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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících 

služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované 

ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby je poptávka po PCO stávající 

klientely podniku. Na základě toho byl navržen podnikatelský plán, ze kterého vzešly 

návrhy řešení v podobě zavedení PCO jako chráněné dílny, v rámci které by byl tento 

projekt profinancován z 88% vstupních nákladů Úřadem práce města Brna.  

 

Klí čová slova 

Podnikatelský plán, analýza trhu, analýza konkurence, rozvoj, marketing, finanční plán 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the company development through providing new 

services in connection with business expansion newly created service PCO (centralized 

protection). The bottom line for the introduction of this service is the PCO demand for 

existing clients of the company. On this basis was proposed business plan from which 

have developed proposals for solutions in the form of the introduction of PCO as a 

sheltered workshop, within which the project was funded 88% of input costs Labour 

Office in Brno. 
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Úvod 

 

Žádná aktivita nenabízí takovou šanci pro zlepšení ekonomické situace, sociální 

mobilitu, seberealizaci a jiné, jako podnikáni. Odměňuje odvahu a výkonnost bez 

ohledu na předsudky nebo rozdíly mezi lidmi. To jsou podstatné předpoklady a zároveň 

i příležitosti k tomu, abychom využívali podnikání ve větší míře než doposud. 

 

Tímto tématem se taktéž zabývá i má diplomová práce, která pojednává o budoucím 

rozšíření podniku MOHLIS, družstvo a to o nově vytvořenou doplňkovou službu PCO, 

pult centralizované ochrany. Jedná se o vybudované vlastní dispečerské stanoviště 

neustále střežící dané objekty. Tyto objekty jsou zabezpečené pomocí elektronické 

zabezpečovací signalizace, nebo elektronické požární signalizace, které jsou připojeny 

na daný pult. Samotná realizace této služby bude uskutečněna v průběhu druhé poloviny 

roku 2015.  Základními pilíři této práce jsou navrhnout vhodná opatření pro rozšíření již 

poskytovaných služeb o nově vytvořený dispečink ochrany a zabezpečení – PCO, 

analyzovat přínosy tohoto nově zavedeného dispečinku a na základě zpracovaných 

výsledků, vyplývajících z dané analýzy, navrhnout možnost řešení rozvoje podniku na 

základě této nově vzniklé služby, včetně finančního plánu celého projektu. 

 

V diplomové práci jsou použity výzkumné metody na bázi dotazníkového šetření. 

V teoretické části je popsána celková struktura podnikatelského záměru. V další části je 

analyzován současný stav podniku. Prostřednictvím výsledků z předchozí analýzy jsou 

navrhnuta opatření pro rozvoj a prosperitu podniku v rámci dané služby, o kterou je 

podnik rozšiřován. 

 

Podnikem, který bude v rámci tohoto tématu zkoumán, je česká společnost MOHLIS, 

družstvo se sídlem v Brně, která na trhu působí již více, než 22 let a zabývá  

se poskytováním služeb a to převážně ostrahou majetku, úklidem objektů a facility 

services. 

 

Tento podnik, v němž bude následně implementováno mé navrhované řešení, je mi 

značně blízký a velmi dobře známý. V podniku se často pohybuji, a tudíž jsou mi dobře 
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známi i veškeré procesy, které zajišťují jeho každodenní fungování. Na základě těchto 

cenně získaných znalostí a teoretických poznatků, které jsem během svého dosavadního 

studia na VUT v Brně načerpala, jsem se snažila vypracovat takový projekt, který  

by svým kvalitativním zpracováním značně napomohl danému podniku v úspěšném 

zavedení již zmíněné nově vytvořené služby a přispěl tak k jeho celkovému vývoji  

a prosperitě. 

 

Jasná specifikace daného potenciálu pro rozšíření podniku a následné naplánování jeho 

realizace a průběhu jsou stěžejní fáze této diplomové práce. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru, který  

by měl prokázat, zdali je pro podnik výhodné rozšíření svého portfolia o dané služby jak 

z hlediska konkurence, tak z hlediska ekonomické výnosnosti.  

 

Mezi dílčí cíle bude patřit analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku a analýza 

potenciálu nově vytvořených služeb. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce bude obsahovat vysvětlení pojmů 

týkajících se podnikatelských záměrů, analýzy trhu, finančních plánů a finanční 

analýzy, ze které pak bude vycházet sestavení podnikatelského plánu pro danou 

společnost. 

 

V další části bude analyzován současný stav poskytování služeb podniku MOHLIS. 

  

V rámci analýzy trhu bude tržní situace vyhodnocena pomocí dotazníkového šetření  

a bude provedena vnitřní a vnější analýza předmětné části podniku. 

Sestavení finančního plánu bude za pomocí vyhodnocení nákladů na investici  

a vyhodnocení předpokládaných tržeb a výnosů z této investice. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

Dosažení prosperity a úspěšně se rozvíjejícího podniku není v dnešních náročných 

podmínkách tržní ekonomiky vůbec snadnou záležitostí. Za jeden z významných 

předpokladů k dosažení tohoto cíle je vytvoření rozvojové strategie podniku, příprava  

a realizace projektů, kterými podnik tuto strategii uskutečňuje.  

 

Podnikatelské plány, vyplývající z této strategie, jsou nejen významnou pomůckou pro 

řízení rozvoje podniku, ale představují taktéž důležitý podkladový materiál, který  

by měl přesvědčit potencionální investory o výhodnosti daného projektu a přimět  

je poskytnout kapitál na jeho financování v případě, že podnik nedisponuje dostatkem 

vlastních zdrojů. 

Kvalitní příprava těchto projektů založená na potřebných znalostech a vynaloženém 

čase je tedy jedním z primárních atributů k dosažení podnikatelského úspěchu. 

 

2.1 Podnikatelský plán 

 

Podnikání je úzce spojeno s plánováním, a proto je možné si podnikatelský plán 

představit jako silniční mapu a plánovací proces jako čtení v oné mapě: rozhodnutí, kde 

jsme, zvolení si města, kam se chceme vydat a následně můžeme začít s plánováním 

cesty do zvoleného města, tedy i prostředky, kterými se do onoho města dostaneme. 

Některé cesty budou sice delší a pomalejší, kdežto zatížené malým rizikem. Oproti 

tomu jiné cesty budou kratší a rychlejší, nicméně s daleko větším rizikem. Při některých 

cestách můžeme havarovat a do cílového města se tím pádem vůbec nedostaneme.  

Je taktéž zřejmé, že bude pouze na naší volbě, jaké prostředky si pro dosažení cílového 

města zvolíme a kolik nás to bude stát. Buďto půjdeme pěšky nebo si zvolíme rychlé 

auto. Plánování je tedy komplexní, systematické, nicméně v konečných důsledcích 

jednoduché a podnikatelský plán je možno jinými slovy popsat jako dokument sloužící 

jak pro majitele firmy, jejich manažery, tak i pro externí investory. Napomáhá například 

při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další 

plánovací činnost, je důležitým nástrojem při získávání finančních zdrojů a je důležitý 

z hlediska kontroly podnikatelských aktivit. (8) 
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Jádro všech druhů podnikatelských plánů se týká tří základních otázek: 

 

1) Kde jsme nyní? – zde je nutné provést důkladnou analýzu situace, ve které  

se podnik nalézá. Jedná se o analýzu externího a interního prostřední. 

2) Kam chceme jít? – tato otázka se zabývá oblastí, kam chceme, aby se podnik 

dostal, a pro kterou je podnikatelský plán zpracováván. Zde se nemusí jednat 

pouze o situace spojené s dalším rozvojem či růstem podniku, ale i o situace 

s požadavkem udržet se na trhu. 

3) Jak se tam chceme dostat – zde se jedná o specifikaci jednotlivých druhů 

zdrojů a metod potřebných pro dosažení vytyčených podnikových cílů neboli 

podnikových strategií. (8) 

 

Na trhu působila, působí a vždy bude působit nepřeberná řada firem jak z hlediska 

velikosti, tak z hlediska odvětví, právní formy, způsobu řízení a jiné, a proto nelze 

nařídit všeobecnou pevnou strukturu podnikatelského plánu, která by byla vyhovující 

pro všechny firmy, nicméně i přes veškeré tyto rozdíly existují některé části plánu, které 

by při jeho sestavování měly být zachovány a to bez ohledu na to, o jakou konkrétní 

firmu se jedná. (13) 

 

Jednotlivé části podnikatelského záměru bychom tedy mohli shrnout takto: 

 

� Titulní strana 

� Exekutivní souhrn 

� Podnikatelský model 

� Popis podniku 

� Struktura podniku 

� Analýza vnějšího a vnitřního prostředí  

� Finanční analýza 

� Analýza rizik (13) 
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2.1.1 Titulní strana 

 

Obecně každý obsáhlejší dokument považovaný za „slušný“ obsahuje identifikační část 

zvanou „titulní stranou“ s názvem onoho dokumentu, případně i doplňkovými 

informacemi dokumentu upřesňující jeho charakter. 

Hned za titulní stranou by měl zaujímat místo obsah dokumentu včetně seznamu příloh 

plánu. Je taktéž možné doplnit do této části plánu úvod či účel, který definuje stručnou 

formou autorovy cíle, resp. cíle podnikatelského záměru. Má-li podnikatelský plán 

rozsáhlejší podobu, je možné v rámci úvodu uvést taktéž další údaje. V případech 

použití plánu pro rozhodování o získání investičního úvěru je možné v rámci úvodu 

specifikovat též údaje typu kontaktní informace, seznam profesionálních poradců, kteří 

tvorbu plánu konzultovali, definice zkratek a případně i méně známých pojmů apod. (8) 

 

2.1.2 Exekutivní souhrn 

 

V této části se jedná v podstatě o jakýsi abstrakt celého podnikatelského plánu, který by 

měl být opravdu stručný, ale zároveň by měl obsahovat i všechny důležité a podstatné 

informace o podnikatelském záměru a charakteru podnikání, jaký je jeho cíl, jakým 

způsobem a kým bude realizován, co bude stát a co a kdy přinese vlastníkovi. Dalo by 

se tedy říci, že je to v podstatě taková miniatura celého podnikatelského plánu, která 

stručnou a výstižnou formou popisuje: 

 

� Zakladatele / manažera – nebo klíčové lidi 

� Produkty a služby – které jsou speciální a atraktivní pro trh 

� Trh 

� Silné stránky – výhody a kompetence 

� Strategii – která podniku napomůže dosáhnout kýženého úspěchu 

� Klíčová finanční data – v tabulkové formě 

� Potřené finanční zdroje – a jakou formou budou spotřebovány 

 

Exekutivní souhrn bývá někdy napsán až po dokončení podnikatelského plánu, nicméně 

pro profesionální investory typu bankéře, „venture“ kapitalisty či obchodního anděla  
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je samozřejmostí daný exekutivní souhrn najít hned na začátku dokumentu a dle něj pak 

i logicky odvíjet samotné hodnocení této kapitoly. (8) 

 

2.1.3 Podnikatelský model 

 

Podnikatelský model představuje samotný výrobek nebo službu, která prostřednictvím 

daného podnikatelského záměru bude prezentována, nebo o co bude daný plán rozšířen. 

Tento model popisuje, jak má podnik fungovat, jaké výrobky nebo služby budou 

nabízeny, jakým způsobem chce podnik získat přístup na trh a jak silného postavení 

v konkurenci chce dosáhnout. Je také nezbytné poukázat na to, v čem spočívá 

jedinečnost a konkurenční výhoda podniku a rovněž je dobré uvést své dlouhodobé cíle. 

(15) 

 

2.1.4 Popis podniku 

 

V této části podnikatelského plánu musí být stručně, výstižně a konkrétně popsáno,  

na čem náš podnikatelský záměr stojí. (7) Zároveň by tato část podnikatelského plánu 

měla taktéž postihnout jak minulost podniku, tak i jeho přítomnost a budoucnost 

z hlediska základních podnikatelských cílů a strategií, jak daných cílů dosáhnout. Tato 

část podnikatelského záměru by měla popisovat:  

 

� Historii firmy , kde je nutné zachytit její činnost hned od založení, včetně 

uvedení motivu tohoto založení, dále pak uvést výsledky podnikatelské činnosti 

a dosažené úspěchy, popsat, jak se podnik vyvíjel vzhledem k finanční situaci 

jak v minulosti, tak i současnosti a způsob jeho financování. 

 

� Charakteristika produkt ů a služeb, které jsou náplní plánu a u kterých  

je nutno specifikovat jejich současnou fázi, tzn. výzkum a vývoj nebo samotné 

uvedení na trh a samozřejmě i dobu jejich životnosti, tzn. kdo je, nebo kdo bude 

jejich budoucím uživatelem a jaké výhody mu budou v rámci uplatnění těchto 

produktů plynout, jaké jsou klíčové faktory rozhodující o jejich úspěchu, jaké 

jedinečné rysy zaujímají ve smyslu konkurenční pozice a samotné srovnání 
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těchto rysů s konkurencí, jaké jsou způsoby ochrany produktů či služeb,  

co za nové produkty či služby připravuje konkurence, jedinečné rysy strategie 

výroby, distribuce a marketingu. 

 

� Sledované cíle, které zahrnují základní strategické cíle, kterých se podnik snaží 

realizací daného projektu dosáhnout, specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, 

kde je stěžejní především uspokojení poptávky a postavení firmy na trhu, dále 

případní inovace výrobního programu a technologie, kvalita produkce, 

efektivnost a finanční stabilita, sociální oblast, organizace a řízení, ochrana 

životního prostředí, prestiž a společenské postavení podniku. Dané cíle by měly 

být stanoveny reálně, avšak současně i dostatečně motivující a vyjádřené 

v konkrétní formě. Pokud je to v rámci možností, doporučuje se jejich 

kvantifikace s tím, že by se měly vztahovat k období následujících dvou až pěti 

let. (4) 

 

2.1.5 Struktura podniku 

 

Strukturu podniku můžeme popsat jako spojení organizační struktury podniku, 

zaměstnanců podniku a klíčových lidí celého podniku.  

