipadající na tohoto pracovníka. 

Postupem �asu se ukázalo, že tento systém je nespravedlivý. V následujícím textu 

popíšu pro�. V sou�asné dob� již b�žn� probíhá realizace více zakázek sou�asn�. 

N�které zakázky jsou více ziskové než jiné. To by samoz�ejm� nebyl problém. Ten 

nastává až v okamžiku, kdy je nutno realizovat zakázku pro místní developerskou 
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spole�nost, pro kterou toto sdružení vykonává subdodavatelskou �innost již n�kolik let. 

Tato spole�nost nám �as od �asu p�id�lí velmi ziskovou zakázku nebo nám zajistí práci 

v zimních m�sících. Na druhou stranu nám ob�as p�id�lí problematickou zakázku, která 

má mnohem nižší ziskovost a jsou s ní jen komplikace. Tuto zakázku nám samoz�ejm�

nemohou nutit, a my bychom ji mohli odmítnout. To by ale v kone�ném d�sledku 

mohlo znamenat konec dlouhodobé spolupráce a to by nám mohlo zp�sobit problémy. 

A v �em tedy nastává problém? Problém je v tom, že �ást firmy, která vykonává tyto 

problematické zakázky, má po výpo�tu mnohem nižší zisk p�ipadající na hodinu práce. 

To znamená, že zde p�sobí vliv oportunitních náklad� neboli náklad� ztracené 

p�íležitosti. To znamená, že místo realizace této problematické zakázky a tím i mén�

ziskové, by mohli realizovat zakázku více ziskovou.  

V kone�ném d�sledku z toho vyplívá, že ten, kdo se ob�tuje a pracuje dobrovoln� na 

t�chto problematických zakázkách má nižší výd�lky než ten, kdo pracuje na 

lukrativních zakázkách. 

Mezi další problém tohoto sou�asného systému rozd�lování pat�í p�id�lování nep�ímých 

náklad�, jako je zpracování administrativy a s tím souvisí p�id�lování t�chto hodin 

k jednotlivým zakázkám. Pro vysv�tlení uvedu p�íklad. Na za�átku každé zakázky je 

zpracování rozpo�tu. Tyto hodiny, strávené p�i tvorb� rozpo�tu jsou p�i�teny ke 

konkrétní zakázce. Na druhou stranu existuje spousta zakázek, na kterých bylo 

vykonáno desítky hodin práce p�i zpracování rozpo�tu a poptávkovém �ízení a tyto 

zakázky nebyly realizovány. Problém je v tom, ke které zakázce tyto hodiny p�i�adit, 

když naše sdružení nevyhraje výb�rové �ízení? 

4.5.3. ROZD�LENÍ ZISKU – NÁVRH

Varianta A 

Pokud n�které zakázky probíhají paraleln�, pak by bylo vhodné pro výpo�et zisku tato 

zakázky slou�it a to následujícím zp�sobem. 

Odpracované hodiny se se�tou dohromady, tržby po ode�tení náklad� se také se�tou a 

následn� se vypo�ítá �ástka p�ipadající na hodinu práce. Touto �ástkou se pak vynásobí 

po�et hodin pracovníka a tím získáme jeho podíl. 

�ešení druhého problému je následující. Když n�kdo pracuje na zpracování rozpo�tu a 

zakázka následn� není realizována, pak se hodiny strávené na této zakázce p�i�tou 
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k práv� probíhající zakázce. Pokud v sou�asné dob� žádná neprobíhá, pak se hodiny 

zapo�ítají do nejbližší zakázky, a	 už minulé �i budoucí. 

Varianta B 

Pokud se firma v budoucnu výrazn� rozroste, pak by bylo vhodné zm�nit právní formu 

na spole�nost s ru�ením omezením.  

Pokud se sdružení z n�jakého d�vodu rozhodné zachovat stávající formu podnikání, pak 

by bylo vhodné vytvo�it podobný systém rozd�lení zisku, jako se používá u Spole�nosti 

s ru�ením omezením a to nap�íklad následujícím zp�sobem: 

Od vyfakturovaných a zaplacených zakázek se ode�tou náklady na materiál a ostatní 

náklady. 

