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ABSTRAKT 

Tato práce na základě studie zjišťuje průběh zakázky v jedné ze sekcí divize firmy  

COFELY a.s., která se zabývá elektromontážemi. Nejprve je firma představena, jsou 

uvedeny druhy zakázek a následují správné teoretické přístupy. Je vytvořena analýza 

postupů při zakázkách. Dále je navrhnuto řešení, které by mělo odstranit zjištěné  

nedostatky a být pro firmu zlepšením. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is based on the study which looks into course of order in one of the 

COFELY a.s. divisions. It is a company which occupies with wiring. In the first part of 

this thessis there is an introduction of the company. It is followed by description of real-

ization conditions and right theoretical approaches. It is also made the analysis of cur-

rent precedures of order operation. There is described proposal which should solve as-

certained imperfections in the second part. This should help the company to enhance 

itself. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zakázka, analýza průběhu zakázky, náklady, rozpočet, nabídka materiálu.  

 

KEYWORDS 

Order, analysis of order processing, cost, budget, supply, material quotation.  
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ÚVOD 

V dnešní době soustřeďující se na obchod a rozvoj, jsou služby důležitým faktorem jak 

na straně kupujících-spotřebitelů, tak na straně poskytovatelů. Stále nové, rozvíjející se 

druhy služeb, vedou zákazníky k novým potřebám a koupím, které tím pádem nabízí 

podnikatelům další nová pole působnosti.  

Akciová společnost COFELY a.s. vznikla fúzí dvou společností - FABRICOM CZ a.s. 

Praha a SPECTRUM, spol. s r.o. Vyškov, jejichž majitelem je francouzská společnost 

GDF ENERGIE SERVICES, S.A. zaměřující se na  důležitou oblast hospodářství  -  na 

služby. V nespočtu rozmanitých druhů služeb, které v dnešní době existují, se COFELY 

a.s. věnuje energetice. Studie průběhu zakázky, jíž se bude věnovat tato práce, bude 

provedena v jihomoravské divizi Průmysl a technologie budov. Průběh zakázky, na  

jehož studii se zaměří tato bakalářská práce, ovlivňuje spousta vnějších komplexních 

vlivů (jako jsou např. státní dotace ovlivňující možnosti další nové výstavby apod.). Na 

začátku představí práce firmu COFELY a.s., informuje o jejím vzniku a popíše  

organizační strukturu jak celku, tak zmiňované divize. Analytická část rozvede  

současný proces získání zakázky od průběhu výběrového řízení a návrhu nabídky, přes 

vlastní provedení služeb, až ke konečnému uzavření zakázky v systému. Na základě 

teoretických přístupů a analýzy zakázky bude navrženo řešení pro postup, který by mohl 

odstranit zjištěné nedostatky průběhu zakázky. 
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

1.1 Organizace COFELY 

Společnost COFELY je součástí francouzského koncernu GDF SUEZ, který je  

celosvětovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury. COFELY a.s. pokračuje  

v dlouhodobém působení dvou energetických a elektromontážních společností a to  

FABRICOM CZ a.s. a SPECTRUM, spol. s r. o, které se 1. 8. 2012 spojily fúzí a  

vytvořily tři divize. Jedná se o divize Finance a centrální služby, divize Infrastruktura  

a divize Průmysl a technologie budov. I přes změnu struktury firma zachovává služby 

pro stávající zákazníky a navíc posiluje a rozšiřuje soubor kompetencí. Se čtyřmi sty  

zaměstnanci činí roční obrat více než 1,5 miliardy Kč. Mnoholetá dobrá spolupráce 

s klienty pokračuje nadále a navíc je obohacena o nabídku činností, jež poskytuje  

společnost GDF SUEZ, čí jsou součástí. COFELY nabízí komplexní služby, které po-

máhají optimalizovat náklady na elektrickou energii, snižují dopad na životní prostředí 

a emise skleníkových plynů. COFELY nabízí souhrnná řešení vyhovující průmyslovým  

podnikům, veřejnému i soukromému sektoru a technické infrastruktuře. Tato bakalářská 

práce se soustřeďuje na jihomoravskou sekci Technologie budov – dále jen „společnost, 

firma nebo organizace“ divize Průmysl a technologie budov – tedy bývalou společnost 

SPECTRUM, spol. s r.o. (1). 

 

Multidivizní struktura 

Multidivizní struktura je taková struktura, která je složena z několika samostatných  

jednotek – divizí, které jsou vymezeny podle určitých hledisek (služby, produkt,  

geografické určení). U divizních struktur lze vytvářet divize několika úrovní, kdy uvnitř 

divize mohou být další samostatné organizační jednotky. Každá divize funguje na bázi 

funkční struktury. Výhodou multidivizní struktury je to, že se každá divize soustřeďuje 

na vlastní zájmy a funguje ve svém zaběhnutém prostředí, což dovoluje soustředit se na 

strategii a možnost vylepšování strategie, ale dohromady tvoří celek. Divizní struktury 

bývají širší než struktura každé samostatné strategické obchodní jednotky, avšak  
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diverzita uvnitř jedné divize je nižší než diverzita celé společnosti. Tvoření divizí obec-

ně nese problém zařazení funkcí do konkrétní úrovně divizí nebo společnému středisku 

(2).  

 

Struktura COFELY 

Multidivizní struktura této společnosti vznikla zfúzováním dvou firem. Vytvoření a  

zařazení divizí se opírá o zaměření bývalých společností  FABRICOM a.s. (dříve  

zfúzovaná se společností ARiS Jičín a.s.) a SPECTRUM, spol. s r.o. Jednotlivé divize 

byly vytvořeny podle předmětu podnikání těchto bývalých firem a sekce divizí pak 

podle odlišení obchodních jednotek, které dříve měly obdobný předmět podnikání, ale 

nemohly se stát každá jednou divizí z důvodu jisté diverzifikace služeb. Jedná se tedy  

o strukturu s divizemi, které jsou rozděleny do funkčních oddělení, a poddivizemi  

(sekcemi). Divize Finance a centrální služby se nachází na centrální úrovni. Z důvodu 

dalšího uvažování nad centralizací prochází organizační struktura celé společnosti  

průběžnými změnami (2, 3) 

 

Struktura společnosti COFELY a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:Struktura společnosti COFELY [Zdroj: (4)] 
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1.2 Sekce Technologie budov 

Bývalá společnost SPECTRUM spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou dne 

31. října 1991 ve Vyškově a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku, dne 18.  

listopadu 1991. Když se bývalá společnost SPECTRUM spojila fúzí s dalšími dvěma 

společnostmi, stala se sekcí divize Průmysl a technologie budov s názvem Technologie 

budov. Hlavními činnostmi této sekce je projektování, montáž a servis elektrických  

a telekomunikačních zařízení (3).  

Sídlo: Brněnská 8 

   68201 Vyškov 

 

Předmět podnikání  

 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, 

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, 

 projektování elektrických zařízení, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software (5). 

 

Nejběžnější zakázky 

 elektromontážní služby v budoucích obchodních centrech (montáž a servis  

elektrických a telekomunikačních zařízení) a administrativních budovách,  

 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení v menších objektech, 

 revize (6). 
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Organizační struktura sekce Technologie budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Organizační struktura sekce Technologie budov [Zdroj: (4)]  
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1.3 Podmínky realizace 

 požadovaná kvalifikace zaměstnanců, 

 kvalifikace pracovníků je velice důležitá. Výběru pracovníků 

předchází výběrové řízení. Uchazeči musí mít dosažené  

požadované vzdělání, při výběru na pozice montérů nebo  

servisních pracovníků je minimální vyučení v oboru elektrikář. 

Pracovníci s praxí jsou upřednostňovaní a rozdělování prací a 

pravomocí se opírá o jejich schopnosti (7),  

 

 obrat, 

 na finanční situaci závisí snaha o získání zakázek, protože  

základem pro jakékoliv práce je finanční zabezpečení (7), 

 

 vhodné zařízení, 

 veškerá zařízení prochází průběžnými kontrolami a opravami. 

Bezpečnost práce na staveništích zajišťují vedoucí staveb a  

zodpovídají se bezpečnostnímu technikovi (7), 

 

 vyhovující materiál, 

 již při tvorbě nabídky prací, kterou zpracovává rozpočtové  

středisko, se řeší rozpočty materiálů (množství, kvalita, dodava-

tel). Realizace stavby se potom řídí zadáním a používá vybrané  

materiály, jejichž množství, cena a kvalita byly schváleny  

investorem a odpovídají jeho požadavkům (7),  

 

 pracovní postupy, 

 pracovní postupy jsou určeny při předávání plánů stavby od  

vedoucího projektového týmu, přes manažery zakázky, vedoucí 

staveb až k samotným montérům. Jsou vyobrazeny na obrázku  

č. 3. Řídí se bezpečností a ochranou zdraví při práci a ISO  

normami (6),  
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 certifikáty, 

 příslušné certifikáty systémů a technologií (6), 

 dokumentace, 

 veškeré změny, souhlasy, neshody, poznatky, musí být řádně  

vedeny. U prací s místem provedení na stavbě je příslušný  

stavební deník (6), 

 komunikace, 

 nejen komunikace navenek při realizace zakázek ale i interní ko-

munikace je potřebná pro správné fungování. Probíhá na  

poradách, školeních nebo vyvěšením interních dokumentů (6), 

 ISO normy, 

ISO normy jsou souhrnem organizačních směrnic, určující veškeré postupy,  

ke kterým dochází při realizaci zakázky (6). 

 OS č.:11/10 VÝROBA. ŘÍZENÍ STAVEB 

Stanovení postupů vedoucích k zabezpečení splnění požadavků 

zákazníka jak z hlediska termínu, tak z hlediska kvality (8), 

 OS č.:03/10 VÝROBA. ŘÍZENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH 

ČINNOSTÍ 

Určení postupů, které zabezpečí, že všechny procesy jsou při  

realizaci stavby plánovány, řízeny, dokumentovány,  

monitorovány a měřeny (9), 

 REGISTR PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ 

Registr Environmentální legislativy. 