Dle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami 

je možné organizační struktury rozlišit na: 

 

� Liniové 

� Štábní 

� Kombinované 

 

Výše uvedené struktury se mohou velice často prolínat s ohledem na potřeby daného 

podniku. Každý podnik by měl v zásadě volit organizační strukturu takovou, která  

se pro něj bude hodit nejlépe. V případě zakládání nového podniku se obvykle jedná  

o nějaký jednoduchý model, ze kterého se v případě pozdějšího růstu podniku může stát 

i struktura složitější.  
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V podniku je většinou nejdůležitější osobou samotný majitel, protože jako jeho tvůrce, 

držitel myšlenky a vize je hnací silou celého podnikání. Aby bylo v podniku dosaženo 

vytyčených cílů, je zapotřebí, aby majitel volil své zaměstnance obezřetně, protože 

převážně ti mu napomáhají se k vytyčeným cílům přiblížit, resp. jich dosáhnout. 

Bohužel ne zrovna každý zaměstnanec odvádí práci tak, jak by měl a vysoce loajálních 

odborníků a zaměstnanců je opravdu málo. Proto bývají označováni za klíčové 

zaměstnance podniku. (11) 

 

2.1.6 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku 

 

Cílem této studie je detailně rozpracovat technické, ekonomické, finanční a manažerské 

aspekty projektu a měla by nám přinést všechny potřebné informace, které jsou 

podstatné pro celkové vyhodnocení projektu ústícího do rozhodnutí o přijetí a realizaci 

tohoto projektu nebo o jeho zamítnutí.  

Z hlediska obsahu by tato technickoekonomická studie projektu měla obsahovat tyto 

složky:  

 

� Analýza trhu a marketingové strategie 

� Velikost výrobní jednotky 

� Materiálové vstupy a výstupy 

� Pracovní síly, nebo li lidské zdroje 

� Organizace a řízení 

� Finanční analýza 

� Analýza rizika 

� Plán realizace  

 

Co se samotného zpracování této studie týče, měla by určitě odrážet tvůrčí myšlení  

a variantní přístupy jejich zpracovatelů a plnit těsnou závislost jednotlivých složek této 

studie. Příprava technickoekonomické studie je proto iterační proces postupného 

zpřesňování jejich jednotlivých prvků s mnoha zpětnými vazbami. (4) 
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2.1.6.1 Analýza trhu a marketingové strategie 

 

Analýza trhu je klíčovou aktivitou pro rozhodování o základních parametrech projektu, 

i pro konečný úspěch tohoto projektu. Poznání trhu, analýza a prognóza poptávky  

a vyjasnění konkurenční situace tvoří také východiska pro vytvoření marketingové 

strategie projektu, včetně nástrojů, které tvoří především marketingový mix.  

Nicméně vytvoření marketingové strategie je však pouze určitou složkou celkové 

strategie projektu.  

 

Koncipování podnikatelské strategie je možno rozčlenit do těchto fází: 

 

� Analýza a hodnocení výchozí situace projektu či firmy 

� Analýza a hodnocení podnikatelského okolí  

� Stanovení strategických cílů 

� Tvorba a hodnocení variant strategie na základě silných/slabých stránek podniku 

a příležitostí/hrozeb pro podnik 

� Volba strategie určené k realizaci (4) 

 

2.1.6.2  Velikost výrobní jednotky 

 

Výsledkem fáze zpracování technicko-ekonomické studie byla specifikace výrobního 

programu a tento výrobní program tvoří základní vstupy pro stanovení velikosti výrobní 

jednotky.  

K faktorům ovlivňujícím dolním mez velikosti výrobní kapacity řádíme především  

tzv. minimální ekonomickou velikost, která je v úzkém vztahu s tzv. ekonomií velikosti 

či ekonomií rozsahu. Pokud je tato dolní mez velikosti výrobní jednotky odvozená  

od její minimální ekonomické velikosti, pak je horní mez této velikosti ovlivňována 

především zdrojovým omezením. (6) 
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2.1.6.3  Materiálové vstupy a výstupy 

 

V této části je třeba věnovat hlavní pozornost převážně základním materiálům  

a surovinám, na nichž je výrobní program založen a které tvoří mnohdy značnou část 

výrobních nákladů. 

U mnoha projektů je ve většině případů možné využít pro zjištění téhož výrobního 

programu různé materiály a suroviny, a proto je zapotřebí posuzovat volbu tohoto 

základního materiálu a suroviny na základě možných variant z hlediska určitých 

faktorů. Mezi ty podstatné faktory, které by měly být brány v úvahu, patří především: 

 

� Dostupnost – základní materiál musí být dostupný a to jak z krátkodobého,  

tak i dlouhodobého hlediska 

� Substituce – daný materiál by měl mít tu možnost být substituován v případě 

jeho nedostupnosti 

� Kvalita  – materiál by měl splňovat vymezené jakosti 

� Vzdálenost – zde se jedná o vzdálenost zdrojů materiálů ovlivňující výši 

dopravních nákladů 

� Míra rizika  – riziko je zde spojené se zabezpečením daného materiálu a platí, 

že čím větší vzdáleností jsou zdroje materiálu podmíněny, tím větší riziko 

nastává v případě vzniku poruch v plynulosti zásobování a tím větší pojistné 

zásoby na jejich překlenutí je třeba vytvářet, čímž je pak taktéž zapříčiněn růst 

nákladů vzhledem k prostředkům vázaným v zásobách 

� Cenová úroveň – cenovou úrovní je zde myšlena taková cenová úroveň, která 

se bezprostředně promítá do výrobních nákladů a tím ovlivňuje efektivnost 

projektu. Není možné však výši ceny posuzovat izolovaně, nýbrž ve vztahu  

ke kvalitě. Jaký základní materiál si zvolit je úzce spojeno se samotným 

výběrem dodavatele, na který by se měl brát opravdu zřetel, protože vhodný 

výběr dodavatele je pro podnik zcela zásadní. Podnik by měl své dodavatele 

dobře znát, mít v nich důvěru, udržovat s nimi přátelské vztahy a snažit  

se o nejvýhodnější snížení nákladů. (2) 
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2.1.6.4  Pracovní síly, nebo-li lidské zdroje 

 

Úspěšná realizace podnikatelského záměru je taktéž podmíněna zajištěním vyhovujících 

potřebných pracovních sil disponujícími vyhovující kvalifikací, dovednostmi  

a zkušenostmi. Měly by zde být specifikovány jak kvantitativní, tak i kvalitativní 

požadavky, měla by být posouzena disponibilita pracovních sil, navrženy odpovídající 

programy výcviku a určena výše osobních nákladů včetně nákladů na ony výcvikové 

programy.  

 

V případě plánování pracovních sil, včetně posuzování možností jejich získání je nutné 

věnovat pozornost určitým faktorům, mezi něž patří zejména:  

 

- Poptávka a nabídka pracovníků 

- Legislativní podmínky 

- Počet pracovních dní v roce 

 

Další podstatnou fází zpracování této části je vyjasnění si potřeby klíčových 

pracovníků, kterých je bohužel často nedostatek a je obtížné je získat. Pro úspěšnost 

daného projektu je kvalifikace i zkušenost těchto klíčových pracovníků zcela zásadní, 

protože v mnoha případech taktéž ovlivňuje i získání samotného kapitálu na financování 

projektu. (2) 

 

2.1.6.5  Organizace a řízení 

 

Tato část plánu by měla být zaměřena na popis toho, jak je podnikání strukturováno, 

které vnitřní zdroje podniku jsou k realizaci plánu k dispozici, jakým způsobem jsou 

tyto zdroje organizovány a využívány ohledně struktury podniku a popřípadě jaké další 

zdroje bude nutno doplnit a jakým způsobem.  

Nedílnou součástí popisu organizace podnikání by mělo být i přehledové schéma 

základní organizační struktury podniku, která by měla být zpracována detailně 

v závislosti složitosti a velikosti onoho podniku.  
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Popis organizace daného podniku by měl tedy stručně a výstižně nastínit fakt,  

že je podnik organizován efektivně, přičemž by mělo být samozřejmě evidentní,  

že efektivita a funkcionalita podniku je podmíněna dobrým řízením podniku, neboli 

dobře odvedenou manažerskou prací od vedení podniku. (8) 

 

2.1.6.6  Plán realizace projektu 

 

Realizační fáze začíná v momentě rozhodnutí o přijetí projektu, jako další následuje 

zpracování technické dokumentace, vyjednávání a následné uzavření kontraktu, vlastně 

zpracovaná investiční výstavba a v neposlední řadě zahájení provozu výrobní jednotky.  

Plán realizace by měl převážně definovat: 

 

- Jednotlivé aktivity, které je nutno zabezpečit 

- Termíny, v nichž mají být tyto aktivity dokončeny 

- Osoby, jež jsou odpovědné za realizaci daných aktivit 

- Zdroje , které bude nutno použít, aby realizace dané aktivity mohla proběhnout 

- Výsledky, jimiž se budou jednotlivé aktivity prezentovat 

- Vzájemné vztahy a závislosti 

- Aktivity kritické pro úsp ěšnou realizaci projektu 

 

V realizačním plánu projektu je taktéž možné upřesnit investiční náklady projektu. Plán 

by měl být připraven a proveden v souladu s respektováním zásad projektového řízení a 

využívat k tomu odpovídající metody a techniky, jako např.: metoda kritické cesty, 

PERT aj. Tím, jak bude v postupu realizace docházet ke změnám vnějších podmínek, je 

nutno řešit konfliktní situace a plán neustále aktualizovat, neboť jedině tímto způsobem 

můžeme dosáhnout úspěšnosti našeho realizačního plánu. (14) 

 

2.1.7 Finanční analýza 

 

Provedení finanční analýzy je důležité a mnohdy i klíčové, z hlediska posouzení 

finanční situace podniku, pro případné investory.  
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Finanční analýza a hodnocení projektů taktéž poskytují informace pro posuzování 

výhodnosti více variant projektu a pro rozhodování o výběru varianty, která by se měla 

realizovat.  

 

U hodnocení a výběru projektu dochází tedy ke dvěma závažným rozhodnutím to jak 

k investičnímu, tak finančnímu rozhodnutí. (Fotr) 

 

Investiční rozhodnutí určuje, do jakých konkrétních aktivit bude podnik své investice 

vkládat. V případě, že je podnik rozhodnut určitý projekt realizovat, je nutné, aby si 

zvolil velikost a strukturu finančních zdrojů, které budou v rámci realizace tohoto 

projektu vyžadovány, tzn. učinit rozhodnutí finanční. Finanční a investiční rozhodování 

jsou v těsné souvislosti a jejich společným rysem je také předpoklad, že základ  

pro investiční a finanční rozhodnutí tvoří peněžní toky projektu, nebo-li cash flow a to 

po celou dobu existence tohoto projektu.  

 

Co se náplně investičního i finančního rozhodování týče, je v prvé řadě nutné 

charakterizovat jednotlivá kritéria potřebná k hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektu, a to: 

 

� Ukazatele rentability 

 

� Rentabilita celkového kapitálu, kterou můžeme vyjádřit následujícím 

vzorcem:  

 

ROI =       VH / investice 

 

Tento ukazatel měří rentabilitu vloženého kapitálu a vyjadřuje celkovou efektivnost  

a výdělečnou schopnost. 

 

� Rentabilita tržeb, kdy v případě výpočtu tohoto ukazatele použijeme vzorec: 

 

ROS =  zisk / tržby 



24 
 

K výpočtu tohoto ukazatele se používá jak zisk po zdanění, tak i provozní zisk a ten je 

pak poměřován k čistým tržbám. 

 

� Doba úhrady 

� Kritéria založená na diskontování, kdy základní kritéria této skupiny tvoří čistá 

současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento (9) 

 

Jako další je možné uvést zdroje financování projektu. 

Aby mohlo začít samotné financování projektu, je nutné zajistit finanční zdroje, tj. 

potřebný kapitál. Finanční zdroje je možné klasifikovat dle tří hledisek, kdy první z nich 

je místo, odkud jsou tyto zdroje získávány: 

 

� Interní zdroje (zdroje pocházející z vlastní činnosti podniku) 

� Externí zdroje (zdroje pocházející z vnějšku podniku) 

 

Druhé hledisko se týká vlastnictví a v souladu s ním finanční zdroje členíme do dvou 

skupin a to: 

 

� Vlastní kapitál  

� Cizí kapitál  

 

A třetí hledisko zaujímá doba, do které podnik musí kapitál uhradit. Dle doby kapitál 

členíme na: 

 

� Dlouhodobý (splatnost delší než jeden rok) 

� Krátkodobý (povinnost úhrady do jednoho roku) (9) 

 

Další část bych chtěla věnovat samotným popisem interních a externích zdrojů, resp. 

zmínit, co za zdroje financování sem můžeme zařadit.  
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2.1.7.1 Interní zdroje financování 

 

- zisk po zdanění vytvořen podnikem v minulosti a který podnik nevyplatil 

v podobě dividend a podílů na zisku 

- odpisy a přírůstky rezerv představující nákladové položky, nicméně nejsou 

výdaji 

- odprodej některých složek investičního majetku, který je ale málo využíván, 

protože přináší malé výnosy 

- snížení oběžných aktiv a to především zásob a pohledávek (12) 

 

2.1.7.2 Externí zdroje financování 

 

- Původní vklady vlastníků a jejich zvyšování, u akciových společností mají tyto 

vklady podobu akciového kapitálu. 

 

- Dlouhodobé bankovní úvěry, které jsou poskytovány převážně bankami. 