 Tržby 

- Náklady na materiál 

- Ostatní p�ímé náklady 

- Mzdové náklady dle tarifních stup�� (viz. Další kapitola) 

 = Zisk p�ed rozd�lením 

Rozd�lení zisku mezi spole�níky ve firm� rovným dílem. 

Každý spole�ník si následn� zdaní svou �ást samostatn�. 

4.5.4. TARIFNÍ STUPN�

V minulosti docházelo k rozpor�m mezi klí�ovými pracovníky, jak oce�ovat 

subdodavatele. Navrhuji vytvo�it alespo� p�ibližné tabulky, do kterých budou za�azeni 

p�ípadní subdodavatelé.  

Pro ú�ely našeho sdružení jsem vytvo�il n�kolik tarifních stup��. Ty budou hodnoceny 

podle náro�nosti práce následujícím zp�sobem.  

Tarifní stupe	 1 – Pomocník bez zam��ení 

Sem budou pat�it pomocníci bez jakéhokoliv zam��ení. Budou provád�t následující 

práce: složení materiálu z dopravního prost�edku, vnitro-staveništní doprava materiálu, 

p�íprava stavebních hmot ru�ními stroji. 
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Tarifní stupe	 2 – Pomocník seznámený 

Do této skupiny budou pat�it pomocníci, kte�í již mají n�jaké zkušenosti v oboru 

stavebnictví. Mohou vykonávat jednoduché stavební práce za asistence kvalifikované 

osoby. P�íklad: �ezání obklad� a dlažeb na ru�ní �eza�ce, �ezání tepeln� izola�ních 

desek, nanášení tenkovrstvé omítky, spárování obklad� a dlažeb. 

Tarifní stupe	 3 – Pomocník pro samostatnou �innost 

Sem pat�í pomocníci, kte�í mají tolik zkušeností v n�které �innosti, že jsou schopni 

provád�t jednotlivé �innosti samostatn�. Jsou seznámení s technologickým postupem a 

za odvedenou práci odpovídají. P�íklad �inností: pokládání dlažeb dle p�edem 

rozm��ené plochy, samostatné provád�ní tenkovrstvých omítek, pokra�ování z lepení 

tepeln� izola�ních desek v zapo�até ploše, kotvení tepeln� izola�ních desek 

hmoždinkami atd. 

Tarifní stupe	 4 – �emeslník bez praxe o oboru 

Sem pat�í �emeslník vyu�ený v oboru, avšak má odpracováno mén� než jeden rok 

v oboru. 

Tarifní stupe	 5 – �emeslník s praxí v oboru 

Tento �emeslník je vyu�en v konkrétním oboru, kterému se ve sdružení v�nuje. Má 

alespo� ro�ní praxi v tomto oboru. 

Tarifní stupe	 6 - �emeslník pro samostatnou �innost 

Tento �emeslník je schopen samostatné práce. Zná pot�ebné technologické postupy, umí 

zvolit ten nejvhodn�jší a tyto umí jej aplikovat v praxi. 

Tarifní stupe	 6 – Pracovník úseku správa 

Tento technicko-hospodá�ský pracovník zpracovává jednoduché rozpo�ty, které jsou 

následn� p�edány zákazník�m. Dále vypisuje faktury, zpracovává pracovní výkazy a 

provádí výpo�et množství jednotek odvedené práce. 

Tarifní stupe	 7 – Mistr 

Tento pracovník koordinuje �innost zakázky tak, aby byl spln�n termín zakázky. 

P�id�luje práci, ur�uje návaznosti a vykonanou práci kontroluje. Hlídá stav zásob a 
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pr�b�žn� objednává materiál. V�tšinou vykonává práci jako �emeslník pro samostatnou 

�innost. 

Tarifní stupe	 8 – Stavbyvedoucí 

Tento pracovník jedná se zákazníky ohledn� zakázek, dojednává slevy u jednotlivých 

dodavatel� materiálu.  

Tarifní stupe	 8 – Vedoucí úseku správa 

Tento pracovník se stará o finance sdružení, provádí výpo�et rozd�lení zisku, 

zpracovává d�ležité rozpo�ty. 