Registr legislativy BOZP a PO (10), 

 OS č.:02/10 ŘÍZENÍ OBCHODU. NÁKUP 

Cílem je zajistit aby požadavky zákazníka, které jsou prověřeny 

zaměstnanci, a jejich realizace byly potvrzeny vedením  

společnosti, správně určeny a dokumentovány (11), 

 OS č.: 01/10 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ 

Stanovení postupů při tvorbě odsouhlasení, schvalování,  

vydávání, provádění revizí a změn, aktualizace dokumentů a  

záznamů integrovaného systému (12), 
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 OS č.: 10/10 PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROMONTÁŽÍCH  

ZAŘÍZENÍ 

Stanovení dokumentového postupu pro zvládnutí požadavků  

zákazníka. Postup pro monitorování a měření, přejímací řízení 

konečného produktu a monitorování spokojenosti zákazníka (13), 

 OS č.: 12/10 ŘÍZENÍ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ STAVEB 

dokumentování postupů pro: 

 monitorování a měření procesů a produktů vedoucích ke 

zhotovení konečného produktu tj. ucelená část realizované 

stavby, 

 monitorování a měření klíčových znaků ochrany  

životního prostředí na stavbách, 

 monitorování a měření znaků systému managementu 

BOZP na stavbách (14). 

 OS č.: 13/10 PROJEKTOVÁNÍ STAVEB 

Stanovení dokumentovaného a závazného postupu pro realizaci 

požadavku zákazníka tj. realizaci návrhu i další stupně projektové 

dokumentace jako konečného produktu. Zabezpečení  

respektování technických předpisů, zákonů, nařízení vlády atd. 

(15), 

 OS č.: 14/10 POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE 

Stanovení postupů, které zabezpečí plánování, řízení a  

dokumentování procesů při realizaci poskytování software (16), 

 OS č.: 09/10 SERVIS 

Stanovení dokumentovaného postupu pro servisní činnosti,  

ke kterým patří veškeré služby poskytnuté po předání zakázky 

(17), 

 OS č.: 05/10, ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

Stanovení postupů pro roztřídění, nákup, evidenci, předkládání 

měřidel k ověření nebo kalibraci a užívání měřidel zavedených ve 

společnosti. Zabezpečení používání prostředků a metod, které  
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zajistí objektivní činnost a to, že měřidla odpovídají  

metrologickému ověření nebo kalibraci (18), 

 OS č.: 04/10 ŘÍZENÍ A MĚŘENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍHO 

ZAŘÍZENÍ 

Zabezpečení průběžného monitorování realizovaných procesů a 

měření odpovídající zařízení tak, aby jejich předání bylo v  

souladu s požadavky zákazníka a platnými předpisy (19), 

 OS č.: 06/10 INTERNÍ AUDITY 

Stanovení postupů pro plánování, dokumentování,  

vyhodnocování a využívání výsledků interních auditů.  

cílem je: 

 prokázat systematičnost, kvalifikaci a plánovitost  

provádění auditů, 

 prokázat účel auditu – to, že slouží vedení společnosti 

k potvrzení, že zavedený systém vede k cílům a  

požadavkům, které vedení stanovilo (20). 
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CÍLE PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je zdokonalení chodu zakázky ve firmě poskytující služby a 

navrhnutí průběhu zakázky tak, aby byly odstraněny zjištěné rezervy a chyby.  

Optimalizace bude provedena z hlediska organizace procesu. Optimalizace by měla 

ukázat vhodnější postupy pro zvládnutí zakázky. 

   

Dílčí cíle kapitol 

 

 uvést teoretická východiska spjatá s konkrétním řešeným problémem, 

 upřesnění podmínek realizace zakázky,   

 uvedení postupů podle teoretických ISO norem, 

 vytipování teoretických přístupů tak, aby pomohly korektnímu návrhu řešení, 

 provést analýzu současných postupů při zakázce, 

 definovat procesy činností v analýze, rozebrat jednotlivé činnosti a zjistit jejich 

rezervy, 

 shrnutí nedostatků z analýzy pro tvorbu vlastního návrhu, 

 navrhnout řešení pro minimalizaci zjištěných nedostatků, 

 vyjádření přínosů ekonomických a charakterizování přínosů mimoekonomic-

kých. 

 

V analýze současného průběhu zakázky bude rozebrán tok činností, který je běžný  

při zakázkách, a budou rozebrány veškeré postupy, jaké společnost užívá – od postupu 

při nabídce, rozpočtech, soutěži, až po samotnou realizaci, ukončení a předání díla. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Procesní management 

Řízení procesů neboli procesní management shledává veškeré činnosti prováděné 

v organizaci procesy. Proces znamená soubor aktivit, který obsahuje několik činností. 

Jednodušeji řečeno je proces tokem práce postupující od jednoho pracovníka k druhému 

a z hlediska komplexnějších procesů od jednoho úseku činností ke druhému. Procesy 

lze vymezit na několika úrovních, vždy je ale nutné přesně definovat začátek a konec, 

aby procesy volně neplynuly jeden přes druhý, což by vedlo ke zmatené interpretaci. 

Nepřesnosti na vstupech mohou vlivem plynutí procesů dospět až k nežádoucím  

následkům (21).  

 

Zajištění stability: 

 včasné varování o nepříznivém průběhu procesu, 

 informování o průběhu procesů, 

 kritika vlastního návrhu procesů, 

 aplikace statického myšlení (21). 

 

2.1.1 Podnikové procesy a jejich zlepšování 

Podnikový proces je přeměnou souhrnu vstupů na souhrn výstupů a dal by se také  

nazvat deterministickým procesem, protože je návazný výstupy jedněch do vstupů  

dalších. Účelem procesu je vždy uspokojit požadavky zákazníků s tím, že za zákazníky 

považujeme nejen koncové externí odběratele ale i „mezičlánky“ v procesu, jimiž  

mohou být oddělení organizace. Každý proces lze brát na vstupu za odběratele a na  

výstupu se na odebírající oddělení/článek/úsek pohlíží jako na zákazníka. Procesní  

myšlení je založeno na snaze o návaznost cílů mezi dodavatelem – procesem –  

zákazníkem (21, 22, 23). 
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Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům zákazníků a přenesení konkurenčního 

boje od výše ceny ke kvalitě produktu či služby jsou firmy nuceny své procesy  

zdokonalovat. Zdokonalení procesů by mělo probíhat formou průběžného zlepšování,  

aby byla firma schopna reagovat na požadavky trhu. Ta firma, která tak neučiní a bude 

zachovávat zastaralé procesy a s nimi spojené postupy, nemůže čekat nic jiného, než 

pokles postavení na trhu a snižování hospodářského výsledku. Nutnost zlepšování  

procesů vzniká vlivem stálého vyvíjení nových technologií - především komunikačních 

a dále otevřením trhů. V prostředí konkurence roste konkurenční boj a začíná přibývat 

firem, které zvolí cestu dramatického zlepšení procesů nazvaného reengineering. Tento 

přístup k procesům byl z počátku svého rozmachu považován za naprostou markantní 

změnu organizace, ale postupem let se od tohoto pojetí upustilo. Za reengineering lze 

považovat i změny menšího rázu a hlavním prvkem zůstalo to, že si firma procesy  

transformuje dle své potřeby rozsahu (22). 

Oba dva typy změn by měly zajistit zlepšení průběhu činností, rozšíření postupů  

spolupráce a návaznosti mezi útvary, posílení a motivaci práce zaměstnanců, a 

v některých případech určení konkrétního pracovníka zodpovědného za výsledky  

procesů (21). 

Pro firmu v této práci zkoumanou by markantní reengeneering procesů mohl znamenat 

rozbourání zavedených a fungujících procesů, které nejsou špatné a fungují dobře, proto 

je volba zlepšení procesu více vyhovující (21). 

 

2.1.2 Orientace na procesy jako řešení 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století se ukázalo, že struktura 

organizace tvořená na bázi přesné nadřízenosti a podřízenosti je nevyhovující, protože 

tyto přesně definované vztahy nejsou pružné na změny a potřeby v procesech. Organi-

zace by měly změnit pojetí svého chodu. Základ tvořený jasnou strukturou činností, 

z níž plynou pravomoci, odměňování a komunikační struktury, stanovený jako pevně 

definovaný nemusí vždy dobře propojovat všechny články procesů a nemusí dobře  

tvořit celek. Organizace po změně je představována procesy, které vznikají ze vstupů a 

plynou ve výstupy, které jsou hodnotou pro zákazníka. Procesy mají být vytvořeny prá-
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vě proto, aby se vstupy tvořily ve výstupy jako celek na místo rutinního vykonávání 

činností.  Jsou tvořeny proto, aby vykonávaly svůj účel – splnění požadavků zákazníka. 

Procesy by měly plynout tak, aby hlavní soubory činností, které vytvářejí hodnotu pro 

zákazníka, byly podpořeny činnostmi ostatními, spolu s  uvědoměním si zaměstnanců 

klíčové úlohy oněch činností hlavních. Pokud by základem organizace byly procesy a 

jejich vztahy, a ostatní skladba (organizační a komunikační struktura, informační  

technologie) by byla odvozena od těchto procesů - byť navázána, organizace jako celek 

by mohla lépe reagovat na samotné požadavky zákazníků. Podle momentální potřeby 

procesu by se pravomoci mohly delegovat právě tomu zaměstnanci, v jehož výkonu  

by to bylo nejefektivnější. Další oblast problému a řešení spočívá v tom, zdali jsou  

pracovníci natolik schopni přizpůsobení se, aby mohly přijímat různé a různě rozsáhlé 

pravomoci.  U rozhodování zaměstnanců je důležité, aby ve středu jejich zájmu, kromě 

vlastního ocenění byl i zákazník a cíle firmy, tohoto lze docílit vhodně zvolenou  

motivací (22). 

K dosažení společných cílů jak od vedení, nebo celé společnosti, tak od zaměstnanců 

může být docíleno pouze za společné spolupráce. Obecné povědomí o podání lepšího 

výkonu zaměstnanců se automaticky naklání k zastrašování nebo tlaku 

k zaměstnancům. K tomuto by za žádné situace nemělo dojít. To, co nasměruje  

zaměstnance ke společnému cíli společnosti, musí být podpora a spolupráce (24). 

 

Vlastnosti procesů, napomáhající lepšímu fungování: 

 rozhodování pracovníků, 

 kroky procesu následují podle jeho potřeb, ne podle organizace, 

 činnosti prováděné na tom místě, na kterém je to nejefektivnější, 

 redukce kontrolních opatření od nadřízeného v rámci delegace zodpovědnosti, 

 manažer zakázky je kontaktní pozice (22). 