Velikost úvěru a způsob, jakým bude tento úvěr splácen, ovlivňuje jednak úroky 

tvořící součást finančních nákladů a jednak peněžní toky prostřednictvím splátek 

úvěru. 

 

- Dluhopisy, kdy charakteristické parametry dluhopisů tvoří: 

 
� Nominální hodnota 

� Úroková sazba 

� Datum splatnosti 

 

- Krátkodobé bankovní úvěry. 

 

- Účasti představující vklady dalších subjektů podílejících se na financování 

projektu. 

 

- Subvence a dary, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu nebo ze 

specializovaných fondů. 
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- Finanční leasing. 

 

- Rizikový kapitál, kdy se jedná o specifický kombinovaný zdroj financování 

formou navýšením základního jmění a dlouhodobého úvěru. (13) 

 

2.1.8 Analýza rizik 

 

Riziko tvoří neoddělitelnou součást samotného podnikání a je spojeno na jedné straně 

s nadějí dosáhnout nadprůměrně dobrých hospodářských výsledků, avšak na straně 

druhé je zde nebezpečí podnikatelského neúspěchu, který může vést ke značným 

ztrátám, výrazně narušit finanční stabilitu podniku a vést až k jeho úpadku. 

Analýza rizik by proto měla podniku zodpovědět otázku, jakým působením hrozeb je 

podnik vystaven, jak moc jsou jeho aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, jak moc je 

pravděpodobné, že hrozba zneužije určitou zranitelnost a jaký dopad by to pro podnik 

mohlo mít. (18) 

 

Ve své podstatě má analýza rizik předcházet negativním důsledkům možného vývoje 

konkrétních rizikových faktorů, jako mohou být např.: nedostatečná poptávka trhu po 

nabízených výrobcích či službách daného podniku, vstup nové konkurence na trh, 

špatné financování, podcenění marketingové strategie, technické riziko, rizika 

zapříčiněná lidským faktorem a další. Čím pečlivěji je analýza rizik provedena, tím 

lepší a „bezpečnější“ je samotné plánování měřeno například kvalitou výsledného plánu 

a jeho použitelnosti v podobě skutečného manažerského nástroje. 

 

V zásadě můžeme identifikovat čtyři klíčové kroky řízení rizika: 

 

1. Identifikace rizikových faktorů 

2. Kvantifikace rizik 

3. Plánování krizových scénářů 

4. Monitoring a řízení (8), (10) 
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2.1.8.1  Určení faktorů rizika 

 

Tato fáze je zaměřena na stanovení faktorů rizika jakožto veličin, jejichž budoucí vývoj 

by mohl ovlivnit hospodářské výsledky, kritéria ekonomické efektivnosti projektu a 

jeho finanční stabilitu. Určení rizikových faktorů je primárně založeno na vlastních 

znalostech a dále zkušenostech a intuicích pracovníků, kteří se podílejí na přípravě 

projektu.  

 

Vlastní určení faktorů rizika může usnadnit: 

 

� Rozčlenění projektu do konkrétních částí, resp. činností, které na sebe vzájemně 

navazují. 

� Stanovení oblastí zranitelnosti projektu a případných potencionálních problémů, 

které v rámci realizace projektu mohou nastat. 

� Určitá forma zpochybňování významných faktorů, které ovlivňují výsledky 

projektu a které jsme zatím, na základě minulých zkušeností, považovali za jisté. 

 

Pro identifikaci rizikových faktorů mohou posloužit nástroje typu skupinových diskuzí, 

pohovorů s experty, nebo kontrolní seznamy obsahující přehled všech potencionálních 

rizikových faktorů, které by mohly daný projekt ohrozit. (4) 

 

2.1.8.2 Stanovení rizika projektu 

 

Stanovení rizika projektu je významnou částí celé této analýzy rizika. Riziko projektu je 

možné určit: 

 

� V číselné podobě 

� Nepřímo, pomocí určitých charakteristik poskytujících nám souhrnnou 

informaci o větší či menší míře rizika projektu. (4) 
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2.1.8.3 Hodnocení rizika projektu 

 

V této části jsou, na základě zjištění výsledků z předchozí etapy, poskytovány 

informace o přijatelnosti či nepřijatelnosti rizik daného projektu. Postupy snižování 

podnikatelského rizika je možné rozdělit do dvou skupin, a to na postupy zaměřené na: 

 

� Odstranění příčin vzniku rizika 

� Snížení důsledků nepříznivě působících na riziko 

 

Mezi významné postupy snižování rizika projektů je možné zařadit: 

 

� Využití síly k oslabení nebo eliminaci určitých rizik 

� Přesunout riziko na jiné subjekty 

� Kvalitu informace a těsnost styku se zákazníky 

� Zvýšení kvantity a kvality zdrojového zabezpečení 

� Vertikální integraci 

� Flexibilitu projektu 

� Diverzifikaci 

� Dělení rizika 

� Pojištění 

� atd. (5) 

    

Všeobecně vzato je celkem složité se vzniku rizika vyvarovat, nicméně je možné jej 

alespoň zčásti eliminovat a to: 

 

� Neopojit se hned úspěchem  

� Dát si pozor na případné úplatky 

� Dbání na kvalitu a správné fungování managementu 

� Srovnání s úroky z vkladů 

� Vyhnout se kontraproduktivním aktivitám 

� Orientovat se na celek 

� Mít vytvo řený systém včasného varování (14) 



29 
 

3 Analýza problému a současné situace 

 

Tato část práce se bude zabývat především samotným sběrem relevantních informací 

k dané problematice a dále analýzou těchto informací, na základě které budou navržena 

možná řešení rozvoje podniku o nově vzniklou, již zmíněnou, službu.  

 

3.1 Popis firmy 

 

Název a sídlo firmy 

 

MOHLIS - Brno, družstvo 

IČO: 48908282 

Tř. Gen. Píky – Černá Pole čp. 5 

613 00 Brno 

 

Právní forma 

 

Společnost MOHLIS – Brno, družstvo působí jako družstvo. 

Činnost společnosti byla zahájena 9. září 1993 

 

Produkty a služby 

 

V současné době je předmětem podnikání společnosti MOHLIS - Brno, družstvo: 

ostraha majetku a osob, úklidové služby, údržba nemovitostí, výškové práce, online 

ostraha, převozy finanční hotovosti, zabezpečovací systémy. (17) 

 

Popis trhu 

 

Společnost MOHLIS - Brno, družstvo má hlavní sídlo v Brně, ale působí po celé České 

republice. Přímé obchodní zastoupení se nachází v Brně, Jihlavě, Olomouci, 
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Hustopečích a Plzni. Tato široká působnost dává společnosti jistou konkurenční výhodu 

před ostatními společnostmi poskytující obdobné služby.  

 

Podnikové vize 

 

Společnost MOHLIS – Brno, družstvo chce být nadále vysoce prosperujícím podnikem 

na místím trhu a dostat se zde do popředí již působících konkurenčních firem se stejným 

nebo obdobným zaměřením. 

V dlouhodobém horizontu rozšířit své působení již poskytovaných služeb o další 

doménu, a to PCO - pult centralizované ochrany. 

 

Strategie 

 

Pro společnost je stěžejní vysoká kvalita odvedených služeb a vyjít zákazníkovi 

maximálně vstříc. Zaměřuje se převážně na korporátní partnery. 

 

Cíle a záměry 

 

Cílem podniku je uspokojovat požadavky klientů na maximální úrovni a zajistit si tak 

prosperitu a konkurenceschopnost na daném trhu. Cílem společnosti je mimo jiné si 

udržet a zaměstnávat pouze vysoce kvalifikované zaměstnance a dbát na jejich komfort 

ve smyslu kvalitního a příjemného prostředí, protože pouze spokojený zaměstnanec 

nám odvede kvalitní práci.  

 

Podnikatelský záměr 

 

Daný podnikatelský záměr, který by společnost chtěla v blízké budoucnosti zrealizovat, 

spočívá v rozšíření sortimentu již poskytovaných služeb o další doménu a to zavedení 

pultu centralizované ochrany. Samotné poskytování této služby je spíše pojato, jako 

služba doplňková pro již stávající klientelu, která si tuto službu vyloženě žádá a 

poskytováním této služby může společnost výrazně posílit svou konkurenceschopnost. 
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Faktory úspěchu 

 

Za významný faktor úspěchu shledávám u společnosti tohoto zaměření fakt, že dané 

portfolio služeb, které společnost nabízí, vždy poptáváno bude. Velmi důležitou roli 

však hraje samotná kvalita odvedených služeb a vztah k zákazníkům, na které 

společnost klade vysoký důraz. Za další faktor úspěchu lze taktéž považovat působení 

podniku, v rámci poboček, v pěti městech České republiky a v neposlední řadě i udržení 

provozních nákladů na příznivé hranici, která dovolí v budoucnu zachovat ceny 

poskytovaných služeb podniku.  

 

Hlavní riziko 

 

Rizikem je pro společnost jak samotné nastavení cen za služby v porovnání možných 

nižších cen konkurenčních firem, tak i uzavírání smluv s problémovými zákazníky, u 

kterých společnost mnohdy musí řešit vymáhání pohledávek prostřednictvím faktoringu 

nebo soudního řízení, protože mnohdy dochází k situacím, kdy zákazník nedodrží 

smluvenou splatnost faktury a ani opakovaně nereaguje na výzvy k zaplacení ze strany 

společnosti.  

 

Základní finanční aspekty 

 

Společnost předpokládá jednorázovou investici do dané služby a to ve výši 350 000 Kč. 

Tato investice bude použita pro nákup potřebných komponentů, softwaru a pro 

vybavení místnosti, ve které bude tato služba poskytována.  

 

Společnost předpokládá s částečným financováním tohoto projektu prostřednictvím 

příspěvku od Úřadu práce města Brna a to až do výše 300 000 Kč. Zbylých 50 000 Kč 

bude firma hradit z vlastních zdrojů.  

 

Předpokládaná doba návratnosti investice, dle kalkulace, je zhruba 4 roky. 
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3.2 Charakteristika firmy 

 

V této kapitole bude charakterizována firma MOHLIS z hlediska historie, organizační 

struktury, předmětu podnikání a dalších aspektů, které ji vystihují. 

 

3.2.1 Historie společnosti 

 

Společnost MOHLIS - Brno, družstvo byla založena v roce 1993 jako rodinná firma s 

cílem vytvořit na trhu subjekt, který bude poskytovat služby na profesionální úrovni k 

co nejvyšší spokojenosti zákazníků. Prvotní myšlenkou bylo založit společnost na 

principu kolektivního vlastnictví určitého okruhu osob, a proto byla zvolena právní 

subjektivita společnosti „družstvo“. V okruhu osob, s určitými vlastnickými právy, 

nakonec zůstali jen členové rodiny a společnost začala být systémově řízena jako spol. s 

r.o., i když oficiálně její právní subjektivita přetrvává dodnes. Fakt, že společnost  

je rodinnou firmou se projevuje zejména v důslednosti a cílevědomosti všech 

strategických oblastí, z nichž klíčovou je „Spokojený - přesvědčený zákazník“. 

Zaměření se na individuální potřeby každého zákazníka, činí přistup společnosti k 

řešení dílčích projektů – „zakázek“ mimořádně pečlivý. V roce 1993 společnost 

zaměstnávala 12 zaměstnanců a dosahovala ročního obratu 660 tis. Kč. 

 

V průběhu let 1994 - 2000 společnost udělala značný pokrok ve způsobu provádění 

hlídacích služeb, ostrahy, vrátné služby a převozu finančních hotovostí.  

Pro jednotlivé činnosti byly vyprecizovány interní systémy řízení, směrnice a vyškoleni 

velmi kvalifikovaní pracovníci. Změnil se charakter provádění ostrahy objektů, kontrol  

i myšlení tak, aby co nejvíce vyhovoval měnícímu se vnějšímu prostředí. 

 

V roce 2002 vedení společnosti přijalo zásadní rozhodnutí rozšířit portfolio nabízených 

služeb o úklidové služby, recepční služby, výškové práce a údržbu nemovitostí. Cílem 

bylo nabídnout zákazníkům komplexnější služby a vyjít jim vstříc v jejich rostoucích 

požadavcích. Nové technologie a jiný přístup k  úklidu ukázal, že je pro způsob práce  

na trhu místo a že jej zákazníci umí ocenit. V roce 2002 společnost zaměstnávala  

52 osob a dosahovala obratu 8,5 mil. Kč. (17) 
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Na počátku roku 2004 se společnost rozhodla ještě více prohloubit a propojit jednotlivé 

služby, což vedlo k myšlence zaměřit se na komplexní Facility Services, kde lze velmi 

účinným a vhodným způsobem nastavit zastupitelnost jednotlivých složek (ostraha, 

recepce, vnitřní a vnější úklid, údržba), jejich vzájemnou komunikaci a řízení, které  

je týmové, zastřešené Contract managerem, který je za celý tým zodpovědný. Tímto 

dochází k vícestupňové kontrole, která je základním a nepostradatelným článkem 

každého systému přinášejícího dobré výsledky. Na konci roku 2008 bylo ve společnosti 

zaměstnáno 89 kmenových zaměstnanců, s jejichž pomocí společnost dosáhla ročního 

obratu 18,8 mil. Kč. 

 

V dnešní době společnost přímo působí v pěti regionech ČR (Brno, Jihlava, Olomouc, 

Hustopeče, Plzeň), což potvrzuje celorepublikovou působnost a neustále je snaha  

se rozvíjet ve všech důležitých směrech. Momentálně společnost zaměstnává více jak 

200 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu přes 23 mil. Kč ročně. Stěžejním cílem je 

stále hledat lepší a vhodnější způsoby provádění našich služeb, jako odezvu na měnící 

se vnější prostředí, potřeby a očekávání zákazníka. (17) 
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Roční obrat   

 

Graf 1- obrat za rok 2012 - 2014 

 
(zdroj: vypracován autorem) 

 

Tento graf ukazuje výši obratu podniku za poslední 3 roky. Z grafu je patrné, že roční 

obrat společnosti MOHLIS od roku 2012 neustále stoupá, což je pro firmu velice 

pozitivní fakt. 