4.5.5. ZA�AZENÍ DO TARIFNÍCH STUP
�

Každý pracovník bude za�azen do n�kterého tarifního stupn� a to podle p�edchozí 

praxe, �i stupn� kvalifikace. 

P�e�azení na vyšší stupe� bude probíhat až tehdy, když bude pracovník schopen odvád�t 

práci vyššího stupn� alespo� jeden m�síc bez nutnosti zásahu nad�ízených. 

V n�kterých p�ípadech m�že také dojít ke snížení tarifního stupn�, a to pokud pracovník 

dlouhodob� nezvládá �innost za�azenou do jeho tarifního stupn� nebo trvale neplní své 

povinnosti. 

P�íklad: �emeslník, který se prokáže živnostenským listem o oboru stavebnictví, musí 

mít podle Živnostenského zákona praxi v oboru stavebnictví. To znamená, že bude 

za�azen, jako �emeslník s praxí v oboru – tarifní stupe� 5 – nástupní sazba 100,- 

K�/hod. 

4.5.6. OCEN�NÍ TARIFNÍCH STUP
�

Rozd�lení do tarifních stup�� z�stane dlouhodob� beze zm�ny. Ocen�ní jednotlivých 

tarifních stup�� se bude m�nit podle aktuální situace na trhu práce a bude ošet�ováno a 

vliv inflace.  

Jako p�íklad uvádím ocen�ní tarifních stup�� pro rok 2010. 
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Tarifní stupe	 1 – Pomocník bez zam��ení    60,- K�/hod 

Tarifní stupe	 2 – Pomocník seznámený    70,- K�/hod 

Tarifní stupe	 3 – Pomocník pro samostatnou �innost  80,- K�/hod 

Tarifní stupe	 4 – �emeslník bez praxe o oboru   85,- K�/hod 

Tarifní stupe	 5 – �emeslník s praxí v oboru   100,- K�/hod 

Tarifní stupe	 6 - �emeslník pro samostatnou �innost  120,- K�/hod 

Tarifní stupe	 6 – Pracovník úseku správa    100,- K�/hod 

Tarifní stupe	 7 – Mistr      150,- K�/hod 

Tarifní stupe	 8 – Stavbyvedoucí     150,- K�/hod 

Tarifní stupe	 8 – Vedoucí úseku správa    150,- K�/hod 

K t�mto tarifním stup��m m�že být p�i�teno osobní ohodnocení, které se pohybuje 

v rozmezí 10 – 50 K�/hod. V n�kterých p�ípadech m�že být i vyšší. 

P�íklad: �emeslník pro samostatnou �innost 120,- K�/hod. Osobní ohodnocení 

50K�/hod. Tento pracovník dostane 170,- K�/hod. 

4.5.7. MOTIVACE PRACOVNÍK�

Sdružení si najímá spoustu subdodavatel�, kte�í nejsou ochotni podepsat 

subdodavatelskou smlouvu, protože necht�jí být svazováni. Jinými slovy tito pracovníci 

cht�jí pracovat, když se jim chce nebo když jim dojdou peníze a jsou takto nuceni 

pracovat. 

Je vhodné vytvo�it ur�itý motiva�ní systém, který by motivoval subdodavatele 

vykonávat práci v termínech, které vyhovují harmonogramu stavby. Když bude 

sdružení pot�ebovat zv�tšit fond pracovní doby, pak zavede následující motiva�ní akci. 
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Motiva�ní akce 

Finan�n� odm�ní pouze ty pracovníky, kte�í si v ur�itém období odpracují minimáln�

požadovaný po�et hodin. 

P�íklad: 

Pot�ebujeme stihnout termín dokon�ení zakázky. Dle aktuálního harmonogramu máme 

zpožd�ní. Zavedeme následující motiva�ní program: 

Stupe� finan�ní motivace: 

Ten, kdo odpracuje b�hem týdne minimáln� 40 hodin, dostane za tento týden o 5 

procent více zaplaceno. To je b�žná pracovní doba. 

Stupe� finan�ní motivace: 

Ten, kdo odpracuje b�hem týdne minimáln� 50 hodin, dostane za tento týden o 15 

procent více zaplaceno. To znamená p�es�as 10 hodin. 