 

Důležitým článkem při zlepšování procesů a pozměňování organizace jsou zaměstnanci 

organizace. Jejich myšlení, postavení a schopnost přizpůsobení nesmí být opomíjena, 

protože žádná struktura, činnosti a samotné procesy nemohou existovat bez lidských 
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zdrojů. Projekty, jež nesou změnu procesů, by měly být orientovány tak jako na  

organizaci a propojení procesů na spoluúčast zaměstnanců. Dále by měly respektovat 

psychologicko-sociální aspekty a lidské tempo. Řízení a samotný výkon by se měly 

vzájemně přiblížit (22). 

Pokud je zaveden princip takový, že ten, co vykonává striktně své úkoly a dalo by se 

říci i „slepě“ plní rozkazy přímého nadřízeného, nikdy nedojde k tomu, aby se tento 

zaměstnanec kreativně a aktivně účastnil na chodu procesů natož, aby mohl a měl  

pravomoc vyřešit momentální problémy, které se vyskytnou.  Propojení managementu  

a zaměstnanců zejména těch, kteří působí v klíčových procesech, by mělo být založeno 

na sdílení cílů, aktivitách založených na důvěře, vzdělávání, komunikaci managementu 

se spolupracovníky, přesné informovanosti vedení o dané pozici zaměstnance a  

vyjasnění hlavních cílů projektů (22, 25). 

 

Hlavní principy inovace procesů 

1) zaměření na zákazníky – zákazník by měl mít určený, snadno přístupný kontakt 

– kombinace lidí, na které se může obrátit, 

2) zapojení maxima potenciálu zaměstnanců, kteří působí při klíčových procesech 

zakázky, 

3) podpora vzdělávání, motivace, kreativní prostředí pro zaměstnance, 

4) paralelní provádění činností a odstranění činností, které nepřinášejí hodnotu 

5) zapojení motivace, tolerance chyb a podněcování ze strany manažerů, místo  

velitelů chápat funkci spíše jako „koordinátorů týmu“, 

6) vylepšit systém delegace odpovědnosti v organizaci směrem k zákazníkovi,  

dostatečná pravomoc zaměstnanců plnit své úkoly, 

7) vytvořit pracovní týmy namísto liniového vedení, 

8) vzdělávání v oblasti plánování – každý zaměstnanec je pak schopen odpovídat 

za své úkoly, 

9) vytvoření sytému procesů tak, aby měly jednoznačnou zpětnou vazbu a tak aby 

byly dobře schopny reagovat na změny – požadavky od zákazníků, 

10) zajištění správného směru zlepšování procesů (22). 
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Celkové poslání zlepšení procesů by mělo vést cestou zaměření se na zákazníka.  

Spočívat by mělo v podstatě: 

 vytvoření organizační struktury - která je účelově využitelnější, pružná a  

reagovatelná na potřeby změn než hierarchicky klasická organizace,  

 způsobu velení - které by mělo při zlepšování přecházet od vnitřního zaměření 

k měnitelnému způsobu, 

  pojetí vůdcovství zproštěného od striktního držení,  

 delegování pravomocí za účelem kreativních aktivit často vedoucích 

k progresům (22). 

 

Jednou z nepříznivých stránek dávání rozkazů a delegování pravomocí a úkolů  

zaměstnancům je to, že podnikoví představitelé často nevědí, co který úkol vyžaduje a 

která funkce by tento úkon měla vykonávat. Důsledkem bývá to, že v podniku není  

snaha o vzdělávání zaměstnanců (23). 

Při změnách řízení se často mluví o zplošťování organizace – jak často bývá nazývána 

tato změna při reengineeringu. Jde o převedení struktury na dva stupně a to: strategické 

řízení a podnik samotný (podnikové procesy). Účelem této reorganizace je z největší 

části redukce cesty „informace o změně“ - problému, přes jeho řešení, až k samotné 

činnosti – tedy reakci jako takové. Tato myšlenka a její aplikace resp. dosáhnutí takové-

ho pokroku má jistě pozitivní vliv na fungování celého systému ve společnosti, avšak 

pro zkoumanou firmu by mohla být natolik radikální, že by zaměstnanci nebyli schopni 

rychle reagovat a přizpůsobit se. Zvolení pozvolnější cesty k tomuto cíli by dle mého 

názoru mělo větší účinek. Formou motivace, stimulace, větší důvěry ve schopnosti  

zaměstnance a zlepšení komunikace by se dalo těchto výsledků dosáhnout sice pomaleji 

a s menší jistotou, avšak tato forma by pro zaměstnance nebyla tolik „drastická“.  

Zapojením motivací a vizí mohou zaměstnanci změny vnímat pozitivně (22, 26). 

Důležitou rolí manažerů je neslevit od cílů, které si určili a likvidovat případný odpor už 

v jeho začátku. Pokud by odpor spolupracovníků byl markantní, bylo by dobré  

prohloubit strategii změně, a podle Johna Kottera se doporučuje dokonce propuštění 

těch, kteří reengineering blokují (26). Podle mého názoru ne vždy, by toto řešení vedlo 
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k pokroku, protože zkušení zaměstnanci, byť nesouhlasí se změnami, mohou přinést 

podniku užitek.  

2.2 Nákup a jeho řízení 

Funkce nákupu je pro firmu důležitá a je vázána na ostatní funkce útvarů v podniku, a ty 

jsou zase vázány na ni. Nákup realizuje propojení podniku se zákazníkem a na straně 

druhé s dodavatelem. Funkce nákupu představuje zajišťování a krytí potřeb podniku a je 

základní funkcí podniku, proto by měl být kladen velký důraz na jeho řízení. Zajištěním 

potřeb podniku je myšleno zajištění procesů potřebnými vstupy. Pokud toto selhává, 

procesy nemohou plynule pracovat. Proto bychom také mohli funkci nákupu nazvat 

materiálovým hospodářstvím, protože řádně řízený nákup musí být založen na principu 

respektování kritéria hospodárnosti. Zásobování by se tedy dalo nazvat řízením  

nákupních toků v podniku neboli logistikou (27). 

Nákupní činnosti by měly být sehrané se všemi ostatními činnostmi – částmi podniku. 

Funkce nákupu, která je delegovaná od vedoucího by měla být také řádně řízena, a to 

proto, aby byl zachován princip hospodárnosti. Požadované zajištění materiálových 

potřeb musí být provedeno za minimální náklady. Pokud tomu tak není, měl by se  

management zaměřit na řízení nákupu (28). 

Společnost má ve své struktuře vyčleněno oddělení nákupu, ale konkrétní činnosti 

nejsou určeny konkrétním pracovníkům, ale spíše skupinám nebo jednotlivcům podle 

momentálního zatížení. Prakticky jsou tyto činnosti vykonávány a jsou založeny na  

společné komunikaci a spolupráci (6).  

Základní funkcí logistiky je zabezpečení zásobování předpokládaných potřeb pro proce-

sy materiálem a výrobky v potřebném množství v potřebný čas a na správném místě. 

Předpoklady pro splnění správného fungování procesu nákupu: 

 co nejpřesnější určení budoucí potřeby materiálu, která se včas zajistí, 

 tvorba náhradních plánů – rezerv, pro možnost selhání zdroje, 

 včasné uzavírání dohod s dodavateli, 

 ekonomické dodávky zohledňující čas, náklady, 
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 sledování realizace dodávek tak, aby byly možné změny bez následných  

materiálových přebytků, 

 sledování, regulace zásob a zabezpečení efektivního využití, 

 zabezpečit správnou funkci dopravy se všemi využitelnými nástroji, 

 zdokonalování informačního systému, tak aby byl schopný řízení nákupu, 

 zabezpečení řízení organizace procesů, 

 zajištění aktivní servisní přípravy pro kompletaci zakázek (27). 

 

I v podmínkách zkoumané společnosti hrají všechny tyto požadavky velkou roli ve  

fungujícím chodu procesů a plnění zakázek, avšak některé z nich mají úlohu důležitější 

a měl by na ně být kladen větší důraz. Podle Lukoszové je zejména kritérium času  

významné, protože bez dodržování termínů a časových rezerv nemůže ani jeden 

z procesů dobře fungovat. Každá časová prodleva se při dalším kroku znásobuje. Sledo-

vání a orientace přesných stavů, ve kterých se nacházejí dodávky materiálu, je také 

 jedním z podstatných požadavků. Pokud pracovníci zajišťující dodávky materiálu, do-

pravu na místa určení nebo harmonogramy dodávek v projektech, nesledují momentální 

stavy, celý systém může podlehnout zmatku a mohou vzniknout zbytečné náklady (27). 

 

Objekty zabezpečované nákupem 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Objekty zabezpečované nákupem [Zdroj (27)] 

Význam služeb jako objektů nákupů stále více roste a i v této společnosti jsou tyto  

objekty nákladovou položkou. To je zobrazeno na obrázku č. 11. Při zpracovávání  

objekty nákupu 

 

hmotné statky 
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provozní prostředky 

 

materiál 
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zakázek jsou cizí služby jednou z  činností, protože najímání živnostníků a dalších firem 

je běžně používaným způsobem (6).  

2.3 Firemní komunikace 

Komunikace mezi zaměstnanci a jejich vedoucími se dá nazvat základem, dokonce  

až předpokladem úspěchu organizace a jejího rozvoje. Základním cílem každé firmy  

by mělo být uspokojení zákazníka. K tomu, aby se dalo přizpůsobit změnám 

v preferencích a potřebách zákazníků, je důležité vylepšovat firemní procesy,  

přizpůsobovat se zákazníkům a přijímat inovace. Provádění těchto pokroků a změn je 

však založeno na komunikaci mezi pracovníky, protože uskutečnění oněch změn vede 

k uspokojení zákazníka (29). 

Efektivní zajištění přizpůsobení zákazníkům dnes nelze provádět bez spojení  

schopností, dovedností a vědomostí jednotlivců - tedy vytvořením týmové spolupráce. 

Je dokázáno, že lidé v týmu pracují s větším nasazením a jejich návrhy se lépe a rychleji 

prodiskutují. Dokonce se lze vyhnout špatným rozhodnutím, vlivem práce více členů na 

jednom úkolu – činnosti – procesu. Pokud bereme veškeré činnosti v podniku jako  

činnosti určitých skupin lidí, můžeme říci, že bez hodnotných komunikačních vazeb 

jako uvnitř skupin, tak mimo nich, nelze správně pracovat. Komunikace uvnitř i mezi 

skupinami musí probíhat na základě: 

 co nejpřesnějšího přenosu informací, 

 správného množství informací, 

 jednoduchosti a srozumitelnosti (29). 