 

3.2.2 Předmět podnikání 

 

Dle rejstříku ekonomických subjektů je předmětem podnikání společnosti ochrana 

majetku a osob, dokončování stavebních prací, specializovaný maloobchod, 

velkoobchod, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví a správa a údržba 

nemovitostí. 

Minulého roku své portfolio poskytovaných služeb společnost rozšířila o online ostrahu 

a převoz finanční hotovosti. Stěžejní jsou pro společnost především poskytované služby 

v oblasti údržby nemovitosti a ochrany majetku.  
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3.2.3 Organizační struktura 

 

Obrázek 1- Organizační struktura společnosti 

 

(zdroj: vypracován autorem) 

 

 

3.2.4 Lidské zdroje 

 

Vedoucí pracovníci 

 

Ing. Erik Steinmetz, jako jednatel společnosti MOHLIS, družstvo, má ukončené 

vysokoškolské vzdělání v oboru stavební inženýrství na Vysoké škole v Brně.  

Po ukončení studií působil několik let v řídící funkci ve společnosti Metal progres 

zabývající se projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb, zámečnictvím  

a obráběním, kde nabyl mnoho znalostí ze samotného řízení firmy. Což byl také impuls 

k tomu společnost Metal progres opustit a převzít roli jednatele v rodinné firmě Mohlis, 

družstvo, kterou do té doby vykonával jeho rodinný příslušník.  

Ve společnosti MOHLIS, družstvo, ve funkci jednatele, působí více, jak deset let. 
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Miroslav Steinmetz, má ukončené středoškolské vzdělání v oblasti průmyslové školy 

stavební v Brně. V podniku MOHLIS, družstvo začal působit ihned po dokončení 

středoškolského vzdělání, a to ve funkci vedoucího provozu společnosti. Má na starosti 

hygienu a bezpečnost práce včetně seznámení pracovníků s veškerými pravidly  

na pracovišti. 

 

David Steinmetz, má taktéž ukončené středoškolské vzdělání v oblasti průmyslové 

školy elektrotechnické v Brně a v podniku působí teprve krátce, a to od roku 2014. Jeho 

zastávaná funkce je technická podpora pro podnik.  

 

Eva Steinmetzová, vyučená jako kadeřnice. V podniku působí více, než osm let a má  

na starost účetní agendu a veškerou administrativu s tím spojenou, jakožto starost  

o telefonické vyřizování objednávek a zadávání informací do firemního systému. 

 

Petr Teplý, má ukončené středoškolské vzdělání na obchodní akademii v Brně  

a v podniku působí jako obchodní manažer pro město Brno. Má na starost především 

získávání nových zakázek, řízení individuálních zakázek a taktéž udržovat dobré vztahy 

s odběrateli materiálů potřebných pro vykonávání služeb z portfolia podniku. 

 

Hana Adamcová, má ukončené taktéž středoškolské vzdělání na obchodní akademii  

v Jihlavě. V podniku zastává funkci vedoucí zakázky pro pobočku v Jihlavě. Její náplní 

práce je především starost o provoz poskytované služby klientovi, vyřizování 

případných stížností ze strany klientů a zajišťování zpětné vazby od klientů v rámci již 

poskytnuté sužby. 

 

Ostatní pracovníci 

 

Ostatní pracovníci v podniku jsou externí a je jich momentálně dostatek. Tito pracovníci 

jsou schopni zvládnout většinu procesů, které si samotné poskytování služeb vyžaduje. 

Samozřejmostí jsou taktéž proškolování pro poskytování služeb včetně veškerých 

hygienických a bezpečnostních pravidel.  
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Proces přijímání nových zaměstnanců 

 

Jelikož jsou v podniku téměř veškeré vedoucí pozice obsazeny rodinnými příslušníky, 

kteří jsou i zároveň stabilními články v podniku a neuvažuje se o jejich nahrazení,  

je hlavním procesem příjem pracovníku provozu. Při přijímání těchto zaměstnanců  

se klade důraz jak na jejich odbornou specializaci, tak i na předchozí zkušenosti 

z daného oboru. Samozřejmostí je taktéž, ze strany zaměstnance, poskytnou jeho výpis 

z trestního rejstříku. Podnik poskytuje i příležitost pracovního poměru zaměstnancům 

pobírajících částečný invalidní důchod. Ihned po nástupu je pracovník zapracován a 

proškolen, příslušným vedoucím, do pracovního procesu. 

 

3.2.5 Kontrola pracovního procesu 

 

Pracovní proces je u každé služby nastaven jinak. Maximální délka jedné směny je však 

12 hodin. U výškových prací a údržby nemovitostí se vždy nachází i vedoucí směny, 

který je za případné problémy, vzniklé v rámci poskytované služby, zodpovědný a který 

taktéž provádí i samotnou kontrolu řádně poskytnuté služby. U ostatních poskytovaných 

služeb z portfolia podniku je kontrola prováděna až v případě vzniklého problému, který 

v rámci poskytované služby nastal. 

 

Další kontrola probíhá v rámci pravidelného kontrolování strojů a zařízení potřebných 

k vykonávání daných služeb. Ta se provádí povětšinou v intervalu jednoho měsíce  

a vzhledem k dostatečným technickým znalostem si kontrolu buďto provádí vedoucí 

zakázky pro danou pobočku sám, nebo je povolán externí technik. 

 

3.2.6 Marketingový MIX 

 

Produkt 

 

Produkty, které společnost nabízí, jsou statky nehmotné, obecněji řečeno se společnost 

soustřeďuje na poskytování komplexních služeb v oblasti ostrahy a ochrany majetku, 

úklidových služeb, údržby nemovitostí a výškových prací.  
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Vlastní (reálný) produkt 

 

Mezi typické složky vlastního produktu v oblasti daných poskytovaných služeb jsou 

kvalita a značka. 

 

a.) Kvalita 
 
Společnost MOHLIS, družstvo klade na kvalitu vysoký důraz a poskytované 

služby jsou tím pádem na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom i výsledky 

dotazování u již obsloužených zákazníků, které jsem v rámci zpracování této 

diplomové práce provedla. Dotazování probíhalo telefonicky, kdy mi byl 

jednatelem poskytnut přístup do interního systému podniku s kontakty na tyto 

zákazníky. Tento typ dotazování jsem si zvolila zejména kvůli úspoře času 

z hlediska případného čekání na odpověď ze strany zákazníka. Abych se vyhnula 

nepřesným odpovědím, formulovala jsem otázky přímo, jednoduše a zcela 

konkrétně. 

Kvůli časovému zdržení zákazníka dotazník obsahoval pouze 3 základní otázky.  

 

1. Byli jste spokojeni s poskytovanou službou? 

2. Co Vám u této služby chybělo? 

3. Jak jste se o nás dozvěděli? Odpověď: od konkurence, informační středisko, 

internet-hledání podle klíčových slov, reklama v denním tisku, od známých, 

jiná možnost. 

 

Dotazník byl vyhotoven i v anglickém jazyce, protože někteří zákazníci, kteří byli již 

společností obslouženi, nebyli české národnosti. 

 

Na první otázku: „Byli jste spokojeni s danou poskytovanou službou?“ odpovědělo 

celkem 45 respondentů (se kterými se mi podařilo telefonicky spojit a měli na mne 

chvíli čas). Z toho odpovědělo: 

 

• 33 respondentů - ano 
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• 5 respondentů - spíše ano 

• 7 respondentů - ne 

 

Na druhou otázku: „Co Vám u této služby chybělo?“ 

 

• 32 respondentů - nic 

• 2 respondenti - kvalita provedené služby nebyla zcela dle očekávání 

• 3 respondenti - profesionálnější přístup poskytovatele 

• 2 respondenti - doplňkový servis 

• 4 respondenti - rychlost provedené služby 

• 1 respondent - zájem o zpětnou vazbu co se spokojenosti s poskytnutou službou 

týče 

 

Na třetí otázku: „Jak jste se o nás dozvěděli?“ 

 

• 30 respondentů - internet, vyhledání dle klíčových slov 

• 8 respondentů - pozitivní reference od známých  

• 2 respondenti - informační středisko 

• 5 respondentů - reklama v denním tisku 

 

Co se tedy samotné kvality portfolia poskytovaných služeb týče, je zde patrné, že je  

na vysoké úrovni. Většina dotazovaných respondentů byla s danými službami spokojena 

a neshledala žádné závažné nedostatky. 

 

b) Značka 
 

Logo podniku bylo navrženo tak, aby korespondovalo s názvem společnosti  

a budilo u potencionálního zákazníka pocit vysoké společenské úrovně, 

loajality a důvěry. 
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Obrázek 2- Logo společnosti MOHLIS, družstvo 

 
(zdroj: http://www.mohlis.cz) 

 

Cena 

 

Ceny za služby, které podnik nabízí, jsou standardně stanovovány podle kalkulací, kdy 

je postup následovný: stanovení nákladů, určení přirážky, porovnání s konkurencí a 

konečná úprava ceny. 

 

V roce 2005 podnik musel své ceny za služby značně navýšit a to převážně z externích 

neovlivnitelných důvodů, které si vyžádaly zdražování jejich služeb. Jednalo se o 

neustále se zvyšující ceny elektrické energie, růst cen pohonných hmot, inflace a jiné.  

 

Co se cenových nástrojů týče, podnik poskytuje mimořádné slevy na služby, a to v 

rámci dlouhodobější spolupráce se zákazníkem, tzn. při opakované spolupráci. Tyto 

slevy si však zákazník musí sjednat přímo s jednatelem společnosti. Toto rozhodnutí 

nespadá do kompetence vedoucího manažera, ani vedoucího zakázky. Jedná se tedy o 

trochu komplikovanější proces ve smyslu, že jednatel společnosti je během dne často 

velmi pracovně vytížen a není úplně snadné se s ním ihned, ať už telefonicky nebo 

osobně, spojit.  

 

Propagace 
 

Propagační kanály, které podnik využívá, jsou zejména umístění reklamy v denním 

tisku, jako např. v Hospodářských novinách, dále polepy firemních aut s logem 

společnosti, a jako stěžejní propagační kanál je umístění reklamy na internetu. Každý 

měsíc si taktéž společnost platí za umístění své webové adresy na vyhledávacím portálu 

„www.google.cz“, a to zobrazení ihned na první stránce při zadání daných klíčových 

slov potencionálním zákazníkem. 
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Distribuce 

 

Distribuce je v podniku realizována formou „prodeje pomocí zprostředkovatelů“, kdy 

jsou daní zaměstnanci, jež mají službu vykonávat, na místo realizace dopraveni 

vedoucím zakázky, který téměř po celou dobu realizace služby vykonává nad 

zaměstnanci dohled. 

 

3.3 Analýza současné situace podniku 

 

V této části bude provedena analýza jak vnějšího, tak vnitřního prostředí firmy. 

 

3.3.1 Analýza všeobecného prostředí 

 

3.3.1.1 Politické a legislativní vlivy 

 

Na vývoj situace v podniku může mít částečně vliv inflace, která zapříčiňuje zvyšování 

cen produktů, které podnik potřebuje jako vstupní materiál k vykonávání daných služeb, 

z portfolia vlastních nabízených služeb. 

 

Jako další faktor, jímž je podnik ovlivněn, je bezpochyby sociální politika státu. 

V podniku je všeobecná úroveň platů zaměstnanců poměrně nízká a tím pádem je 

společnost ovlivněna zvyšováním sociálních dávek státu.  Tento aspekt zapříčiňuje 

situaci, kdy je ochotno pracovat stále méně lidí a je tedy problém najít schopné  

a zároveň i kvalifikované pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat za relativně nízký 

plat. Současně je tím i snižována motivace stávajících zaměstnanců. 

 

3.3.1.2 Sociální vlivy 

 

Stěžejním zákazníkem jsou pro podnik převážně firmy, protože ty mají většinou zájem 

o ostrahu firemních objektů, úklid závodních hal nebo výškové práce  

na firemních budovách. Je tedy pro podnik nezbytné se přizpůsobovat převážně této 

klientele. 
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3.3.1.3 Přírodní vlivy 

 

Jedna ze služeb, kterou podnik v portfoliu svých služeb nabízí, jsou výškové práce. 

Zejména realizace těchto prací může být často ovlivněna nepříznivým počasím, což má  

za důsledek delší dobu trvání výkonu této služby, avšak cena zůstává pro zákazníka 

stejná. Pro podnik je to tudíž nepříznivé ve smyslu zdlouhavé realizace této služby za 

stejnou prodejní cenu, zatímco podniku rostou náklady na realizaci. 

 

3.3.2 Analýza vnějšího prostředí podniku 

 

3.3.2.1 Dodavatelé 

 

V současnosti využívá podnik služeb pouze několika dodavatelů a to převážně  

pro zásobování materiálů potřebných k vykonávání daných služeb. Mezi hlavní 

dodavatelé patří zejména: 

 

- Merida s.r.o. 

- If Facility a.s. 

- BRUCO spol. s.r.o. 

 

Ostatní zásoby, v případě urgentní potřeby, jsou obstarávány operativně vedoucím dané 

zakázky v hypermarketu Makro nebo jsou nakupovány jednorázově v případě 

výhodných nabídek od jednotlivých dodavatelů. 

 

3.3.2.2 Zákazníci 

 

Podnik dělí své zákazníky na dva základní segmenty. Jsou to: 

 

� Individuální zákazníci 

� Firmy 
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Druhý segment, firmy, zaujímají na celkovém obratu podniku více, jak 80 %.  