Stupe� finan�ní motivace: 

Ten, kdo odpracuje b�hem týdne minimáln� 60 hodin, dostane za tento týden o 30 

procent více zaplaceno. To znamená p�es�as 20 hodin. 

Stupe� finan�ní motivace: 

Ten, kdo odpracuje b�hem týdne minimáln� 70 hodin, dostane za tento týden o 50 

procent více zaplaceno. To znamená p�es�as 30 hodin. 

Je možno vytvá�et r�zné motiva�ní akce a oce�ovat nejen finan�ními prost�edky. 

4.6. KONKUREN�NÍ BOJ

Tento proces je velice d�ležitý z hlediska analyzování a monitorování konkurence a 

následn� k vytvo�ení aktuální konkuren�ní strategie. Konkuren�ní strategie vytvá�í a 

implementuje do celkové strategie sdružení vedoucí úseku správy. 

 Výstupem z tohoto procesu je výše cenové hladiny, jakou by toto sdružení m�lo 

používat, aby bylo konkurenceschopné v daném regionu v aktuálním období. 

4.6.1. PR�B�ŽNÉ MONITOROVÁNÍ KONKURENCE

V poslední dob� znateln� ubylo zajímavých zakázek ve stavebnictví. Firmy, které cht�jí 

usp�t, musí reagovat na chování své konkurence. 



���

�

Sbírání informací o konkurenci 

Je nutno získat veškeré dostupné informace, které se týkají konkurence. Nap�íklad, když 

se ú�astníme výb�rového �ízení na n�jakou zakázku, tak je vhodné si zjistit, které firmy 

se také pokoušeli získat stejnou zakázku a jakou m�li nabídkovou cenu. 

Zdroje, zp�soby získání a vyhodnocení informací 

Analýza problému: 

V této firm� jsou nejd�ležit�jší ceny konkuren�ních firem. Díky znalosti konkuren�ních 

cen m�žeme vytvo�it cenovou nabídku na zakázku nižší, než konkurence a tím získat 

požadovanou zakázku.  

Na druhou stranu když dáme cenu moc nízkou, m�žeme na zakázce prod�lat.  

Získání informace: 

Námi požadované informace m�žeme získat od pracovník� firem, kte�í tyto nabídky 

zpracovávají, ale to se v�trnou nestane.  

V dalším p�ípad� jde získat ceny od pracovník�, kte�í vyhodnocují výb�rové �ízení. 

Informace je použitelná v následující zakázce, pokud ovšem nebude použita jiná cenová 

hladina. 

Analýza získané informace: 

Musíme vyhodnotit, jestli získaní informace je použitelná nebo se m�že jednat i o 

desinformaci. 

V�asné získání významných informací 

Pokud dojde ke zjišt�ní n�jaké d�ležité informace od pracovníka naší firmy nebo 

z vn�jšího prost�edí, pak je nutno o této informaci informovat vedení firmy. Je však 

nutné sd�lit, že jde o informaci nepotvrzenou. 

Tvorba konkuren�ní strategie 

Když máme dostatek informací o naší konkurenci, pak je možno p�istoupit k tvorb�

konkuren�ní strategie. 
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Implementace konkuren�ní strategie 

 Po vytvo�ení konkuren�ní strategie p�ichází na �adu zavád�ní strategie. Pokud je 

strategie úsp�šná, pak ji budeme používat i nadále, pokud ne, pak musí dojít ke zm�n�

strategie a tím se celý proces opakuje. 

4.6.2. P�ÍKLAD AKTUÁLNÍ KONKUREN�NÍ 

STRATEGIE

Tento konkuren�ní boj bude vedený jako partyzánský útok. Bude probíhat 

následujícím zp�sobem:  

Budeme snižovat ceny v segmentu zateplování fasád a pokládání dlažeb pr�myslových 

objekt�. Toto nám dovoluje práv� probíhající krize. Nabízí se nám spousta živnostník�, 

kte�í jsou ochotni pracovat za nižší ceny, protože mají problémy se shán�ním zakázek. 