 

Výkon činnosti je přímo závislý na komunikaci a přenosu informací. Čím lépe bude 

pracovník informován a komunikace ve směru uvnitř skupiny i ven - vzájemně 

s nadřízeným bude probíhat jasně, tím výkonnější pracovník bude a zadané úkoly budou 

efektivně vykonávány. Pokud není pracovník motivován nebo nerozumí předávané  

informaci, ztrácí komunikace smysl, protože pracovník bude pravděpodobně pracovat 

s menším nasazením a informace už buď nebude vůbec přenášena, nebo bude přenášena 

špatně (29). 
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Interní komunikace 

Interní komunikace a její vazby jsou jednou ze základních podmínek pro rozvoj  

podniku. Korespondence komunikace s cíli, procesy a stylem vedení firmy je také  

významným aspektem. Symbolem k úspěšnému fungování veškerých procesů i firmy 

jako takové na trhu je zainteresování zaměstnanců a úroveň komunikace v podniku. 

Návaznost na interní komunikaci má také správné využívání zdrojů. Zdroji jsou zde 

myšleny informace, finance, materiál a lidé. Odbornost a vzdělanost pracovníků je  

využívána jen tehdy, pokud správně funguje přenášení informací. Uveden bude pohled 

standardizované a nestandardizované komunikace v tabulce č. 1(29, 30). 

Tabulka 1: Druhy interní komunikace [Zdroj (30)] 

standardizovaná komunikace nestandardizovaná komunikace 

porady běžná komunikace 

zasedání rozhovory 

jednání neformální pohovory 

 

Standardizovaná komunikace je dobrým a osvědčeným nástrojem předávání  

podnikových informací. Kvůli jejímu častému a neměnnému opakování však může  

způsobit stereotypní atmosféru a pro zaměstnance se tak stát neúčelnou.  

Nestandardizovaná komunikace naopak může rozšířit zavádějící a nepravdivé informace 

(30). 

  

Externí komunikace 

Nejenom účinná komunikace uvnitř podniku je zaručením dobrého postavení firmy  

na trhu. Komunikace s vnějším okolím udržuje povědomí o konkurenčních podnicích, 

ekonomickém, technologickém nebo sociálním okolí (29). 

  

Informace směrem k zaměstnancům 

Aby byli schopni zaměstnanci dlouhodobě vykazovat dobré pracovní výkony, musí být 

přesně informováni. A to hlavně o firemních cílech a vizích, dále firemních závěrech a 

perspektivách dalšího vývoje (29). 
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3 ANALÝZA ZAKÁZKY 

3.1 Nabídka a získání zakázky 

Rozvržení nabídky a její zadaní v oboru, ve kterém se bývalá společnost SPECTRUM 

(nyní součást COFELY) pohybuje, probíhá obvykle dvěma způsoby. Celý systém je 

souhrnem rozpočtů, přepočtů a opakovaných kalkulací. První způsob na obrázku č. 4 

znázorňuje následující schéma (6). 

1) První způsob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor 

Stvební firma Stavební firma Stavební firma 

projektanti 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

El.-montáž. 

firma 

Obrázek 4: Jeden ze způsobů získání zakázky [Upraveno dle (6)] 
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Nabídka zakázky pomyslně vzniká ve chvíli, kdy se investor rozhodne postavit nebo 

vybudovat určitý objekt. K vytvoření takového díla je potřeba přesný a pečlivě  

vytvořený projekt objektu se všemi požadavky a detaily, které investor projektantům 

zadá. V případě uvedeného schématu si investor projektovou firmu nebo samostatné 

projektanty vybírá sám a projekci si nechá vytvořit externě na vlastní náklady (6). 

Již zmíněný vytvořený projekt zašle investor libovolnému počtu stavebních firem, které 

si sám vybere nebo které přijdou nabídnout své služby. Předběžně je již určena  

požadovaná cílová cena celého projektu, do jejíž výše investor požaduje náklady  

na veškeré služby, a podle ní se stavební firmy řídí a dále si samy vybírají  

elektromontážní a jiné firmy, které nabízí služby potřebné k výstavbě (6).  

Pro tuto práci se schéma zabývá pouze do této úrovně – po poptávku po elektromontáž-

ních firmách. Výběr závisí na co nejvýhodnější nabídce ze strany elektromontážní  

firmy. Všechny se řídí požadovanou – zadanou (tentokrát od stavební firmy) cenou, ale 

zvítězí ta nabídka, která je ze sledovaných hledisek pro stavební firmu nejvýhodnější. 

V bodě, kdy si stavební firmy vyberou elektromontážní firmu, které by zadaly tuto svoji 

zakázku, zašlou investorovi nabídku, která obsahuje kalkulace veškerých nákladů (6).  

Takto postupují všechny stavební firmy, kterým byl zadán prvotní projekt, a tedy  

investor může začít sám se svým vlastním výběrem nabídek. Po vybrání stavební firmy 

následuje upřesnění podmínek a požadavků. Mohou nastat určité změny a může se stát, 

že stavební firma musí poupravit své požadavky na další firmy, se kterými bude  

spolupracovat. Pokud se investor s firmou dohodnou, přichází na řadu samotné sepsání 

smlouvy o dílo (6).  
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2) Druhý způsob 

Toto schéma na obrázku č. 5 znázorňuje druhý způsob zadávání nabídky. Oproti  

schématu prvnímu je vidět rozdíl v pozici projektantů. V tomto případě totiž investor 

nemá vypracovaný projekt stavby. Stavebním firmám zadá základní požadavky včetně 

předběžné hranice nákladů a ty jsou buď samy schopny projekt vypracovat, nebo si jej 

nechají vypracovat externě. Stavební firmy opět vybírají své dodavatele, a to podle  

stejného hlediska jako v předchozím schématu. Zvítězí ta elektromontážní firma, která 

podá nejvýhodnější nabídku. Zpracovanou celkovou nabídku i s projektem nabízí  

stavební firmy zpět investorovi a ten podle výhodnosti vybere stavební firmu, která  

získá zakázku (6). 

 

 

Obrázek 5: Jeden ze způsobů získání zakázky [Upraveno dle (6)] 
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Předávání pracovních postupů 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Předávání pracovních postupů [Zdroj: (3)] 

 manažer/vedoucí zakázky  

tomuto zástupci funkce se zodpovídají stavbyvedoucí se svou veškerou 

činností, má na starost více zakázek najednou,  

 vedoucí stavby     

tato pozice má na starost činnost šéfmontérů, zabezpečení na stavbě  

a veškeré činnosti na stavbě prováděné, 

 šéfmontér  

rozvrhuje jednotlivé práce montérům, kteří se mu zodpovídají (3). 

Projekty a dokumentace postupují zároveň s předáváním plánů. Jako první mají na  

starosti tyto materiály vedoucí/ manažeři zakázek podle toho, pod který úsek zakázka 

spadá (silnoproud, slaboproud). Dále manažer zakázky vybere vedoucího stavby,  

naplánuje organizační strukturu na zakázce a určí přibližný počet montérů (6).
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3.2 Průchod zakázky organizací z ekonomického hlediska procesu činností 
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Obrázek 7: Průchod zakázky organizací z ekonomického hlediska [Zdroj: (6)] 
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Průchod zakázky organizací z ekonomického hlediska 

Tato posloupnost činností na obrázku č. 6 znázorňuje postupování zakázky organizací 

z hlediska ekonomického. Zvýrazněn je aplikační systém SAP, ve kterém zakázka 

jako taková začíná existovat v systému, neboť do této chvíle se jednalo spíše o úkony 

vedoucí k získání zakázky a její rozvrhnutí (vytvoření projektu, získání zakázky a poté 

zpracování předběžného rozpočtu), což je hlavním úkolem oddělení obchodního,  

rozpočtového a také oddělení měření a regulace. Ve stejné chvíli začínají pracovníci 

oddělení realizace tj. manažer zakázky a také příslušný stavbyvedoucí, pracovat na 

zajištění stavby a najmutí externích montážních firem, které ve většině případů prová-

dějí samotné montážní práce. Na stavbě se činnosti řídí podle pokynů stavbyvedoucích 

a následně šéfmontérů (31). 

Do již v systému vytvořené zakázky v SAP se později mohou hromadit faktury  

od dodavatelů k uhrazení, vystavené faktury, materiál, práce, cestovní příkazy a režijní 

náklady, což je vše v kompetenci účetního oddělení. Výstupem ze SAP jsou souhrnné 

informace o zakázce – celkové výdaje, struktura a výše nákladů i ziskovost.  

Dodavatelé, kteří byli vybráni obchodním oddělením nebo jsou stálými dodavateli, 

dováží materiál přímo na stavbu. Pouze v ojedinělých případech, materiál na stavbu 

dopraví zásobování společnosti samé. Většinou jde o menší množství, nebo drobný 

materiál, který by při dopravení dodavatelem vyžadoval větší náklady, než když  

dopravu firma zajistí sama (31).  

Červená šipka v obrázku č. 6 znázorňuje dodatečné objednávky, které plynou od  

stavbyvedoucích nebo šéfmontérů na stavbě, či od realizačního týmu (manažer  

zakázky, vedoucí projektového týmu). Podle potřeby může objednávat i pověřený  

rozpočtář. Stává se však, že informaci o objednávce, si příslušní zástupci funkcí  

navzájem nepředají. Ve většině případů se takto děje, pokud se pozdě zjistí zvýšená 

potřeba nebo jiné množství materiálu. Potom může dojít k tomu, že materiál dorazí  

na místo stavby dvakrát, pozdě nebo vůbec. Objednávky by se měly řídit  

harmonogramem dopředu vytvořeným nebo by měly být schváleny a evidovány. Proto 

je důležité informační propojení dodávek materiálu s realizačním oddělením,  

stavbyvedoucími a rozpočtáři (31). 
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zásobování 

3.3 Průchod zakázky organizací z ekonomického hlediska podle ARIS 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Legenda 

    Organizační tok 

    Tok informačních služeb/finanční tok 

    Tok materiálových výkonů 

 

funkce 
organizační 

jednotka 

výkon 

Aplikační 

software 

Obrázek 8: Průchod zakázky z ekonomického hlediska podle ARIS [Zdroj: (6, 32)] 
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Toky podnikového procesu v ARIS 

 

Organizační tok     vyjadřuje pravomoci organizačních jednotek. 