Stěžejním zákazníkem je pro podnik společnost Hills, s.r.o., která využívá služeb 

podniku opakovaně a v rozsáhlých mezích. Jedná se tedy o spolehlivého zákazníka,  

se kterým má už podnik vybudované užší vazby a nenastává zde tedy problém ohledně 

plateb za vykonané služby. Nicméně platí, že oba tyto výše uvedené segmenty jsou pro 

bezproblémový chod podniku zcela nezbytné. 

 

3.3.2.3 Konkurence 

 

Co se konkurence týče, ta v oblasti služeb stále roste a společnost je nucena hledat stále 

nové cesty, jak se od konkurence odlišit, nebo ji i částečně eliminovat. Pro podnik je 

stěžejní převážně poskytování dvou služeb - úklid nemovitostí a firemních objektů a 

ostraha majetku a osob. Proto mezi hlavní konkurenty podniku patří zejména tyto firmy: 

 

- ATALIAN s.r.o. , úklidová společnost, která se zaměřuje zejména na úklid 

firemních prostor, a dále taktéž na ostrahu majetku a osob, což je pro podnik 

samozřejmě hrozba. Působí jak v brněnském, tak i hodonínském a břeclavském 

kraji. Výhodou pro podnik je, že tato společnost na trhu působí teprve od roku 

2008 a tudíž ještě nemá tak bohatou historii, jako podnik MOHLIS, družstvo. 

Ovšem dobrou reklamou pro ni může být fakt, že působí nejen v České 

Republice, ale i v dalších zemích Evropské unie. 

 

- Smítko s.r.o., tato společnost na trhu působí od roku 1995 a poskytuje úklidové 

služby pro domácnosti, kancelářských prostor, výškové práce a hygienický  

a desinfekční servis. Pro podnik je silnou konkurencí z hlediska nízkých cen  

za služby, které poskytuje. 

 

- ABITS Czech s.r.o., je společnost, která se zaměřuje na ostrahu majetku, osob a 

stavenišť, úklid bytových a nebytových prostor. Recenze, na poskytované služby 

touto společností, jsou velmi kladné a za celých 20 let, co společnost  

na trhu působí, nemusela řešit jedinou škodnou událost. Své služby v minulosti 

poskytovala i významným politikům a nadnárodním společnostem. Své služby 
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poskytuje se špičkovou kvalitou. Mírnou nevýhodou může být pro samotnou 

firmu fakt, že nepůsobí přímo v Brně, ale až v Ivančicích, které jsou  

od Brna vzdáleny 28 km.  

 

- Argus spol. s.r.o., je pro podnik velkým konkurentem, protože portfolio služeb, 

které společnost nabízí, se téměř zcela shoduje s kompletně celým portfoliem 

služeb podniku MOHLIS. Tato společnost taktéž nabízí služby v oblasti pultu 

centralizované ochrany, který bude v rámci této diplomové práce projednáván. 

Společnost působí celoplošně po celé České Republice a je častým účastníkem 

různých veletržních výstav a show roomů, což je také značná výhoda. 

 

- D. I. SEVEN a.s. se stejně, jako podnik MOHLIS, družstvo zaměřuje na ostrahu 

majetku a osob, náhradní plnění a pult centralizované ochrany. Sídlo společnosti 

je v Brně, ale své služby poskytují po celém jihomoravském kraji. Pro podnik 

jsou konkurenční převážně ceny za služby této společnosti, které jsou o něco 

nižší, než ceny, které za své služby inkasuje podnik MOHLIS, družstvo. 

 

- Škaroupka s.r.o., je společnost se sídlem v centru Brna se zaměřením  

na úklidový servis, náhradní plnění, správu nemovitostí a ostrahu objektů, a to 

pouze v centru Brna, což společnost značně limituje. Pro podnik MOHLIS je to 

tím pádem konkurenční výhoda. Co se však samotných recenzí společnosti 

Škaroupka s.r.o. týče, mezi jejich významné zákazníky patří příklad brněnský 

okruh, hypoteční banka, společnost CHR HANSEN, VB Leasing a další, čímž 

může podniku konkurovat.  

 

- S.B.S. Services s.r.o., je větší společnost poskytující bezpečnostní servis, což je 

převážně ostraha objektů a to jak průmyslových, tak administrativních objektů, 

dále kamerové systémy, čímž své portfolio služeb, oproti podniku MOHLIS, 

družstvo, značně obohacuje a dále pak úklidový servis, IT bezpečnost, správa 

nemovitostí a požární ochrana a BOZP. Ceny za služby této společnosti pro 

podnik konkurenční nejsou, ba naopak, společnost S.B.S. Services s.r.o. má 

ceny za své služby značně navýšené, tudíž jsou v konkurenční nevýhodě. 
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Graf 2 - Tržní podíly účastníků na místním trhu 

 
(Zdroj: vypracováno autorem) 

 

V grafickém znázornění podílů jednotlivých účastníků na místním trhu můžeme vidět 

procentuální podíly vybraných firem podnikajících ve stejném oboru, jako společnost 

MOHLIS. Podnik MOHLIS pokrývá třinácti procentní podíl z celého trhu, což není, 

z hlediska pozice na daném trhu, vůbec špatné.  

 

3.3.3 Analýza vnitřního prostředí podniku 

 

3.3.3.1 Analýza zdrojů organizace 

 

Tato interní analýza podniku se bude zabývat hodnocením vnitřních zdrojů společnosti, 

které můžeme rozdělit, bez ohledu na to v jakém oboru podnik působí, na zdroje 

finanční, fyzické, lidské a zdroje nehmotné povahy. Samotné rozdíly mezi jednotlivými 

obory jsou dány především strukturou těchto zdrojů. Na základě této analýzy můžeme 

odvodit silné a slabé stránky podniku.  
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3.3.3.2 Finanční zdroje 

 

V uplynulých dvou letech se podniku MOHLIS podařilo výrazně navýšit objemy 

poskytovaných služeb a zachovat si tak přijatelné postavení na trhu. Postupně taktéž 

docházelo ke snižování ztráty, kterou společnost v roce 2013 nabyla. 

 

Výše ztráty, která byla společností v roce 2013 nabyta, činila 3,801 mil. Kč. V roce 

2014 se podařilo tuto ztrátu eliminovat ziskem ve výši 4,263 mil. Kč. Celková „netto“ 

bilanční suma podniku byla kladná a činila k 31. 12. 2014 27,853 mil. Kč. Vlastní 

kapitál kryje téměř 90% aktiv podniku. Zbytek zdrojů je uloženo ve hmotném majetku 

společnosti. 

 

3.3.3.3 Fyzické zdroje 

 

Mezi fyzické zdroje podniku patří celá budova hlavní centrály v Brně, ve které 

společnost působí a kde značnou část prostorů poskytuje k pronájmu. Tyto pronajaté 

prostory jsou ve většině případů vhodné k právě k pronájmu, právě díky svému 

vhodnému zařízení.  

 

Další značnou část fyzických zdrojů podniku představují uklízecí stroje a stroje 

potřebné pro realizaci výškových prací. Dále automobily potřebné k přesunu 

zaměstnanců a materiálů potřebných pro výkon uklízecích služeb a výškových prací na 

dané pracoviště, kancelářské vybavení, především stolní počítače a komponenty k nim 

potřebné a nedílnou složkou jsou i telefony.  

 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku podniku představovala k 31.12.2014  

částku 7,175 mil. Kč. 
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3.3.3.4 Lidské zdroje 

 

Zaměstnanci společnosti 

 

Společnost MOHLIS aktuálně zaměstnává celkem 248 zaměstnanců. 90% zaměstnanců 

tvoří lidé s nižším vzděláním a tělesně postižení zaměstnanci, na které společnost 

dostává od Úřadu práce města Brna měsíční dotace. 

 

Většina zaměstnanců pracuje buďto ve venkovních prostorách, nebo ve výrobních 

halách, kde se realizuje většina úklidových služeb. Je kladen důraz na vzájemnou 

zastupitelnost pracovníků. 

 

Většina zaměstnanců dostává pouze fixní měsíční mzdu a benefit ve formě stravných 

lístků. 

 

3.3.3.5 Nehmotné zdroje 

 

Image podniku 

 

Za dobu svého působení si společnost MOHLIS  vybudovala na daném trhu pověst 

takové firmy, která usiluje o spokojenost zákazníků všemi dostupnými prostředky, což 

se kladně projevuje i na samotných recenzích od stávající klientely. 

 

Software 

 

Do zdrojů nehmotné povahy můžeme zařadit taktéž používané softwarové vybavení. Ke 

zpracování úvěrové agendy podnik využívá již značně zastaralý, nicméně průběžně 

aktualizovaný informační systém KelWin. Hodnota softwarového zařízení představuje 

v rozvaze společnosti k 31. 12. 2014 částku ve výši 131 tis. Kč. 
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Firemní kultura 

 

Velký důraz klade společnost na samostatnost a svědomitost jednotlivých pracovníků, 

která je spojena i s pocitem určitě odpovědnosti za vlastní pracovní výkon a taktéž 

vymezena určitým rozsahem udělených pravomocí. Je zde snaha vedení podniku o to, 

aby jednotliví vedoucí zakázky byli vesměs koordinátory činnosti daného pracovního 

týmu. 

 

Aby podnik vhodně působil nejen v rámci svojí prezentace zaměstnancům, ale i na 

klienty, je kladen důraz i na firemní estetiku, jež zahrnuje: 

 

� Viditelné logo nejen před samotnou budovou společnosti, ale i formou polepů na 

firemních automobilech a umístění loga na všech firemních dokumentech. 

 

� Firemní barvu prezentuje tmavě modrá, která má v potenciálních klientech 

vyvolávat pocit čistoty, důvěry a určité úrovně. 

 

3.3.4 Analýza PEST  

 

Tato analýza je zaměřena na vnější okolí firmy a to z hlediska politicko-právního, 

ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí. Ze všeobecného 

hlediska se jedná o strategický audit vlivem makro-okolí. Samotnou podstatou této 

analýzy je poukázat na možné ovlivnění fungování podniku těmito čtyřmi vlivy. (3) 

 

P – politika: co se plánovaného rozvoje podniku týče, není tento rozvoj podniku nijak 

zásadně politikou ovlivnitelný, avšak může ovlivnit fungování podniku z hlediska 

dlouhodobého. Jedná se převážně o, již zmiňované, sociální dávky, které mohou 

zapříčiňovat demotivaci obyvatel k práci. Dále mohou fungování podniku v jisté míře 

ovlivnit i hygienické předpisy, které svým rozsahem značně překračují možná rizika  

a svojí náročností převyšují i obdobné předpisy v ostatních zemích evropského 

společenství. Z hlediska praxe jsou často i nereálné a nesplnitelné. V dlouhodobém 
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horizontu by podnik, v rámci politického rozhodnutí, mohlo ovlivnit samotné přijetí 

měny EURA. 

 

E – ekonomika: rozšíření podniku v rámci zavedení nové sužby, PCO, nebude pro 

společnost, z hlediska nákladů, znamenat až tak markantní změnu, protože více, jak tři 

čtvrtě nákladů bude profinancováno Úřadem práce města Brna. Jediným aspektem, kde 

by se ekonomika mohla projevit, by bylo snížení poptávky po daných službách, což by 

samozřejmě detekovalo nižší zisky pro podnik a dále taktéž vysoká míra inflace.  

 

S – společnost: samotné rozšíření podniku se stávajících zaměstnanců téměř dotýkat 

nebude, protože pro obsluhu této nově vzniklé služby budou určeni pouze zaměstnanci 

se zdravotním postižením.  

 

Z pohledu zákazníků, respektive již stávajících klientů, kteří budou tvořit hlavní cílovou 

skupinu pro tuto nově vzniklou službu, se bude nutné zaměřit na propagaci této služby, 

jinými slovy jí dostat klientům do podvědomí.  

 

T – technologie: tím, že PCO služba představuje převážně samotný software, bude 

z technologického hlediska, pro zavedení této služby, zapotřebí koupě SW licence, PC 

komponentů, kryptovače, výroby speciálně upravených stolů pro bezbariérový přístup a 

několik kamerových čidel.   
 

 

3.3.5 Analýza CATWOE 

 

Klíčovým výsledkem, po provedení této analýzy, je specifikace zákazníka pro podnik, 

určení procesů v podniku, určení samotného vlastníka systému a filozofie tohoto 

systému, včetně prostředí, kde podnik působí. (2) 
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C – customer / zákazník: 

Zákazníky podniku tvoří z větší části společnosti, firmy. Čas od času společnost 

MOHLIS osloví, převážně v rámci poskytnutí úklidových služeb, i individuální 

zákazníci, ale není to příliš častým jevem. 

 

A – actor / tvůrce systému: 

Tvůrcem celého systému fungování podniku je v současné době sám jednatel podniku 

společně s obchodním manažerem pro Brno, který je mu v mnoha ohledech nápomocný, 

neboť zná velmi dobře, díky svým technickým znalostem, veškeré procesy zajišťující 

plynulý chod nabízených služeb. 

 

T – transforming proces / procesy v systému: 

Samotný proces průběhu poskytování služeb začíná u kontaktování podniku 

zákazníkem, který sdělí, o jaký typ služby by měl zájem, a na základě této skutečnosti 

se poté odvíjí obstarávání potřebného materiálu pro vykonání dané služby, obstarání 

konkrétních zaměstnanců pro výkon služby, následná realizace služby po dohodnutém 

termínu se zákazníkem, kontrola vykonané služby zákazníkem, nebo v případě „ostrahy 

majetku a objektů“, pouze zpětná vazba od zákazníka, zdali byl s vykonanou služnou 

spokojen, nebo zda li se vyskytly nějaké nesrovnalosti.  