Budeme sice dosahovat nižšího zisku, ale budeme se snažit zárove� realizovat více 

zakázek. Také je možné p�etahovat subdodavatele konkuren�ních firem, kte�í zrovna 

nepracují, protože nemají práci. 

V�d�í postavení v nízkých nákladech 

Naše firma se již delší dobu snaží fungovat s co nejnižšími náklady, jen se této výhody 

doposud nepokusila využít. Jak dosahujeme co nejnižších náklad�? Nemáme žádné 

administrativní pracovníky, žádné technickohospodá�ské pracovníky. Všechny pot�ebné 

�innosti si jako malá firma ud�láme sami nebo necháme ud�lat na zakázku.  

Když se ú�astníme výb�rového �ízení na n�jakou zakázku, v�tšinou jsme výrazn�

levn�jší než druhá nejlevn�jší firma. Protože máme málo pracovník�, tak hodn� zakázek 

odmítneme. M�li bychom se snažit získat co nejvíce schopných pracovník� a snažit se 

provád�t co nejvíce zakázek. 

Strategie tržního troška�e 

V naší firm� je jedna �innost, která je velice žádaná, avšak ceny za provád�ní této práce 

jsou pom�rn� nízké. Jedná se o obklady koupelen. Ceny obklad� a dlažeb se pohybují 

okolo 300 K�/m2. Proto firma radši vezme zakázku, kde se pokládají dlažby ve velkých 

chodbách, �i halách. Bylo by vhodné se zam��it také na obklady luxusních koupelen, 

kde jsou zákazníci ochotni zaplatit i 700 K�/m2. Na tuto �innost bych vytvo�il 

samostatnou skupinu pracovník�, která by byla nezávislá na zbytku firmy. 
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Strategie podnikatelského juda 

Tato strategie se k naší firm� také hodí. Naše firma se zabývá primárn� zateplováním 

fasád a pokládáním dlažeb pr�myslových objekt�. Ob�as je nutno odvést �ást práce také 

z jiných obor� a �inností. Naši pracovníci takto získávají zkušenosti a nyní jsou schopni 

provád�t i izolace vodorovných st�ech a podobn�. Dále provádíme nutné tesa�ské práce 

pro pot�ebu našich staveb. Bylo zjišt�no, že n�kte�í naši pracovníci jsou vyu�eni, tesa�i, 

klempí�i, izolaté�i, záme�níci. Bylo by vhodné je pro jistotu nechat p�eškolit na nové 

technologie a nemusíme si tyto �innosti nechávat zhotovovat subdodavatelsky.  

Strategie hodnoty pro zákazníka 

Naše firma provádí zateplování fasád rodinných, �i bytových dom�. Nyní jsou na tyto 

práce poskytnuty dotace Zelená úsporám. V následujícím textu uvádím, jaké pot�eby 

budou uspokojeny. Tyto pot�eby uvedu na webových stránkách. 

1) Ekonomické d�vody: úspory 

Rekonstrukce 

- možnost úspor 30 – 60 % náklad� na vytáp�ní; 

- nižší provozní výkon topné soustavy a s tím souvisí i delší životnost; 

- eliminace negativních vliv� teplotních zm�n v konstrukci; 

- prodloužení životnosti fasády, eliminace pov�trnostních vliv�. 

Novostavby 

- instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem za nižší cenu; 

- nižší provozní výkon topné soustavy sebou p�ináší delší životnost; 

- zateplením m�žeme snížit tlouš	ku konstrukce a tím získat prostor navíc; 

- zateplení je návratná investice. 

2) Technické d�vody: vysoká ochrana stavby 

- zvýšení povrchové teploty vnit�ní strany obvodové konstrukce; 

- zvýšení tepelné pohody; 

- snížení rizika kondenzace; 

- omezení vzniku plísní; 
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- eliminace tepelných most�; 

- vyšší akumulace obvodové konstrukce; 

- možnost instalace solárních kolektor� a tepelných �erpadel; 

- zateplená konstrukce lépe odolává vliv�m pov�trnosti; 

- zateplení má vliv na celou stavbu. (2), (6) 

Výb�r optimální strategie konkuren�ního boje 

Budou realizovány všechny strategie z p�edchozích kapitol. Firma se bude pokoušet 

tyto strategie používat následující rok. Poté se budou používat ty, které dob�e fungují a 

dále budou vytvo�eny nové. 