Tok informačních služeb lze brát jako tok výkonů a vyjadřuje vytvoření informací  

a jejich poskytování.  

Finanční tok je zobrazen stejně jako tok informačních služeb a v našem 

případě jde o toky mezi dodavatelem a odběratelem  

(zadavatel zakázky). 

Tok materiálových výkonu vyjadřuje materiální toky (32). 

 

Ve vytvořeném schématu obrázku č. 7 jsou zapojeny na rozdíl od předchozího  

zobrazení výkony, funkce, organizační jednotky, kterým přísluší dané funkce, dále  

dodavatel a stavební firma jako vyjádření rovin – prostředí. Rozpočtové oddělení  

po získání zakázky vytvoří rozpočet, který je jeho výkonem a zároveň vstupem oddělení 

realizace. To se skládá z vedoucích týmů a manažerů stavby, kteří zajišťují přípravu 

staveniště a předběžný harmonogram objednávek materiálu. Výkony vytvořené tímto 

oddělením jsou (pro ekonomický pohled) objednávky dodavatelům, které předávají  

informace dodavateli. Realizační tým poskytuje informace do systému SAP v podobě 

čísla zakázky, které je jím založeno. SAP je organizačně spojen s účetním oddělením, 

které má na starosti finanční toky, a nachází se ve středu toků, protože právě v něm  

se shromažďují veškeré informace. Každé oddělení má zpřístupněnou právě tu část 

SAP, do které sahají jeho kompetence. Fakturační a platební toky s dodavatelem jsou 

znázorněny červeně a ve vztahu k zákazníkovi (myšleno stavební firmě) zeleně.  

Pro vazbu mezi dodavatelem a zásobováním je použit materiální tok, protože jde o  

předání materiálu, nebo o přímý tok materiálu směrem ke stavbě. Výkony platba a  

faktura jsou opět buď vstupy, nebo výstupy a to podle toho v jakém směru se na ně  

díváme. Červený tučný tok informačních služeb vyjadřuje tak jako na předchozím 

schématu objednávání materiálu přímo „ze stavby na stavbu“ (31, 32). 
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3.4 Průběh činností u samotné realizace zakázky 

 

 

                                               

                                               

                                               

                                               

                             

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Průchod činností u realizace zakázky [Zdroj: (31, 32)] 
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Vedoucí 
zakázky/manažer 

zakázky 

vedoucí 
stavby 

šéfmontér 

Chod zakázky z věcného pohledu 

Před samotným zahájením montážních prací je zapotřebí provést několik důležitých 

úloh, které povedou jak ke správnému průběhu prací, tak k dodržení bezpečnosti práce 

(obrázek č. 8). Tyto úlohy se týkají především vedoucích zakázek a stavbyvedoucích. 

Jde o prohlednutí staveniště a přesné zjištění potřebného prostoru pro  

vytvoření zařízení na stavbě jako jsou mobilní buňky pro pracovníky, WC, strojní  

zařízení nebo místní sklad. Dalším důležitým úkolem je sestavit plán pracovní síly,  

který určí jaké a kolik externích montážních firem bude najato. Aby byly efektivně  

zajištěny dodávky materiálu na stavbu, sestavují vedoucí stavby předběžný  

harmonogram. Předběžný proto, že podmínky se mohou měnit (31). 

Při průběhu prací (montáží) stavební firmy-jako zadavatelé průběžně schvalují  

odvedené práce a společnost již fakturuje svoje služby. Schvalování se promítne ve  

stavebním deníku. Dále může probíhat několik kontrol v průběhu ze strany zadavatele, 

většinou se jedná o zástupce stavebních firem. Svou úlohu zde má také servisní  

oddělení, které provede takzvané oživení systému. Některé drobné zakázky firmy  

spočívají jen v této službě, pokud se ale jedná o velkou elektromontážní zakázku, je 

služba oživení systému zahrnuta v ceně. Po poslední kontrole následuje předání díla a 

uzavření zakázky v systému (6). 

 

Odpovědnost za realizaci a řízení stavební činnosti 

Při provádění činností je spolupráce  

navázána i s vedením, vedoucím skladu a 

manažerem kvality a environmentu.  

Obrázek č. 9. vyjadřuje odpovědnost funkcí 

(12). 

 

 

Obrázek 10: Odpovědnost za realizaci a řízení stavebních činností [Zdroj: (12)] 
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3.5 Věcná stránka chodu činností na zakázce podle ARIS 
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Obrázek 11: Chod činností na zakázkách z věcného pohledu podle ARIS [Zdroj: (31, 32)] 
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Průchod zakázky podle ARIS 

Tak jako u předchozích dvou schémat je toto schéma obrázku č. 10 doplněno o výkony, 

funkce, organizační jednotky, data prostředí a události. Přibyly i dva druhy toků, a to 

tok informací a kontrolní tok. 

Tok informací: přístup k informacím pro provádění funkcí. 

Kontrolní tok:  každá operace spuštěna událostí (32). 

 

Ve středu tohoto schématu je funkce „průběh prací“, protože s ní jsou všechny výkony 

propojeny a je to funkce, bez které by se zakázka nemohla uskutečnit. Začátku celého 

procesu předcházejí tři události zmíněné výše a to prohlédnutí staveniště, převzetí  

staveniště a vytvoření zázemí na staveništi. Všechny tři na sebe navazují a jsou  

provázány kontrolním tokem (31, 32).  

Harmonogram objednávek a plán pracovních sil, které byly také zmíněny výše, jsou zde 

brány jako výkony funkce realizačního oddělení, protože jsou vytvořením informací,  

a dále je poskytují funkci s názvem provádění prací. Projekt, který zaujímá pozici  

výkonu, je výkonem rozpočtového oddělení a poskytuje nejdůležitější informace  

pro provádění prací. Pracovní postup a stavební deník jsou data prostředí a tok chápeme 

jako vzájemný tok informací. Výkonem servisního oddělení je servisní oživení, které  

je zároveň vstupem výkonu „hotová montáž“ popřípadě realizace případných  

nápravných opatření. Tento výkon je výkonem finálním. Dále neposkytuje žádnou  

informační službu, ani zakázka už dále nepokračuje (31, 32). 
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3.6 Shrnutí nedostatků 

 nepřesná koordinace nákupu, 

ve společnosti není určen přesný rozsah pravomoci k objednávání materiálu.  

Toto může učinit obchodní oddělení v závislosti na tvorbě projektu při procesu 

získávání zakázky, nebo oddělení rozpočtové při tvorbě přesného rozpočtu, ale 

hlavně realizačním tým plus vedoucí staveb při těsném jednání ohledně stavby 

samotné. Objednávat materiál mohou vedoucí zakázky nebo jím pověření  

vedoucí stavby samostatně u dodavatele, nebo smluvně při realizačním oddělení 

nebo ve spolupráci s oddělením obchodním. Většinou se takto postupuje podle 

podmínek momentálního stavu zakázky a potřeb dodávek materiálu. Vytvořený 

harmonogram objednávek materiálu buď není efektivně vytvořený, nebo není 

respektován (6, 31). 

 

 nedostatky s logistikou, 

podle toho, do jaké míry se od sebe vzdaluje koordinace objednávání materiálu, 

mohou nastat problémy s logistikou. Při objednávkách plynoucích přímo  

ze stavby od stavbyvedoucích k dodavateli, nemusí být dodávka časově  

zvládnuta a na místě realizace mohou nastat prostoje, což by vedlo k nedodržení 

termínu ukončení prací ve smlouvě o dílo. Špatná koordinace objednávek může 

mít za následek opomenutí dodávek materiálu, nebo objednání špatného druhu 

materiálu, protože objednavatelé se vzájemně neinformovali. To všechno vede 

ke znásobení nákladů, což je pro společnost samozřejmě nežádoucí (6, 31). 

 

 nedostatečná komunikace. 

nedostatečná komunikace může mít za následek výše zmíněné situace.  

Vzhledem k tomu, že vedoucí zakázek mívají na starosti více zakázek souběžně, 

je komunikace se zásobováním nebo se stavbyvedoucími či šéfmontéry nebo 

rozpočtáři navzájem velice důležitá a často bývá podceňována. Dalo by se říci, 

že veškeré nedostatky jsou spojeny s touto banální, avšak opomíjenou otázkou 

(6, 31). 
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3.7 Kalkulace ztrát vzniklých vlivem zjištěných nedostatků při re-

alizaci zakázky 

Nákladovost a výnosnost zakázky 

Zde budou rozebrány dílčí nedostatky zmíněné výše a vyčísleny náklady vznikající  

důsledkem špatné koordinace nákupu, nedostatků v logistice a komunikaci. Ukázka 

materiálové nákladovosti zakázky (tabulka č. 2 a 3) uvádí do prostředí a rozsahu nákla-

dů.  