 

W – wordview / filozofie systému:  

Stěžejním posláním podniku je poskytovat své služby na špičkové úrovni, profesionálně 

pečovat o majetek zákazníka a uspokojovat tak poptávku po těchto službách.  

 

O – owner / vlastník systému:  

Vlastníkem celého systému je zároveň i vlastník podniku, v našem případě tedy jednatel 

společnosti. 

 

E – enviroment / prostředí:  

Společnost působí v centru Brna, kde se nachází spousta okolních firem a pro podnik, 

tím pádem, i potencionálních zákazníků.  
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3.3.6 Dotazníkové šetření 

 

Aby byla daná analýza trhu, včetně možné příležitosti pro rozšíření stávajícího portfolia 

služeb podniku o danou službu, přesnější, bylo vyhotoveno dotazníkové šetření, které 

přineslo cenné informace pro zařazení této nové služby do současného portfolia firmy. 

Otázky byly pokládány jak stávajícím, tak i potencionálním klientům. 

 

1. Otázka: Je pro Vás nezbytné, aby společnost MOHLIS poskytovala ke svým 

službám i doplňkovou službu PCO? 

 

Tato otázka byla pro podnik zcela zásadní a dá se říci, že i rozhodujícím aspektem, zda 

li službu PCO zavést, či nikoliv.  

 

Graf 3 - Dotazník - 1. otázka 

 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Tato otázka nabízela daným respondentům 4 možné odpovědi. Nejčastější odpovědí 

respondentů byla odpověď „ano“, kterou zodpovědělo celkem 50 % respondentů  

(20 dotazovaných). Druhou nejčastější odpovědí bylo „shledávám to jako kladnou 

přidanou hodnotu“, kterou zodpovědělo celkem 20 % respondentů (8 dotazovaných). 
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Je pro Vás poskytování doplňkové služby PCO 
nezbytné?

Ano Shledávám to jako kladou přidanou hodnotu

Neshledávám to jako úplnou nutnost Ne
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Třetí a zároveň stejně procentuelně srovnatelnou odpovědí bylo „Neshledávám to jako 

úplnou nutnost), kdy tuto odpověď označilo 15 % respondentů (6 dotazovaných). Na 

čtvrtou odpověď odpovědělo stejné množství respondentů, jako na odpověď třetí, tudíž 

taktéž 15 % (6 dotazovaných). 

 

Z této otázky vyplynulo, že 50 % respondentů si danou službu téměř vyžaduje a 20 % 

by ji přivítalo, tudíž je její zavedení zcela na místě. 

 

2. Otázka: Využili byste této PCO služby i samostatně bez návaznosti toho, aby 

byla pouze doplňkovou službou ke službě jiné?  

 
Tato otázka měla lépe ohodnotit samotnou váhu doplňkové PCO služby, zda li je 

respondenty vnímána jen jako služba doplňková, nebo zda li by o danou službu měli 

zájem i samostatně.  

 

Graf 4 - Dotazník - 2. Otázka  

 

(zdroj: vypracováno autorem) 

 

35%

65%

Využili byste službu PCO i samostatně nebo pouze 
jako službu doplňkovou ke službě jiné?

Využil bych tuto službu i samostatně

Využil bych tuto službu pouze v návaznosti na službu doplňkovou
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Otázka nabízela dotazovaným pouze 2 odpovědi. Nejčastější odpovědí bylo „využil 

bych tuto službu pouze v návaznosti na službu doplňkovou“, kterou zodpovědělo 

celkem 65 % respondentů (26 dotazovaných). Odpověď „využil bych tuto službu i 

samostatně“ zodpovědělo pouze 35 % respondentů (14 dotazovaných). 

 

Z výsledku tedy plyne, že záměr poskytovat službu PCO pouze samostatně by až tak 

značný efekt nemělo a tudíž je vhodné ji stylizovat do služby doplňkové ke službám 

stávajícím.  

 

3. Otázka: Využil jste již někdy v minulosti služby PCO? 

 
Touto otázkou mělo být docíleno zjištění, zda li se vůbec někdy v minulosti dotazovaný 

se službou PCO setkal a tím pádem by měl teoreticky v budoucnu o službu zájem.  

 
Graf 5 - Dotazník - 3. Otázka 

 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Tato otázka byla koncipovaná tak, aby podnik zjistil, zda li by poskytování této nové 

PCO služby mělo pro respondenty význam v návaznosti na využívání PCO již 

v minulosti. Tuto službu již v minulosti využívalo 70% dotazovaných (28 respondentů) 

a 30% dotazovaných (12 respondentů) s ní ještě zkušenosti nemá. 

70%

30%

Využil jste již někdy v minulosti služeb PCO?

Ano Ne
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Z těchto informací tedy vyplývá, že značná část respondentů s PCO službou již 

zkušenosti má a tudíž to pro společnost znamená pozitivní výhled využívání této služby 

respondenty i v budoucnu.  

 

4. Otázka: Pokud jste již v minulosti služby PCO využil, byl jste s danou 

službou spokojen? 

 
Tato otázka byla položena za účelem zjistit, zda byli respondenti, kteří danou službu 

PCO již v minulosti využili, spokojení, či nikoli. Pro podnik má zodpovězení této 

otázky váhu v tom smyslu, zda li se jeví pro dotazované tato služba jako využitelná.  

 
Graf 6 - Dotazník - 4. otázka 

 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Jak je z grafu patrné, se službou bylo již minulosti spokojeno až 70 % dotazovaných (20 

respondentů), téměř spokojeno 15 % dotazovaných (4 respondenti), dle představ to 

nebylo pro 10 % dotazovaných (2 respondenti) a zcela nespokoje byl pouze jeden 

dotazovaný. 

Pro společnost to znamená, že poskytování této služby bude zákazníky využitelné, 

právě díky většinové odpovědi zákazníků, kteří s ní byli již v minulosti spokojeni. 

70%

15%

10%

5%

Pokud jste již službu PCO v minulosti využil,
byl ste spokojen?

Ano Téměř ano Nebylo to zcela dle mých představ Ne
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5. Otázka: Pokud jste již v minulosti se službou PCO nebyli zcela spokojeni, 

z jakého důsledku to převážně pramenilo? 

 

Touto otázkou jsem chtěla převážně zjistit důvody nespokojených respondentů s PCO 

službou, kterou již v minulosti využívali, a vyvarovat se tak podobných chyb, které by 

mohly potenciální zákazníky negativně ovlivnit. 

 

Graf 7 - Dotazník - 5. otázka 

 
 (zdroj: vypracováno autorem) 

 

Po zodpovězení této otázky bylo nejčastější odpovědí „cena za službu“, kterou 

zodpovědělo celkem 50 % respondentů (14 dotazovaných), druhou nejčastější odpovědí 

bylo „realizace dané služby“, která byla zodpovězena celkem 30 % respondenty (10 

dotazovaných) a odpověď „neprofesionální jednání dané firmy“ si zvolilo pouze 20 % 

dotazovaných (5 respondentů).  

 

Pro podnik z toho vyplývá, že pro respondenty byla klíčová převážně cena za službu a 

tudíž se na ni bude muset společnost zaměřit o něco více. 

 

 

50%

30%

20%

Pokud jste již v minulosti službu PCO využil a nebyl 
jste zcela spokojen, z jakého důsledku to převážně 

pramenilo?

Cena za službu Realizace dané služby Neprofesionální jednání dané firmy
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3.3.7 SWOT analýza 

 

Analýza, s jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky podniku, příležitosti 

a hrozby, spojené s daným podnikáním, popřípadě s podnikatelským záměrem firmy 

jako takovým. 

 

Silné stránky 

 

� Budova, v níž společnost sídlí, je ve vlastnictví firmy, tudíž podniku odpadá 

veškerá povinnost placení vysokých nákladů za pronájem. Zároveň se v budově 

nachází spousta volných prostor, které podnik pronajímá dalším firmám, tudíž 

tímto společnosti plyne zisk navíc.  

 

� Společnost působí na trhu již od roku 1993, s čímž se zhodnocují i její 

mnohaleté zkušenosti v daném oboru podnikání. Tento aspekt by se měl stát 

významným bodem v propagaci firmy. 

 

� Kvalitní vztahy s klíčovými zákazníky jsou další silnou stránkou. Samotné 

udržování těchto vztahů se v budoucnu může kladně projevit na případných 

doporučeních podniku ze strany zákazníka, což by znamenalo možnost nových 

zakázek.  

 

� Vysoká kvalita poskytovaných služeb je pro podnik taktéž vystihujícím 

aspektem. Ať už co se samotných referencí ze strany zákazníků týče, tak 

minimálním počtem reklamací u vykonaných služeb.  

 

Slabé stránky 

 

� Vyšší náklady na materiál potřebný pro realizaci služeb. Zejména pak čistící  

a hygienické prostředky pro úklidovou činnost a užívání firemních automobilů 

s vysokou spotřebou. 
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� Nedostatečná propagace ve smyslu, že podnik sice využívá některé formy 

reklamy, ať už jsou to hospodářské noviny, internetový portál, nebo reklama 

v rádiu, nicméně se povětšinou jedná o nahodilé a ne vždy zcela promyšlené 

aktivity, které by přinášely značný efekt.  

 

� Důsledné rozdělení rolí a odpovědnosti mezi zaměstnanci. Tím, že jsou 

v podniku na veškerých vyšších a manažerských pozicích obsazeni především 

rodinní příslušníci, mohou nastat situace, kdy si určité povinnosti tito pracovníci 

delegují mezi sebou, bez rozmyšlení, a není zde zaveden žádný ucelený systém.  

 

� Zaměstnanci jsou motivováni pouze finančními bonusy. Z mého pohledu je to 

nedostatečné a ne zcela efektivní. Podnik by měl dané motivační nástroje 

přehodnotit. 

 

� Nízká jazyková úroveň zaměstnanců. Zákazníky tvoří mnohdy i zahraniční 

společnosti, které v Brně působí, proto bývá mnohdy obtížné, právě z důvodu 

jazykových bariér zaměstnanců podniku, se s vedením dané společnosti 

dohodnout na případných detailech, nebo nesrovnalostech, které mohou 

v průběhu zakázky nastat. Ne vždy je totiž při samotném průběhu zakázky 

přítomen i vedoucí dané zakázky. 

 

� Nízká kapacita parkoviště před sídlem společnosti. Klienti jsou mnohdy nuceni 

parkovat mimo areál, což pro ně může být i značně nekomfortní a 

komplikované.  

 

Příležitosti 

 

� Na službu PCO - pult centralizované ochrany, o kterou chce společnost své 

portfolio rozšířit, je možné dostat dotaci od Úřadu práce města Brna a to do výše 

až jedné tří čtvrtiny z celkové částky potřebné pro realizaci tohoto projektu.  
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� Společnost by se měla neustále snažit získávat nové zákazníky a budovat si tím 

ještě lepší renomé. 

 

� Další příležitostí je samotné snižování vstupních nákladů při realizaci služeb. 

Podnik by si tak mohl výrazně pomoci v oblasti následných zisků za 

realizovanou službu. 

 

� Založení další pobočky a rozšířit tak svou působnost i v ostatních městech České 

republiky. 

 

Hrozby 

 

� Zejména konkurence je pro podnik velikou hrozbou, protože mnoho firem, které 

dnes podniku konkurují, zaujímají na daném trhu výraznou část a to hlavně 

z důvodu nabídky širokého portfolia služeb, včetně služeb doplňkových a jejich 

celorepublikové působnosti. 

 

� Zvyšování cen materiálů od dodavatelů, potřebných pro realizaci jednotlivých 

služeb, jsou to zejména hygienické a čisticí prostředky.  

 

� Zvyšování cen pohonných hmot je pro podnik poměrně zásadní. A to z důvodu 

častého každodenního přepravování zaměstnanců a materiálu potřebného pro 

realizaci dané služby ke klientovi. Těmto podmínkám se podnik musí do jisté 

míry přizpůsobovat, čímž se může v průběhu procesu vystavovat jistému riziku. 

 

� Další z hrozeb je legislativa a náročnost hygienických předpisů, které podnik 

v rámci poskytování úklidových služeb musí zcela respektovat. Mohly by pro 

něj být i zčásti limitující. 

 

� Nezájem klientů o novou službu, a to jako nových tak i stávajících. Je zapotřebí, 

aby podnik tento fakt ověřil ještě před samotným zavedením služby do provozu. 

K čemuž poslouží právě můj výzkum a výsledky mé diplomové práce. 
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� Selhání samotného softwaru nově zavedené služby, který vyvinul podnik, a 

který je pro tuto službu zcela klíčový. Bez správného fungování tohoto softwaru 

by daná služba nemohla být klientům poskytována.  

 

Shrnutí kapitoly 

 

Stěžejním cílem této kapitoly bylo provést situační analýzu podniku. Prozkoumat a 

zhodnotit jak její vnitřní prostředí, tak i to vnější. Podnik se momentálně nachází ve 

stavu disponujícího širokým spektrem zákazníků a z hlediska obratu, kdy byl za 

poslední dva roky zaznamenán značný nárůst, si vede velmi dobře. Tento samotný 

nárůst je zapříčiněn zvýšenou poptávkou po úklidových službách a ostraze objektů a 

rozšířením portfolia společnosti o převoz finanční hotovosti, kdy tato služba byla 

zavedena teprve nedávno. Stávající klienti se ale stále častěji poptávají po službě „pultu 

centralizované ochrany“ jako službě doplňkové k službám ostatním, které podnik nabízí 

a které si klienti u podniku žádají.  

Řešením je tedy zavedení služby „pultu centralizované ochrany“, kdy tato služba, 

z hlediska financování nákladů, bude pro podnik více, než výhodná a výrazně tím i 

zlepší jeho konkurenceschopnost a udržení si stávajících zákazníků. Tímto návrhem 

změny se budou zabývat následující kapitoly.  
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4 Vlastní návrhy, řešení a jejich přínos 

 

Tato kapitola se bude zabývat konkrétním možným řešením, které bude mít za cíl 

zlepšit celkový rozvoj podniku a to zejména zavedením dané doplňkové služby.  