V konkuren�ním prost�edí je vhodné m�nit strategii konkuren�ního boje. Pokud si 

konkurent s naší strategií neví rady, je vhodné u této strategie z�stat. 

V ostatních p�ípadech je nutné strategie neustále m�nit, aby se konkurent nemohl 

úsp�šn� bránit. 

Pro jednotlivé typy produkt� je strategie rozpracována v procesu získávání zákazník�. 

Konkuren�ní strategie se stanou sou�ástí celkové strategie firmy.  
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5. ZHODNOCENÍ P�ÍNOS�
NÁVRHU �EŠENÍ 

Zavedení integrovaného systému vyžaduje hodn� práce, obzvlášt� v malých firmách, 

kde se všechno �eší operativn�. Nevede se tém�� žádná dokumentace, nejsou zde žádné 

sm�rnice, zpravidla nejsou definovány cíle, není stanovena žádná politika. Bývají zde 

problémy ve vymezení pravomocí a odpov�dností. Toto platí obzvlášt� v rodinné firm�, 

kde p�evládá neformální �ízení. 

Pro zavedení integrovaného systému �ízení z pohledu firmy je nutno provést následující 

�innosti: 

- jmenovat p�edstavitele vedení integrovaného systému �ízení; 

- projít základním školením; 

- definovat cíle a politiku jakosti; 

- projít školením bezpe�nosti práce; 

- definování enviromentálních aspekt�. 

V p�ípad� firmy z této diplomové práce by bylo vhodné jmenovat jako p�edstavitele 

vedení vedoucího správního odd�lení. Ten má v tomto p�ípad� p�ehled o veškerých 

�innostech probíhajících ve firm�. 

P�i tvorb� dokumentace, jako je p�íru�ka ISM a sm�rnice proces� je nejvhodn�jší si 

najmout poradenskou firmu a s její pomocí dále definovat politiku a cíle. 

5.1. NÁKLADY NA ZAVEDENÍ NÁVRH�

Aktuální software na tvorbu rozpo�t�: Ceník stavebních prací s cenovou hladinou roku 

2010 �iní 6000,- K� bez DPH a to konkrétn� od firmy Verlag-Dashöfer. 

Náklady na poradenskou firmu 

Pro vy�íslení náklad� jsem požádal firmu AUDIT-ISO, která byla ochotna poskytnout 

veškeré pot�ebné informace a vytvo�ila nám následnou cenovou nabídku. 

Náklady na poradenskou firmu pro jednoho živnostníka �iní 24 000,- K� p�i zavád�ní. 

Poradenské firma zhodnotí, zda veškeré �innosti ve firm� jsou v souladu s požadavky 

norem. Ve v�tšin� p�ípad� se zjistí následující nedostatky: 

-  nejsou spln�ny požadavky na dokumentaci; 
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- chybí školení požadované legislativní úpravou, jako je školení bezpe�nosti 

práce, požární ochrany a jiné; 

- pln�ní právních požadavk� v oblasti odpadového hospodá�ství; 

- chybí revize elektrop�ístroj�. 

Pro zajišt�ní nutných školení má poradenská firma nasmlouvány svoje partnery. Cena 

školení se pohybuje okolo 3000,- K� za rok a zahrnuje školení bezpe�nosti práce, 

školení p�i práci ve výškách, požární ochrany. 

Zajišt�ní pln�ní požadavk� v oblasti odpadového hospodá�ství probíhá následujícím 

zp�sobem. Firma si zajistí na referátu životního prost�edí povolení o nakládání 

s nebezpe�nými odpady, které je zdarma. V dalším kroku je nutné vést evidenci o 

vyprodukovaných odpadech. 

Revize elektrop�ístroj�, jako jsou vrta�ky, míchadla, bourací kladiva, úhlové frézy, 

prodlužovací š��ry apod., stojí asi 150 – 200,- K� za kus. 

Náklady na QMS 

V tomto odstavci uvedu pouze náklady na certifika�ní spole�nost p�i zavedení QMS a to 

z d�vodu, že by se firma rozhodla zavést pouze systém �ízení jakosti dle �SN EN ISO 

9001:2009. 