Tabulka 2: Ukázka zakázky-vlastní náklady [Zdroj: (6)] 

Zakázka: Administrativní budova   

COFELY a.s. 
divize Průmysl a technologie budov, sekce Technologie 

budov 

Brněnská 8 

682 01 Vyškov - Česká republika   

Název položky Cena 

Slaboproud   

TU-Telefonní ústředna  160 114 Kč 

EPS-Elektrická požární signalizace  1 195 483 Kč 

EZS-Elektronický zabezpečovací systém 383 546 Kč 

ACS-Přístupový systém 354 636 Kč 

ER - Evakuační rozhlas 1 399 499 Kč 

CCTV - Uzavřený kamerový systém  1 228 508 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 4 721 786 Kč 

Tabulka 3: Ukázka zakázky-fakturované částky [Zdroj: (6)]  

Zakázka: Administrativní budova   

COFELY a.s. 
divize Průmysl a technologie budov, sekce Technologie 

budov 

Brněnská 8 

682 01 Vyškov - Česká republika   

Název položky Cena 

Slaboproud   

TU-Telefonní ústředna  184 131 Kč 

EPS-Elektrická požární signalizace  1 374 805 Kč 

EZS-Elektronický zabezpečovací systém 441 078 Kč 

ACS-Přístupový systém 407 831 Kč 

ER - Evakuační rozhlas 1 609 424 Kč 

CCTV - Uzavřený kamerový systém  1 412 784 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 5 430 054 Kč 
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3.7.1 Výběr základních položek z jednotlivých systémů 

Tabulka 4: Výběr základních položek jednotlivých systémů [Upraveno dle: (6)] 

Název cena A v Kč cena B v Kč cena C v Kč 

EZS - Elektronický zabezpečovací systém       

PIR detektor 12m  365,86 313,50 305,90 

Detektor tříštění skla  7,6m 997,63 853,10 981,35 

Magnetický kontakt 86,54 74,10 95,95 

        

CCTV - Uzavřený kamerový systém        

IP box kamera, vnitřní 20 638,80 19 590,00   

Záznamové zařízení  86 500,00 78 500,00   

LCD LED monitor, 19" 5 560,00 5 405,00   

        

ER - Evakuační rozhlas       

Reproduktor, nástěnný 512,00 485,00   

Zesilovač 500W 40 731,76 41 025,60   

        

EPS-Elektrická požární signalizace        

Ústředna systému EPS 21 998,66 22 354,11   

Požární trezor včetně zámku FAB, varianta 12V 18 067,77 18 800,11   

Opticko kouřový hlásič 856,00 921,00   

        

ACS-Přístupový systém       

Bezkontaktní vnitřní čtečka 5 210,00 5 315,00   

Docházkový termínál 16 510,00 16 315,00   

        

TU-Telefonní ústředna        

Sestava ústředny 81 905,00   81 405,77 

Stolní telefon 1 350,00   1 150,00 

 

Položky tabulky č. 4 ukazují právě ty nejnákladnější prvky zabezpečovacích systémů, 

ze kterých vznikají nadbytečné náklady v případě nesprávného, zdvojeného nebo  

opomenutí objednání. Sloupce tří cen vyobrazují výběr dodavatelské firmy ze tří  

nabídek cen dodavatelů. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Protože firma je plátcem DPH, 

vstupuje do nákladů cena bez DPH. Ceny jsou uvedeny v hodnotách odborného odhadu. 

Červená barva značí cenově nejvýhodnější nabídku - vybranou dodavatelskou  

společnost. Vybrané ceny za druhy materiálů jsou závazně udány ve smlouvě o dílo, 

tam jsou však ještě navýšeny o ceny za samotné služby elektromontáže. Těmto  

položkám bude věnováno vyčíslení nákladů. Ostatní položky zabezpečovacích systémů 

(kabely, trubky) nejsou samy o sobě tolik nákladné, byť tvoří velkou sumu v položkách 

jednotlivých systémů. Pochybení ve druhu objednání těchto ostatních položek jako jsou 

kabely, trubky a příchytky nezpůsobí takové náklady, protože tento materiál lze použít 
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v jiné zakázce a prakticky neztrácí hodnotu (z důvodu výrobků z plastu). Zato položky 

zde zobrazené patří mezi elektroniku, tudíž hodnotu ztrácí, nebo se jedná o součástky  

vyžadující programové nastavení, jehož změna si vyžaduje další náklady a čas  

servisního oddělení (6).  

 

3.7.2 Opomenutí nebo zdvojení objednání 

Opomenutí objednání a získávání výhodné ceny 

V případech, kdy je opomenuto objednat potřebný materiál včas z důvodu nesprávné 

koordinace nákupu, nastává problém. Pověřený pracovník musí v co nejkratším čase 

zajistit dodávku materiálu. Za hladkého průběhu zakázky probíhá důkladný výběr  

dodavatele materiálu – jak je vidět v tabulce č. 4, jakmile ale vzniká potřeba rychlého 

objednání v časové tísni, pak je obtížné dodatečně získat materiál za výhodnou cenu, 

která je stanovená ve smlouvě o dílo. Zákazník ale vždy požaduje ceny použitých  

materiálů takové, jaké má podepsané ve smlouvě. Firma tedy nesmí ceny měnit a ty 

sjednané musí dodržet. Důvodem může být (6):  

 vypršení platnosti cenové nabídky, 

 radikální změny cen na trhu, 

 nedostupnost zásob u dodavatele (6).  

Záleží tedy na příležitostech a schopnostech vedoucích/manažerů zakázky,  

stavbyvedoucích či rozpočtářů sehnat ať už od dodavatele stávajícího, nebo  

jiného – materiál, za co nejvýhodnější cenu (6). 

Po stanovení materiálového harmonogramu je sice určeno množství a časy dodávek, je 

však možné, a u většiny zakázek běžné, že zadavatel si podle svých představ přeje  

pozměnit nebo přidat určité prvky nebo kroky montáže. Protože firma má se svými  

dodavateli sjednané smlouvy o množství a cenách každého druhu materiálu, postupuje 

v těchto případech tak, že se dohodou pokusí získat zboží za stejnou (pro ně výhodnou) 

cenu, jako má ve smlouvě se zákazníkem. Samotné-v tomto případě- dodatečné  

objednání netvoří jako takové problematickou část, ale způsob rozhodování,  

komunikace a koordinace může způsobit nedostatky, které mohou vést k nadbytečným 

nákladům (31).  
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Zdvojené objednání 

Jestliže je objednávka provedena dvakrát, nastává tentýž problém nákladů navíc. A to 

tehdy, není-li možná dohoda s dodavatelem o vrácení. Kromě nadbytečných nákladů 

vznikají také zbytečné zásoby na skladě a zvedá se doba obratu zásob, což je nežádoucí 

jev (31).  

 

Náklady opomenutí nebo zdvojení objednání 

Za náklady opomenutí se považují náklady na dodatečnou koupi opomenutého množství 

materiálu – což může znamenat koupi za nevýhodnou cenu. Vychází se z rozmezí cen, 

které je uvedeno výše v tabulce č. 4. Pokud se podaří materiál dodatečně objednat za 

cenu takovou, jaká byla stanovena ve smlouvě (tato situace ale u objednávání v časové 

tísni nebývá běžná), náklady tak vzniklé nejsou náklady navíc – proto je brána jen  

možnost objednání za cenu vyšší (z nabídky cen tabulky č. 4 nejvyšší cena). Potom jsou 

náklady navíc ve výši rozdílů cen. Vyobrazené náklady jsou v tabulkách č. 5, 7, 9, 11, 

13, 15 (31).  

Za náklady zdvojeného objednání se v případě, že se podaří materiál objednat za cenu 

stejnou jaká je ve smlouvě, považují náklady, které byly vynaloženy na koupi materiálu, 

který již nelze vrátit. Pokud je ale cena objednávaného materiálu vyšší, než cena,  

za kterou by se řádně objednávalo podle smlouvy s dodavatelem, náklady nejsou pouze 

ve výši nevratného množství, ale také ve výši rozdílů cen (cena ve smlouvě – cena  

vyšší). Tyto náklady však nelze považovat za přímé navýšení nákladů objednávky, ale 

spíše za nežádoucí zásoby na skladě, což je pro podnik nepříznivá situace. Tyto náklady 

jsou vyčísleny v tabulkách č. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vyčíslený rozsah nákladů se vztahuje 

k ukázce zakázky na straně 41. Jednotlivé náklady položek systémů (31): 
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 čidla, 

Tabulka 5: Náklady při opomenutí objednání položek elektrického zabezpečovacího 

systému [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Čidla celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

PIR detektor 12m 35 59,96 2 098,60

Detektor tříštění skla  7,6m 25 128,25 3 206,25

Magnetický kontakt 60 21,85 1 311,00

Opomenutí objednání

cena v Kč

 

Tabulka 6: Náklady při zdvojení objednání položek elektrického zabezpečovacího  

systému [Zdroj: Vlastní zpracování] 

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

PIR detektor 12m 35 305,90 365,86 10 706,50 12 805,10 2 098,60

Detektor tříštění skla  7,6m 25 853,10 981,35 21 327,50 24 533,75 3 206,25

Magnetický kontakt 60 74,10 95,95 4 446,00 5 757,00 1 311,00

celkem v Kč

Zdvojení objednání

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 

Čidla cena v Kč

 

 

 kamery,  

Tabulka 7: Náklady při opomenutí objednání položek kam. systému [Zdroj: Vlastní 

zpracování] 

Kamery celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

IP box kamera, vnitřní 30 1 048,80 31 464,00

Záznamové zařízení 1 8 000,00 8 000,00

LCD LED monitor, 19" 4 155,00 620,00

Opomenutí objednání

cena v Kč

 

Tabulka 8: Náklady při zdvojení objednání položek kam. systému [Zdroj: Vlastní  

zpracování] 

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

IP box kamera, vnitřní 30 19 590,00 20 638,80 587 700,00 619 164,00 31 464,00

Záznamové zařízení 1 78 500,00 86 500,00 78 500,00 86 500,00 8 000,00

LCD LED monitor, 19" 4 5 405,00 5 560,00 21 620,00 22 240,00 620,00

cena v KčKamery celkem v Kč

Zdvojení objednání

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 
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 evakuační rozhlasová zařízení, 

Tabulka 9: Náklady při opomenutí objednání položek evakuačního rozhlasu [Zdroj: 

Vlastní zpracování] 

Evakuační rozhlas celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

Reproduktor, nástěnný 120 27,00 3 240,00

Zesilovač 500W 15 293,84 4 407,60

Opomenutí objednání

cena v Kč

 

Tabulka 10: Náklady při zdvojení objednání evakuačního rozhlasu [Zdroj: Vlastní  

zpracování] 

Evakuační rozhlas

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

Reproduktor, nástěnný 120 485,00 512,00 58 200,00 61 440,00 3 240,00

Zesilovač 500W 15 40 731,76 41 025,60 610 976,40 615 384,00 4 407,60

Zdvojení objednání

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 

cena v Kč celkem v Kč

 

 požární signalizace, 

Tabulka 11: Náklady při opomenutí objednání položek požární signalizace [Zdroj: 

Vlastní zpracování] 

Požární signalizace celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

Ústředna systému EPS 1 355,45 355,45

Požární trezor včetně zámku FAB 1 732,34 732,34

Opticko kouřový hlásič 250 65,00 16 250,00

Opomenutí objednání

cena v Kč

 

Tabulka 12: Náklady při zdvojení objednání položek požární signalizace [Zdroj: Vlastní 

zpracování] 

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

Ústředna systému EPS 1 21 998,66 22 354,11 21 998,66 22 354,11 355,45

Požární trezor včetně zámku FAB 1 18 067,77 18 800,11 18 067,77 18 800,11 732,34

Opticko kouřový hlásič 250 856,00 921,00 214 000,00 230 250,00 16 250,00

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 

Zdvojení objednání

celkem v KčPožární signalizace cena v Kč
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 čtečky a terminály, 

Tabulka 13: Náklady při opomenutí objednání položek přístupového systému [Zdroj: 

Vlastní zpracování] 

Přístupový systém celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

Bezkontaktní vnitřní čtečka 10 105,00 1 050,00

Docházkový termínál 1 195,00 195,00

Opomenutí objednání

cena v Kč

 

Tabulka 14: Náklady při zdvojení objednání položek přístupového systému [Zdroj: 

Vlastní zpracování] 

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

Bezkontaktní vnitřní čtečka 10 5 210,00 5 315,00 52 100,00 53 150,00 1 050,00

Docházkový termínál 1 16 315,00 16 510,00 16 315,00 16 510,00 195,00

Přístupový systém cena v Kč

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 

celkem v Kč

Zdvojení objednání

 

 

 ústředny a telefony. 