 

4.1 Návrh rozvoje podniku MOHLIS, družstvo 

 

4.1.1 Zavedení nové služby 

 

Jak již bylo avizováno v předchozích kapitolách, rozšíření stávajícího portfolia o službu 

„pult centralizované ochrany“ je pro podnik výhodné z hlediska udržení si stávající 

klientely, která si tuto doplňkovou službu vysloveně žádá a mimo jiné to pro podnik 

znamená i zvýšení samotné konkurenceschopnosti na trhu. Jak je patrné z analýzy 

konkurenčních podniků, většina firem se stejným zaměřením tuto službu ve svém 

portfoliu nabízí. Pro podnik je to tedy nejen příležitost, která by měla být zrealizována 

do provozu v průběhu roku 2015, ale v současné době i nezbytnost nutná k udržení 

stávajících zákazníků. 

 

PCO – pult centralizované ochrany 

 

PCO nebo-li pult centralizované ochrany, je služba, která je nabízena pouze 

soukromými společnostmi. Jedná se o danou společností vybudované vlastní 

dispečerské stanoviště, které neustále střeží dané objekty, které jsou zabezpečené 

pomocí elektronické zabezpečovací signalizace, nebo elektronické požární signalizace, 

které jsou připojeny na daný pult. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré potřebné 

informace, které nám daný systém elektronické signalizace nabízí a je schopen 

poskytnout. 

 

Potřebné informace mohou být na pult přenášeny několika způsoby. Nejčastějším 

způsobem je přenos pomocí telefonní linky. Tento způsob však nedosahuje zdaleka 

takové bezpečnosti, jako např. druhá a zároveň i nejrozšířenější metoda pomocí GSM 

komunikátoru. Při použití telefonní linky je hlavní nevýhodou snadné odstavení a 
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odstřihnutí dané telefonní přípojky. Vzhledem k předpokladu, že pult kontroluje 

samotné spojení s objektem většinou jen jednou denně, je tento typ zabezpečení dnes již 

zcela nedostačující.  

 

Oproti tomu využití typu GSM komunikátoru je z hlediska provozu samotné 

komunikace jednak levnější, ale také sebou nese zcela zásadní výhodu, kterou je 

možnost kontrolovat spojení s objektem takřka nepřetržitě. V případě potřeby, i např. 

každých 10 minut. Nevýhodou je však jeho značně vyšší pořizovací cena.  

 

Obrázek 3 - PCO 

 
(zdroj: pořízeno autorem) 

 

Samotná činnost pultu centralizované ochrany spočívá v tom, že při vyhlášení 

případného poplachu může PCO vyslat svou vlastní zásahovou jednotku, která si po 

příjezdu na dané místo zkontroluje hlídaný objekt a v případě narušení objektu usiluje o 

zadržení pachatele. Ve stejném čase kontaktuje policii a zároveň i majitele objektu.  

Fakt, že je na pult centralizované ochrany možno přenášet veškeré informace, je možné 

tuto službu využít i za účelem např. hlídání včasného otevření / uzavření dveří, při 

příchodu dítěte ze školy, nebo zapnutí / vypnutí centrálního topení a veškerých zásuvek 

v domácnosti na dálku. 
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Nejnovějším technologickým vylepšením ,,Pultu centralizované ochrany“ je EZS 

Videofield. Jedná se o program, který po detekci narušení střeženého objektu zasílá 

operátorům PCO desetivteřinový video záznam. Díky této obrazové kontrole jsou 

schopni operátoři PCO efektivně posoudit jak moc závažné je samotné narušení objektu 

a tím zvolit patřičnou reakci, popřípadě poplach zrušit, je-li narušitelem třeba jen 

zatoulané zvíře. 

 

V rámci celkového shrnutí, PCO hlídá daný objekt, když zrovna klient není v dosažení, 

má vypnutý telefon atd., a tím účinně chrání jeho majetek i klienta samotného.  

 

Popis softwaru PCO 

 

Software pultu centralizované ochrany chce podnik zakoupit od společnosti Trade 

FIDES, a.s., která se na vývoj těchto softwarů specializuje a je v této oblasti jedničkou 

na českém trhu. 

 

Jedná se o program LAT, který je jednou z částí systému LATIS SQL. Tento systém 

pracuje s databází Microsoft SQL server. LAT slouží pro administraci systému, kdy se 

pomocí tohoto programu nastavují jednotlivé komponenty Latis SQL. Program LAT 

nemusí být stále spuštěn. V tomto LAT systému jsou zobrazeny všechny komponenty, 

které systém LATIS SQL obsahuje a právě LAT slouží pro jejich nastavení dle potřeb. 

Provádí se zde licencování jednotlivých programů, nastavení práv uživatelů apod.  

Po spuštění se objeví základní okno. LAT umožňuje správu více databází z jednoho 

místa, tedy pokud je to možné.  

 

LOW (Latis Operator Workstation) je pracoviště výkonného operátora. Tento program 

slouží pro dohled nad monitorovanými objekty. V systému Latis SQL může být 

připojeno několik těchto pracovišť, resp. klientů. V programu LAT se nastavují 

parametry a po označení klienta je možné začít s jeho konfigurací.  
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4.1.2 Klientela  

 

Stěžejní klientelu tvoří především stávající zákazníky, kteří již služeb podniku 

využívají, nebo využívali a taktéž tuto doplňkovou službu PCO přímo vyžadovali. 

Společnost MOHLIS, družstvo si svých stálých zákazníků velice váží a je pro něj 

stěžejní si tyto udržet i nadále, proto je zapotřebí vyjít jejich požadavkům vstříc. 

 

- Firmy 

 

Podnik předpokládá, že novými zákazníky budou především větší společnosti, 

které budou chtít využít služby PCO taktéž jako doplňkovou službu ke službám 

ostatním, ale stěžejní je pro podnik to, že si tito potencionální noví zákazníci 

vyberou pro realizaci služeb právě společnost MOHLIS, družstvo proto, že tuto 

doplňkovou službu PCO ve svém portfoliu nabízí a oni si ji, tím pádem, nemusí 

vyžádat odděleně u firmy jiné.  

 

- Fyzické osoby 

 

PCO službu mohou využít taktéž fyzické osoby. V  tomto případě se většinou 

jedná o jednorázové poskytnutí služby, kdy např. klient odcestuje na určitou 

dobu mimo svůj domov, který si chce nechat po dobu své nepřítomnosti 

zabezpečit. Způsobem kamerové ostrahy je možné zabezpečit i klientův 

automobil a další podobné objekty.  

 

Tato služba je vhodná taktéž pro seniory, kdy senior obdrží speciální 

monitorující náramek. Jedná se o propracovaný systém sledování osob AGS, 

který je kvalitnější a přesnější než běžný GPS systém, a je tudíž schopen najít 

hledaný objekt i v městské aglomeraci a to s přesností na několik metrů. Což je 

zcela zásadní výhoda při lokalizaci osob v hustě osídlené oblasti měst, kde je 

velmi obtížné, bez tohoto zařízení, někoho najít. Podstata celého tohoto zařízení 

je i v hlasovém komunikátoru umístěném na náramku. 
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Dále je přístroj vybaven čidlem pádu a nehybnosti, kdy je daný senzor aktivován 

nárazem či náhlou změnou pohybu těla. Pokud osoba upadne a nehýbe se, je tato 

informace předána opět na PCO, který vzápětí danou osobu kontaktuje a pokud 

je zapotřebí, volá záchrannou službu, případně vyjíždí na dané místo lokalizace 

osoby sám. Tento náramek není možno sejmout, aniž by se nevyhlásil poplach 

na PCO. 

 

4.1.3 Zaměstnanci 

 

Pro tuto nově vytvořenou službu chce podnik zaměstnávat tělesně postižené osoby se 

ZTP průkazem. Je tomu tak z důvodu, že díky poskytnutí daných pracovních míst těmto 

tělesně postiženým osobám dostane podnik, na realizaci této služby, dotaci od Úřadu 

práce města Brna a to až do výše 88% vstupních nákladů.  

 

� Náplň práce 

 

Jedna skupina zaměstnanců by se měla podílet na samotné obsluze PCO, kdy  

je vždy zapotřebí jeden dispečer, který sedí v dané místnosti s kamerovými 

systémy a hlídá samotné dění na kamerách. Dojde-li k případnému poplachu, 

rozsvítí se mu v PC červená kontrolka a on má povinnost ihned zkontrolovat 

daný kamerový obraz a kontaktovat výjezdovou službu, případně policejní 

službu. 

Samotná práce jako taková není nijak obtížná, a proto ji mohou zvládnout  

i tělesně postižené osoby, kterým je tímto poskytnuta šance získat nějaké 

zaměstnání a využití. 

 

Druhou skupinou zaměstnanců je výjezdová služba. Výjezdové auto bude 

k dispozici jedno. Toto bude obsluhovat vždy jeden zaměstnanec. Výjezdové 

auto v případě poplachu vyjede na dané místo zabezpečení, zaměstnanec 

provede obchůzku daného objektu, v případě nutnosti zadrží pachatele a vyčká 

na policejní službu již kontaktovanou dispečerem.  
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� Regulace pracovní doby 

 

Směny dispečinku budou rozvrženy po dvanácti hodinách a vždy se na jedné 

dvanáctihodinové směně vystřídá jeden pracovník.  

 

V případě výjezdové služby budou směny nastaveny taktéž ve dvanácti 

hodinových intervalech a to souběžně se směnou dispečera.  

 

� Mzdová sazba 

 

Dispečer 

Každému zaměstnanci bude vyplácena hrubá mzda v částce 15.000 Kč za měsíc.  

 

Výjezdová služba 

Zaměstnanci u výjezdové služby bude vyplácena taktéž hrubá mzda ve výši 

15.000 Kč hrubého za měsíc.  

 

� Pracovní klima 

 

Zaměstnanec, který se necítí dobře v daném pracovním prostředí, nemůže 

vykonávat práci v plném nasazení, tzn. tak dobře jak dokáže, což by mohl být 

problém. Co se pracovním kolektivu v podniku MOHLIS, družstvo týče, panuje 

zde velice příjemná atmosféra. Sám jednatel společnosti, který často řeší většinu 

nepříjemností, jež mohou v průběhu realizace dané služby nastat, je ve vztahu k 

zaměstnancům velice přívětivý a snaží se téměř vždy každému vyjít maximálně 

vstříc.  

 

4.1.4 Propagace služby PCO 

 

Nedílnou součástí rozvoje nově vzniklé služby je propagace. Zde se nabízí možnost, jak 

podnik v rámci nově poskytované služby upevnit na daném trhu a případně ho  

i posunout za hranice trhu dosavadního. 
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Klienti sice o podniku MOHLIS, družstvo vědí, nicméně je nutné jim dostat  

do podvědomí i nově vzniklou službu PCO.  

 

Webové stránky 

 

Primárně je potřeba přizpůsobit webové stránky této nově vzniklé službě, aby stávající 

klienti při návštěvě těchto stránek ihned věděli, že je portfolio o tuto službu rozšířeno.  

 

Reklamní letáky 

 

Rozvoz reklamních letáků bude zacílen převážně na areály, kde už podnik své služby 

v minulosti realizoval, v rámci hlídacích a uklízecích služeb, nebo kde je momentálně 

realizuje. Samotný rozvoz letáků bude mít na starost pracovník pro technickou podporu, 

který je do této nově vzniklé služby zainteresován a tudíž je i schopen ji 

potencionálnímu klientovi vysvětlit.  

 

Mailing 

 

Pomocí informativního e-mailu budou o této nové službě upozorněni již stávající 

zákazníci z databáze společnosti. Budou zde uvedeny možnosti rozšíření stávajících 

služeb a samozřejmě ceník. 

 

Doporučení 

 

Doporučení od již stávajících klientů bude hrát pro podnik stěžejní roli. Cílem podniku 

totiž není oslovit 1000 malých zákazníků, nýbrž korporátní klientelu, např. Mendelova 

univerzita v Brně, která si v budově podniku pronajímá prostory ke svým účelům a již 

se v minulosti dotazovala, zda li podnik plánuje své portfolio o PCO rozšířit, jelikož by 

o tuto službu měla zájem. Podnik tedy částečně spoléhá na to, že povědomí o této nově 

vzniklé službě bude Mendelova univerzita šířit dále.  
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Rádio 

 

Reklama v rádiu je další možností propagace této služby. Je ale poměrně nákladná a dle 

mého názoru ne zcela účinná a efektivní. 

 

Webové vyhledávače - klíčová slova (key words) 

 

Jak jsem zjistila, zadávání klíčových slov na webovém vyhledávacím portálu Google 

(www.google.cz) je jednou z nejúčinnějších reklam v této oblasti. Je tedy dobré si 

předplatit umístění webových stránek podniku hned na první stránce tohoto webového 

portálu. 
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4.2 Finanční plán 

 

V této kapitole bude nastíněn finanční plán celého projektu, který je stěžejním pro 

zavedení a realizaci dané služby.  