Náklady na certifika�ní audit, konkrétn� u certifika�ní spole�nosti LL-C (Certification) 

s.r.o. �iní 15 000,- K�. Následující 2 roky se provádí pouze dozorové audity, které stojí 

kolem 7 500,- K�. T�etí rok je nutné provést re-certifika�ní audit, který bude stát okolo 

12 000,- K�. 

Náklady na ISM 

Zde uvádím náklady na certifika�ní spole�nost v p�ípad� zavád�ní integrovaného 

systému �ízení, který by zahrnoval ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Náklady na certifika�ní audit, konkrétn� u certifika�ní spole�nosti LL-C (Certification) 

s.r.o. �iní 45 000,- K�. Následující 2 roky se provádí pouze dozorové audity, které stojí 

kolem 22 500,- K�. T�etí rok je nutné provést re-certifika�ní audit, který bude stát okolo 

35 000,- K�. 
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5.2. P�ÍNOSY MÉHO NÁVRHU

Vytvo�il jsem zcela novou organiza�ní strukturu a k ní byly definovány pravomoci a 

odpov�dnosti k jednotlivým pracovním pozicím. 

Dále byly p�idány n�které procesy, které je nutno zavést, aby bylo toto sdružení více 

konkurenceschopné na daném trhu. 

V procesu realizace zakázky byly vytvo�eny nové postupy pro úsek zateplování fasád a 

pro úsek obklady. 

Byl zaveden zcela nový proces nalezení a kontaktování budoucího zákazníka. Zde jsou 

navrhnuty nové zp�soby hledání nových zákazník�. 

V procesu zpracování nabídky jsem navrhnul odlišné postupy pro úsek zateplování 

fasád a obklady. V úseku obklady jsem vytvo�il ceník položek stavebních prací pro 

aktuální rok, který zahrnuje ty nejb�žn�jší položky. V úseku zateplování fasád jsem 

navrhnul zcela nový postup, který zahrnuje vytvo�ení výkazu vým�r, tvorba rozpo�tu 

dle stavebního softwaru a odeslání nabídky zákazníkovi. 

V procesu tvorba rozpo�t� jsem navrhnul 2 varianty po�ízení stavebního softwaru, 

dražší a levn�jší. Dále jsem navrhnul zp�sob stanovení cenové hladiny pro aktuální 

období. 

V procesu sepsání smlouvy o dílo jsou popsány dva druhy smluv, které se ve sdružení 

používají a to smlouva o dílo a subdodavatelská smlouva. K t�mto smlouvám mohou 

být sepsány dodatky. 

V procesu nalezení vhodných subdodavatel� jsem popsal kritéria pro výb�r 

subdodavatel� a také jsem navrhnul vytvo�it registr subdodavatel�. 

V procesu nalezení vhodných dodavatel� materiálu jsem popsal kritéria pro výb�r 

dodavatel� materiálu a také jsem navrhnul vytvo�it registr subdodavatel�. 
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V procesu nákup materiálu je popsán postup, který zahrnuje vstupy pro nákup, výb�r 

materiálu, výpo�et množství, výb�r dodavatele, vlastní nákup a doprava materiálu na 

stavbu. 

V následujícím procesu realizace produktu je popsán zp�sob, jakým by se m�lo 

provád�t zadávání práce, výdej materiálu, realizace produktu, kontrola díla, p�edání 

díla. Dále jsem navrhl zp�sob evidence materiálu a vykonané práce. 

V procesu dodate�né zm�ny je popsán zp�sob, jakým by m�lo docházet ke zm�nám 

díla. Je zde popsán postup schvalování zm�n, v�etn� vypracování dodatku ke smlouv� a 

fakturace zm�n. 

V procesu fakturace je popsán postup vypracování faktur dle p�vodní smlouvy o dílo. 

V následující kapitole je popsán proces finance, který zahrnuje financování zakázek a 

zp�sob rozd�lení zisku sdružení. Zde jsou uvedeny dva návrhy rozd�lení zisku. Dále je 

zde navržen zp�sob oce�ování subdodavatel� a to tak, že jsou za�azeni do jednoho 

z tarifních stup�� a ocen�ni dle mzdových tarif� pro jednotlivé tarifní stupn�. Také je 

zde navrhnut p�íklad motivace pracovník�. 