Tabulka 15: Náklady při opomenutí objednání položek telefonní ústředny [Zdroj:  

Vlastní zpracování] 

Telefonní ústředna celkem v Kč

název počet rozdíl cen
negativní varianta 

ceny

Sestava ústředny 1 499,23 499,23

Stolní telefon 15 200,00 3 000,00

cena v Kč

Opomenutí objednání

 

Tabulka 16: Náklady při zdvojení objednání položek telefonní ústředny [Zdroj: Vlastní 

zpracování] 

název počet nejnižší nejvyšší
pozitivní 

varianta ceny

Sestava ústředny 1 81 405,77 81 905,00 81 405,77 81 905,00 499,23

Stolní telefon 15 1 150,00 1 350,00 17 250,00 20 250,00 3 000,00

Telefonní ústředna cena v Kč

negativní varianta ceny + 

rozdíl cen 

celkem v Kč

Zdvojení objednání
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Celkové zvýšení nákladů 

Tabulka 17: Celkové zvýšení nákladů [ Zdroj: Vlastní zpracování] 

opomenutí 

objednání
zdvojení objednání

zvýšení 

celkem v Kč

zvýšení celkem v 

Kč

Ústředna systému EPS 355,45 22 709,56

Požární trezor včetně zámku FAB 732,34 19 532,45

Opticko kouřový hlásič 16 250,00 246 500,00

PIR detektor 12m 2 098,60 14 903,70

Detektor tříštění skla  7,6m 3 206,25 27 740,00

Magnetický kontakt 1 311,00 7 068,00

IP box kamera, vnitřní 31 464,00 650 628,00

Záznamové zařízení 8 000,00 94 500,00

LCD LED monitor, 19" 620,00 22 860,00

Reproduktor, nástěnný 3 240,00 64 680,00

Zesilovač 500W 4 407,60 619 791,60

Bezkontaktní vnitřní čtečka 1 050,00 54 200,00

Docházkový termínál 195,00 16 705,00

Sestava ústředny 499,23 82 404,23

Stolní telefon 3 000,00 23 250,00

Celkem 76 429,47 1 967 472,54

název

 

 

Tabulka č. 17 představuje celkové zvýšení nákladů jak jednotlivých položek zakázky, 

tak všech položek dohromady při výskytu nedostatků způsobených špatnou koordinací 

nákupu. Ze součtových hodnot tabulky vyplývá, že pokud by se u všech položek 

důsledkem opomenutí objednání navýšily náklady, mohlo by dojít k celkovému 

navýšení nákladů až o 76 429,47 Kč. Suma 1 967 472,54 Kč se rovná navýšení nákladů 

vlivem zdvojení objednání u všech nákladových položek. Tato suma ale nutně nemusí 

znamenat přímé navýšení nákladů (již zmíněno na straně 45) u konkrétní zakázky, jedná 

se spíše o nežádoucí zásobu materiálu na skladě. Pokud by se přece tato suma 

považovala za navýšení nákladů, byla by zakázka ztrátová ve výši 1 259 205 Kč. 

Situace, kdy by všechny nákladové položky byly objednané dvakrát ale není 

pravděpodobná a dále nebude zkoumána. O zdvojení objednání se totiž často jedná  

u jednoho konkrétního druhu materiálu. Avšak opomenutí objednání u všech 

nákladových položek možné je, a to například v situaci, kdy manažer zakázky, který má 

na starost více zakázek najednou opomene objednání jednoho druhu materiálu. Cenově 

výhodná nabídka pak už tím pádem nebude platit i na ostatní potřebné druhy 

k objednání (31). 
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Vliv zvýšení nákladů na důsledky snížení zisku 

Snížení zisku se vztahuje k zisku 708 268 Kč, který vyplývá z ukázky zakázky v tabulce 

č. 4 a k nákladům, které jsou vyčísleny v tabulkách č. 5 – 16. Tabulka č. 18 ukazuje vliv 

zvýšení nákladů na snížení zisku a končí mírou zvýšení nákladů, kdy už zakázka není 

zisková. Červeně je zdůrazněno navýšení hodnoty (pokud by se u všech položek 

důsledkem opomenutí objednání navýšily náklady) a vliv tohoto zvýšení na snížení  

zisku. Snížení zisku by tedy činilo až 10,79% .  

 

Tabulka 18: Poměr zvýšení nákladů a následného snížení zisku [Zdroj: Vlastní  

zpracování] 

 zvýšení nákladů v % hodnota v Kč vliv na snížení zisku v %

0,05 3,34

1 6,67

1,57 76 429,47 10,79

2 13,34

3 20,01

4 26,68

5 33,35

6 40,02

7 46,69

8 53,36

9 60,03

10 66,70

11 73,37

12 80,04

13 86,71

14 93,38

15 100,05  

 

3.7.3 Objednání nesprávného druhu materiálu 

Objednání nesprávného typu u konkrétního druhu materiálu může vést tak jako 

v předchozím případě k situaci, kdy špatně objednaný materiál nelze vrátit a vznikají 

náklady navíc a prodlužuje se doba obratu zásob. U některých druhů materiálů je  

obtížné v rychlém časovém horizontu sjednat výhodnou cenu, protože ceny na trhu se 

neustále pohybují. Ceny jednotlivých typů u druhů materiálu se výrazně neliší, proto 

jsou jako odborný odhad brány ceny také z tabulky č. 4. Náklady takto vzniklé jsou 

shodné s výší nákladů uváděných v tabulkách o zdvojení objednání č. 6, 8, 10, 12, 14, 

16 (31). 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Postupy, které se používají při průběhu zakázky, jsou zavedené a dobře fungují. Dále 

proto budou rozebírány postupy, týkající se zjištěných nedostatků. 

Potřeba písemného záznamu  

Hlavními články procesů objednávání za chodu zakázky jsou stavbyvedoucí pověřený 

manažerem zakázky nebo samotný manažer zakázky. Rozpočtáři, kteří smluvně  

sjednávají ceny materiálů a jejich množství, mají po zkontaktování stavbyvedoucím, 

manažerem zakázky i manažerem obchodu pravomoc objednat chybějící, doplňující 

nebo zboží navíc. Tito zástupci funkcí nemají určený přesný postup objednávání  

materiálu, proto je žádoucí, aby tento krok nebyl opomíjen a zavedlo se opatření, které 

této činnosti v procesu udá jasný postup. 

Sdílený přehled o objednávkách, Informační formulář  

I přesto, že manažer zakázky ve většině případů určuje dodavatele, od kterého se má 

zboží objednat, je potřeba, aby byla zavedena evidence, komu manažer zakázky tento 

úkol zadal a „kdo co objednal“, pro dokonalejší informovanost zástupců funkcí. Pokud 

manažer zakázky zadá komukoliv úkol objednání, rozešle tento email v kopii všem, 

kteří jsou zapojeni do procesu objednávání (stavbyvedoucí, šéfmontér, rozpočtář),  

a v příloze tohoto emailu zašle informační formulář (strana 53). Po zhlédnutí a uložení  

formuláře do vlastní evidence bude mít nejen manažer zakázky, ale i všichni zástupci 

funkcí, kterých se týká tato informace o objednávce, přehled a kontrolu nad tím, komu 

je zadán jaký úkol, kdo co objednává a v jakém časovém horizontu přijdou dodávky. 

Takto bude postupovat i ten, který neobjednává na pokyn manažera zakázky.  

Používáním tohoto přehledu bude mít každý zainteresovaný možnost rychlé kontroly  

nad stavy objednávek. Tento úkon by měl zamezit dvojímu objednání a minimalizovat 

případy opomenutí objednání. Vzhledem k tomu, že vzájemná informace  

prostřednictvím tohoto opatření může proběhnout v řádu minut, maximálně jednoho 

dne, může být i kontrola a další plánování provedeno v rychlém sledu.  

Je ukázáno na obrázku č. 13. 

Na obrázku č. 12 je zobrazeno schéma použití sdíleného informací o objednávkách 

podle nástroje ARIS. Schéma obsahuje toky organizační, toky informačních služeb a 

 

dodavatel 
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tok informací, které jsou vysvětleny na stranách 36 a 40. Zobrazení využívá značek or-

ganizačních jednotek, funkcí, výkonu a dat prostředí.  

Používání sdílení informací a informačního formuláře podle ARIS    

 

      

 

 

                         

             

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 12: Potřeba písemného záznamu [Upraveno dle: (32)] 

 

4.1 Školení o sdílení informací  

Školení o potřebě dokonalé informovanosti uvede zaměstnance do problému a vysvětlí 

potřebu aplikace informačních emailů o objednání. Podle Petříkové je při zlepšování 

procesů mimo jiné důležité posílit pozitivní postoj k týmové spolupráci, proto by  

na programu školení nesměla chybět téma a poučení o důležitosti komunikace, její  

návaznost na vedení a význam spolupráce v týmu a objasnění cílů a strategií firmy  

tak, aby se jim podřizovaly činnosti zaměstnanců. 

Následně by proběhlo zaškolení zaměstnanců o používání informačního formuláře  

při rozesílání emailu s pokynem k objednávce i při běžném objednávání samotného  

manažera zakázky. 