Na záv�r navrhuji proces �ízení konkuren�ního boje, kde navrhuji pr�b�žné 

monitorování konkurence, zp�sob získávání významných informací, tvorbu 

konkuren�ní strategie a implementace této strategie. Dále je zde uveden p�íklad aktuální 

konkuren�ní strategie. 

Moje návrhy se již zavád�jí a i p�es trvající krizi ve stavebnictví se tržby za posledních 

6 m�síc� zvýšily o více než 10 procent. Sdružení má v sou�asné dob� již nasmlouvané 

zakázky do konce roku a p�edpokládá se meziro�ní zvýšení tržeb o 30 procent a to díky 

v�tšímu zam��ení na získávání zákazník�.  



�
�

�

ZÁV�R 

Jako objekt pro zavád�ní integrovaného systému jsem si vybral sdružení fyzických 

osob, které se situuje v oblasti stavebnictví. V tomto oboru se již n�kolik let orientuji a 

v sou�asné dob� jsem jeden z vedoucích pracovník� tohoto sdružení. 

V tomto sdružení jsem postupn� provád�l zm�ny a odstra�oval nedostatky. V�tšina 

mých zm�n byla uvedena do praxe, n�které se ukázaly být nad�asové a n�které nebylo 

možno realizovat z nejr�zn�jších d�vod�. Mým cílem bylo, aby byla ve sdružení 

provedena analýza, byla identifikována úzké místa, p�ípadné nedostatky byly 

odstran�ny a málo výkonné procesy byly optimalizovány. Z mého pohledu bylo tohoto 

cíle dosaženo a nyní je na ostatních vedoucích pracovnících, zda mé návrhy p�ijmou za 

své a spole�n� je realizujeme.  

V teoretické �ásti byl uveden p�ehled legislativy, týkající se kvality, životního prost�edí, 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Dále byla uvedena struktura norem a 

normativních opat�ení, v další kapitole pak vztahy mezi systémy managementu kvality, 

environmentu a bezpe�nosti práce. V následujících kapitolách jsou uvedeny kroky, 

které souvisejí s rozhodnutím o implementaci a postupem zavád�ní. V poslední kapitole 

teoretické �ásti jsou uvedeny p�ínosy certifikace. 

V analytické �ásti byla popsána organiza�ní struktura, pravomoci a odpov�dnosti, 

následn� byly zmapovány procesy ve sdružení. V následující kapitole byl popsán proces 

realizace zakázky. Dále byla provedena analýza vnit�ního a vn�jšího prost�edí. 

V poslední dv� kapitoly popisují p�ístupy sdružení k životnímu prost�edí a bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci. 

V návrhové �ásti jsem vylepšil organiza�ní strukturu, up�esnil pravomoci a 

odpov�dnosti a p�idal další d�ležité procesy, které ve sdružení chyb�ly. 

V následující kapitole byl navržen celý proces realizace zakázky, který je ve dvou 

variantách, zvláš	 pro zateplení fasád a zvláš	 pro obklady. V navazujících kapitolách 

jsou dopodrobna navrženy procesy od hledání zákazníka, p�es tvorbu nabídek, 

sepisování smluv, realizaci produktu až po fakturaci. 

V následujících kapitolách byly vytvo�eny zcela nové procesy a to �ízení financí a 

zp�sob vedení konkuren�ního boje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH
ZKRATEK 

BOZP - Bezpe�nost a zdraví p�i práci 

�SN - �eská státní norma 

EMS - Environmentální systém �ízení 

HSMS – Health and security management system 

ISM - Integrovaný systém �ízení 

ISO - International standard organization 

ISO 9001 - Norma �SN EN ISO 9001:2009 

ISO 14001 – Norma �SN EN ISO 14001:2005 

OHSAS 18001 – Norma BSI-OHSAS 18 001:1999 

OHSAS - Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

PJ - P�íru�ka jakosti 

QMS - Quality management system 

SMJ - Systém managementu jakosti 