 

Legenda         

    Organizační tok 

    Tok informačních služeb 

    Tok informací 

 

dodavatel 

organizační 

jednotka 

výkon 

data 

 prostředí 

funkce 

informovat 

objednávka  

dodavateli 

rozpočtové, obchodní 

oddělení, MaR 
realizace 

upozornění o 

objednání 

emailem 

 

dodavatel 

objednat 
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4.2 Informační formulář – upozornění o objednání 

Obrázek 13: Upozornění o objednání [Zdroj: Vlastní zpracování] 

                

  UPOZORNĚNÍ O OBJEDNÁNÍ Datum:   

  

   
  

  Zakázka číslo:       

          

  Vedoucí zakázky:       

  

   
  

  Objednává: 

  
  

  Kontakt 

  
  

  Mob.: 

  
  

  E-mail: 

  
  

  

   
  

  Termín dodání: 

  
  

  Místo určení: 

  
  

  

   
  

  

   
  

  Název Popis Množství   

          

  

   
  

  

 

  

  

Dodavatel     

Název: 

  

  

Adresa: 

  

  

PSČ 

  

  

  

  

  

IČO: 

 

Tel:   

DIČ: 

 

Fax:   

  

  

  

Kontakt 

  

  

Mob.: 

  

  

email:       
 

  

 
 

 

 

 

Podpis: 
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4.3 Evidence objednávek v SAP 

Systém evidence objednávek v SAP ke každé zakázce není ve firmě zaveden, přestože 

informační systém SAP je tuto funkci schopen provádět. Dle mého názoru, by tato 

funkce, její zavedení a používání vyřešilo uvedené nedostatky a chyby. 

Evidence objednávek je databáze, ve které jsou dostupné veškeré informace o  

objednávání na tu kterou zakázku. Pokud by byla tato databáze přístupná manažerům 

zakázky, stavbyvedoucím a rozpočtářům, mohli by tyto informace využívat pro kontro-

lu a zjištění stavu bez jakýchkoliv dalších činností. Výhodou je návaznost na faktury, 

tudíž by tento systém ocenilo i účetní oddělení. Zavedení této funkce by ale vyžadovalo  

určitou finanční zátěž na pořízení rozšíření softwaru. Dále samozřejmě školení o  

používání pro zaměstnance a časové období, za které by se tato funkce osvědčila 

v používání. 

Na obrázku č. 14 je zobrazeno schéma zavedení evidence objednávek k zakázce podle 

nástroje ARIS. Schéma také jako předchozí obsahuje toky organizační, toky  

informačních služeb a tok informací (vysvětleny na stranách 36 a 40). Zobrazení  

využívá značek organizačních jednotek, funkcí, výkonu a informačního systému. 

Evidence objednávek v SAP podle ARIS 

Legenda         

    Organizační tok 

    Tok informačních služeb 

     

organizační 

jednotka 

výkon 

funkce 

informační 

systém 

 

Obrázek 14: Evidence objednávek v SAP podle ARIS [Upraveno dle: (32)] 

informovat 

evidence objednávek 

k zakázce 

 

rozpočtové, ob-

chodní oddělení, 

MaR 

realizace objednat 

 

SAP 
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PŘÍNOSY REALIZACE 

4.4 Ekonomické přínosy 

Přínosem sdíleného přehledu objednávek nebo zavedení systému evidence objednávek v 

SAP je možné ušetření nadbytečných nákladů. Zisk z demonstrované zakázky činil 

708 268 Kč. V případě opomenutí objednání byly nadbytečné náklady vyčísleny, až  

do výše 76 429,47 Kč, což způsobí snížení zisku o 10,79% (strana 50). Při zdvojeném 

objednání byly nadbytečné náklady výčíleny až do výše 650 628 Kč, ale ty se jak  

již bylo zmíněno považují spíše za nežádoucí výši zásob na skladě.  Další přínos může 

být chápán ve zefektivnění managementu nákupu a  posílení následování strategií a cílů. 

 

Časová náročnost při používání sdílení informací  

Tabulka 19: Objednání, dodání vzhledem k náročnosti odeslání emailu s vyplněným 

formulářem [Zdroj: Vlastní zpracování] 

činnost způsob 
časová  

náročnost 

objednání email telefon 1 den 

dodání 
vlastní 

doprava 

externí 

doprava 
1 den - 5 týdnů 

email, vyplnění 

formuláře 
elektronicky 1 den 

 

Z tabulky vyplývá, že časově nejnáročnější je dodávání objednávaného materiálu. Kon-

krétní časy dodání záleží nejen na každém druhu materiálu, ale i na způsobu a  

možnostech dopravy. Proto je rozpětí časového intervalu takto rozsáhlé. Časové  

hledisko je důležité z toho důvodu, aby nevznikaly prostoje při tvoření prací na zakázce. 

Vyplnění informačního formuláře a rozeslání emailu o pokynu se pohybuje v řádu  

několika hodin a maximálně může trvat jeden den. Používáním tohoto opatření, se ušetří 

nejen náklady vzniklé při chybném objednání (zobrazeny výše), ale i čas s problémem 

spojený. 

Pokud by byla zavedena evidence objednávek k zakázce, došlo by kromě ušetření  

uváděných nákladů i k ušetření času  a to se zkrácením o časovou náročnost vyplnění 

formuláře. 
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4.5 Mimoekonomické přínosy 

Používáním sdílení informací prostřednictvím emailu všem zainteresovaným nebo za-

vedením systému evidence objednávek by mělo být docíleno zefektivnění průběhu čin-

ností objednávání materiálu. Hlavním cílem je zabránění nepřehledným stavům o ob-

jednávkách v průběhu zakázky. Dalším cílem by měla být přehledná kontrola proběhnu-

tých objednávek pro vedoucího/manažera zakázky a další zaměstnance, kteří tyto in-

formace potřebují a využijí. Informační-písemná vazba mezi zaměstnanci nebo zavedení 

evidence objednávek k zakázce by vedlo k možnosti okamžité kontroly a dokumentace 

objednávek. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce zkoumala průběh zakázky podnikem z pohledu organizace  

procesů a postupů činností. Na začátku uvádí do prostředí společnosti  - uvedení činnos-

tí, kterým se společnost jako celek věnuje a uvedení nejběžnějších zakázek  

a předmětu podnikání jedné ze sekcí divize společnosti, kterou se tato práce zabývá. 

Následují podmínky realizace zakázek, bez nichž nelze zakázku provádět z důvodu 

existenčních a bezpečnostních. Dále jsou formulována teoretická východiska, pro uve-

dení správných přístupů.  

V další části práce jsou představeny postupy, které se používají při celém procesu  

zakázky. Jako první je uveden postup procesů a činností vedoucích k získání zakázky, 

tedy tvorba nabídky pro stavební firmy. Následuje rozebrání činností v procesu průcho-

du zakázky z ekonomického hlediska. Dalším hlediskem na průchod procesů zakázky je 

pohled věcný. Zobrazuje, jak probíhá samotná zakázka – elektromontážní činnosti, 

 i ty, které vykonávají ostatní střediska, a dohromady vytvářejí produkt svých služeb. 

Jak pohled ekonomický, tak pohled věcný jsou znázorněny pomocí procesní mapy čin-

ností i pomocí nástroje ARIS. První znázornění pomocí procesních map jasně ukáže 

postupy a činnosti. Zobrazení pomocí ARIS doplní o toky, pomocí kterých je pohled 

obohacen a lépe pochopitelný. Závěrem analýzy jsou shrnuty nedostatky, které se obje-

vily při její tvorbě. Nedostatky jsou naznačeny v obrázcích č. 7, 8, 9 a 11 červenou pře-

rušovanou čarou. Shrnutí nedostatků vede k závěru, že zaměstnanci nejsou zvyklí evi-

dovat svoje postupy a zavedená komunikace emailem či telefonem může vést 

k nedostatečnému přenosu informací. Shrnutí nedostatků vede k vyčíslení nákladů 

vzniklých vlivem zjištěných nedostatků. Zde je zobrazen výběr cen konkrétních polo-

žek, a to proto, aby bylo lépe zřejmé, jakým způsobem se cena získá a v jakých hodno-

tách se ceny konkrétních položek pohybují. Vyčíslení je pro každou položku uvedeno 

zvlášť. Navazuje uvedení vlivu na snížení zisku, pro názornou ukázku velikosti důsled-

ků zjištěných a možných chyb. 

Jako samotný návrh je předložena možnost sdíleného přehledu o objednávkách  

prostřednictvím emailu všem zaměstnancům, kteří vykonávají objednávání.  

K rozesílanému emailu by se přikládal informační formulář – upozornění o objednání, 

který je ukázán na straně 53. Sdílený přehled informací by umožnil kontrolu, evidenci a 
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archivaci proběhnutých objednávek. Funkce sdílení informací je také zobrazena pomocí 

nástroje ARIS. K tomuto návrhu řešení je uvedeno školení, které zaměstnance připraví 

na používání tohoto opatření a všechny zaměstnance – nejenom ty, kterých se týká ob-

jednávání, poučí o důležitosti správné komunikace a vysvětlí cíle firmy tak, aby k nim 

přihlíželi při provádění svých úkolů a zlepšila se tak efektivita práce. Dalším návrhem 

řešení je zavedení evidence objednávek k zakázce, které je též  

vyobrazeno podle nástroje ARIS. Toto řešení by umožnilo sledovat, co vše se již na  

zakázku objednalo. 

Varianta používání sdíleného přehledu o objednávkách se jeví jako přívětivější, protože 

používání emailu je pro každého zaměstnance zavedeným pracovním úkonem a nebyl 

by zde tedy problém se zaváděním tohoto opatření. 

Varianta druhá - zavedení nové funkce do systému SAP by zase přinesla veškerý pře-

hled nad objednávkami i návaznost na faktury a jejich platby. Uživatelsky je však ná-

ročnější a její zavedení by vyžadovalo finanční podporu. 

Postup organizace procesů a činností, který se používá ve všech zakázkách, se ukázal 

jako dobře fungující, zavedený a respektující daná pravidla a normy. Podle mého  

názoru by markantní změny v procesu nebyly přínosem a zlepšení může přinést spíše 

řešení lokálního problému. Přínosy, které můžou zajistit uvedená řešení, jsou závěrem 

práce vyjádřeny ekonomicky a mimoekonomicky. 
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