 

4.2.1 Náklady projektu 
 

4.2.1.1 Jednorázové náklady projektu 
 

Tabulka 1 - Náklady na pořízení PCO 

Název položky ks Kč/ks Celkem Kč 

PCO:       

Kryptovač CISCO  1 20 273,- 20 273,- 

Konfigurace CISCA                                                                             1 5 250,- 5250,- 

Licence software PCO WRS32 pro GPRS 1 51 875,- 51875,- 

PC + monitor 1 34 860,- 34860,- 

Instalace software WRS32+oživení PCO 1 2 700,- 2700,- 

Celkem PCO:     114 958 Kč 

        

Online ostraha:       

PC, vyšší konfigurace 3 29 900,- 89 700,- 

Monitory Samsung 22" 6 4 890,- 29 340,- 

Soft.syst. Lilin a Xenos + licence 1 55 000,- 55 000,- 

Síťové prvky 1 6 400,- 6 400,- 

Celkem Online ostraha     180 440 Kč 

        

Vybavení - nábytek:       

Kancelářské stoly  5 3 790,- 18 950,- 

Kancelářské židle 5 2 150,- 10 750,- 

Skříň šatní 1 3 630,- 3 630,- 

Skříňka malá, uzavíratelná 2 1 960,- 3 920,- 

Skříňka otevřená, 3 police 2 1 600,- 3 200,- 

Celkem nábytek:     40 450 Kč 

        

Ostatní       

Mobilní telefon 1 2 850,- 2 850,- 

Pevná linka – telefon 1 3 000,- 3 000,- 

Celkem ostatní:     5 850 Kč 

        

NÁKLADY CELKEM (bez DPH):      341 698 Kč 

(zdroj: vypracováno autorem) 
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Jednorázové vstupní náklady na pořízení této služby jsou ve výši 341 698,- Kč. 

 

4.2.1.2 Financování projektu 

 

Na financování PCO služby bude využit příspěvek od Úřadu práce města Brna, který 

pokryje cca 88% celkových nákladů na tuto službu, neboť daný bude daný projekt 

koncipován jako „chráněné dílna“, což znamená obecný název pro dílnu určenou pro 

práci lidí se zdravotním postižením.  

Zbylé náklady budou financovány z vlastních zdrojů společnosti. 

 

Příspěvek Úřadu práce města Brna je poskytován na pořízení vybavení nutného  

pro vznik nového pracovního místa pro OZP1. „Součástí žádosti může být v tomto 

případě i podnikatelský záměr vztahující se ke zřizování nových pracovních míst. Úřad 

práce tak u zřízení CHPM2, kromě výše uvedených podmínek, posuzuje také efektivnost 

vynakládání prostředků ze státního rozpočtu, tj. životaschopnost podnikatelského 

záměru a předpoklad udržitelnosti zřizovaných pracovních míst, ekonomickou situaci 

zaměstnavatele, strukturu volných pracovních míst v daném regionu vhodných pro 

osoby se zdravotním postižením apod. CHPM zřízené je nutné minimálně po dobu 3 let 

obsazovat OZP“ (16).  

Poskytnutí tohoto příspěvku je podmíněno, tím, že alespoň 50% všech zaměstnanců 

společnosti musí být OZP. 

Všechny tyto podmínky společnost Mohlis splňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Osoba se zdravotním postižením 
2 Chráněné pracovní místo 
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4.2.1.3 Ostatní jednorázové investice 

 

Tabulka 2 - Ostatní jednorázové investice 

Úpravy objektu   

Podlahové úpravy místnosti 20 000 Kč 

Úprava webových stránek   

doplnění stavující webové prezentace o nabídku služeb PCO 3 000 Kč 

Produktový leták (tisk + grafické práce)   

určen k distribuci stávajícím klientům - odhadovaný náklad 100 ks 1 500 Kč 

Náklady CELKEM 24 500 Kč 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Ostatní jednorázové náklady budou financovány z vlastních zdrojů podniku. 

 

4.2.1.4 Rozpis celkových nákladů 

 

Náklady jednorázové pořizovací   =  341 698,- Kč 

Dotace ÚP 88%     =  300 694,- Kč 

      =  41 004,- Kč 

Jednorázové investice    =  24 500,- Kč 

Celkové vstupní náklady firmy MOHLIS =  65 504,- Kč 

 

4.2.2 Provozní náklady 

 

V této části finančního plánu budou nastíněny jednotlivé provozní náklady podniku. 
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4.2.2.1 Mzdové náklady 

 

Tabulka 3 - Navýšení mzdových nákladů 

Pracovní pozice 
Počet 
zaměstnanců 

Hrubá 
měsíční mzda SP a ZP Celkem 

 
Celkem za 

zaměstnance 

řidič (výjezdová služba) 4 15 000 Kč 5 100 Kč 20 100 Kč 80 400 Kč 

dispečer  4 15 000 Kč 5 100 Kč 20 100 Kč 80 400 Kč 

CELKEM       
 

160 800 Kč 

(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Společnost MOHLIS bude zaměstnávat pro tuto službu celkem 8 zaměstnanců ve 

dvou směnných 12 hodinových provozech. Pro každou směnu je zapotřebí 2 

zaměstnanců, 1 dispečer a 1 pohotovostní výjezdový pracovník. 

 

4.2.2.2 Výpočet měsíčních mzdových nákladů 

 

Celkové mzdové náklady   =  160 800,- Kč / měsíc 

Dotace ÚP (8 x 8 000,-)   =  64 000,- Kč / měsíc 

Celkové mzdové náklady firmy MOHLIS =  96 800,- Kč / měsíc 

 

Na každého zaměstnance dostane společnost MOHLIS dotaci na mzdové náklady od 

ÚP ve výši 8 000,- Kč / měsíc.  
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4.2.2.3 Ostatní měsíční provozní náklady 

 

Tabulka 4 - Ostatní měsíční provozní náklady 

Název položky Ks Kč / ks Celkem náklady 

Nájem prostor 1  8 000,- 8 000,- 

Internet 1 400,- 400,- 

Telefon 2 300,- 600,- 

Licence SW 1 1 000,- 1 000,-  

Odměna vedoucímu 
střediska 1 5 000,- 5 000,- 

CELKEM 
  

15 000,- Kč 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Celkové ostatní měsíční provozní náklady na tuto službu budou ve výši 15 000,- Kč. 

 

4.2.3 Měsíční výnosy projektu 

 

Tabulka 5 - Měsíční výnosy projektu 

Příjmy Ks Kč / ks Celkem náklady 

Měsíční tržby 
z provozu PCO  26 3 500,- 91 000,- 

Výjezdy 6 2 500,- 15 000,- 

Dostřežování objektu 
po výjezdu 4 800,- 3 200,- 

Kontrolní přenos a 
poskytování dat 4 1 000,- 4 000,-  

Helpdesk 1 0,- 0,- 

CELKEM TRŽBY 
  

113 200,- Kč 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Služba PCO bude firmou MOHLIS poskytováno celkem 26 firmám, které o tuto službu 

projevily zájem. Jedná se o jak stávající zákazníky, tak i nové. Předpokládané celkové 

měsíční výnosy z provozu této služby jsou 113 200,- Kč. 
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4.2.3.1 Měsíční výkaz zisku a ztrát 

 

Tabulka 6 - Měsíční výkaz zisku a ztrát 

Název položky Ks Kč / ks Celkem za měsíc 

Mzdové náklady  8 12 100,- 96 800,- 

Ostatní měsíční 
náklady 1 15 000,- 15 000,- 

Celkem náklady 
  

111 800,- Kč 

Celkové tržby 
z provozu PCO 1 113 200,- 113 200,- 

Celkem výnosy 
  

113 200,- Kč 

Hospodářský 
výsledek 1 400,- Kč 

(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Služba PCO bude měsíčně firmě MOHLIS generovat zisk 1 400,- Kč, což použije na 

pokrytí vstupních nákladů. Tyto vstupní náklady budou 65 504,- Kč. Doba návratnosti 

investice bude tedy 47 měsíců, což jsou necelé 4 roky. 

 

4.2.3.2 Roční rozpočet 

 

Tabulka 7 - Roční rozpočet 

Název položky Kč / měsíc ks Celkem za rok 

Mzdové náklady  96 800,- 12 1 152 000,- 

Ostatní měsíční 
náklady 15 000,- 12 180 000,- 

Celkem náklady 111 800,- Kč 12 1 341 600,- Kč 

Celkové tržby 
z provozu PCO 113 200,- 12 1 358 400,- 

Celkem výnosy 113 200,- Kč 12 1 358 400,- Kč 

Hospodářský 
výsledek 1 400,- Kč 12 16 800,- Kč 

(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Služba PCO firmě MOHLIS ročně vydělá 16 800,- Kč. 
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4.2.3.3 Výpočet doby návratnosti investice 

 

TNp = IN / CF 

TNp = 65 504 / 16 800 = 3,89 let = 46,78 měsíce = cca 47 měsíců 

 

 

4.2.3.4 Plán předpokládaných tržeb a nákladů 

 

Tabulka 8 - Přehled tržeb a nákladů 

Rok Náklady Výnosy Zisk/ztráta 

2015 670 800,- 679 200,- 8 400,- 

2016 1 341 600,- 1 358 400,-  16 800,- 

2017 1 341 600,- 1 358 400,-  16 800,- 

2018 1 341 600,- 1 358 400,-  16 800,- 

2019 1 341 600,- 1 358 400,-  16 800,- 
 

(zdroj: vypracováno autorem) 

 

V roce 2015 bude služba zprovozněna začátkem července. Předpokládaná návratnost 

investice bude v roce 2019 v měsíci květnu. 

 

Bod zvratu 

 

Bod zvratu nastane v květnu roku 2019, 47 měsíců od spuštění služby PCO. Po tomto 

datu začne tato služba firmě MOHLIS generovat zisk. 
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4.3 Plán realizace 

 

Podstatou celého projektu je zavedení nové služby do již existujícího portfolia podniku 

a jedná se o pult centralizované ochrany - PCO. Zavedení PCO má za cíl zvýšení 

poptávky po službách podniku, protože je tato služba vnímána spíše jako doplňková  

ke službám ostatním, které podnik nabízí.  

 

Stávající zaměstnanci nebudou do samotného provozu nově vzniklé služby nijak 

zainteresováni. Pro obsluhu PCO budou zaměstnáni tělesně postižení zaměstnanci.  

 

Z důvodu rozšíření stávajícího portfolia o tuto doplňkovou službu a tím i nárůst 

potenciální klientely, se kterým podnik počítá, by mělo plánované navýšení obratu činit 

cca 5 %.  

 

Důležitou podmínkou pro zavedení PCO je uzpůsobení místnosti, kde se bude PCO 

nacházet a taktéž uzpůsobení prostoru pro tělesně postižené zaměstnance, tedy 

bezbariérový přístup.  

 

Celkový proces by měl probíhat maximálně v délce 2 – 3 měsíců. První fáze bude 

spočívat v instalaci daného softwaru, nákupu potřebných komponentů pro výkon dané 

služby a uzpůsobení prostoru potřebného pro realizaci. V další fázi proběhne nábor 

zaměstnanců a bude se realizovat propagace dané služby. 
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4.3.1 Časový harmonogram projektu 

 

Graf 8 - Časový harmonogram projektu 

 
(zdroj: vypracováno autorem) 

 

Následující graf má zobrazit časový harmonogram zavedení dané PCO služby, která 

bude realizována v rozmezí, jak je z grafu patrné, třech měsíců a plně spuštěna by tedy 

měla být koncem měsíce července roku 2015. 

 

4.3.2 Dodavatel zařízení 

 

Dodavatelé softwaru PCO a samotného zařízení, což je alarm a další související 

komponenty, jsou společnosti Trade FIDES, a.s. a Jablotron, a.s. 

 

Jablotron, a.s. je český výrobce zabezpečovacích zařízení a mobilních telefonů. 

Největší zájem vzbudila tato společnost výrobou „největšího mobilního telefonu  

na světě“, který měl být původně určen primárně pro staré lidi, nicméně velký zájem 

spustil i v regionech se špatným stavem pevné sítě. Podnik si vybral právě tohoto 

dodavatele proto, že na českém trhu je naprostou jedničkou a svůj servis poskytuje 

nepřetržitě 24 hodin denně. Tato firma byla vybrána taktéž kvůli relativně přijatelným 

cenám za zařízení, jak v porovnání s kvalitou tak i servisem. 

 

Květen 2015

• Detailní plán projektu

• Zpracování technické dokumentace a instalace SW

Červen 2015

• Vybavení místnosti pro PCO

• Zajištění financování

Červenec 
2015

• Nábor zaměstnanců včetně zaškolení

• Propagace PCO a spuštění služby do provozu
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Trade FIDES, a.s. je dalším dodavatelem a to samotného softwaru PCO.  Tato 

společnost poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnostních systémů pro ochranu 

osob a majetku.  

Mezi jejich hlavní produkty patří poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy, dále 

pak systém elektrické požární signalizace a další. 

Tato společnost je významná už jenom z hlediska toho, že mezi její zakázky patří např.: 

zabezpečení zámku v Českém Krumlově, instalace systémů do objektů finančních 

institucí jako např. administrativního komplexu budov centrály České spořitelny a další.  

 

4.3.3 Úprava prostorů 

 

Před instalací PCO systému bude vyklizena jedna místnost, která doteď slouží jako 

prozatímní sklad na firemní šanony, atd. Bude potřeba místnost upravit, a to položení 

podlahového linolea, pořízením skříně, židlí a vyrobením jednoho dlouhého stolu  

na zakázku, tak aby byl bariérově uzpůsoben pro tělesně postižené zaměstnance. 

 

4.3.4 Instalace PCO 

 

V období přelomu měsíce května a června roku 2015 by měla proběhnout kompletní 

instalace nového zařízení. Budou nainstalovány čtyři PC, celkem sedm monitorů, jeden 

záložní zdroj a dva DVR systémy (digitální video rekordéry).  

 

Samotná instalace probíhá v těchto krocích: 

 

1. Je potřeba zajistit souhlas s připojením na pult centralizované ochrany u HZS. 

 

2. Společnost, dodávající EPS systém nebo dodavatel stavby, objedná měření 

úrovně radiového signálu pro daný objekt. Dohodne se určitý termín měření, kdy 

podnik zajistí přítomnost technika od společnosti instalující daný systém EPS. 

Objednávka by taktéž měla obsahovat kontaktní osoby na objektu. 

 



78 
 

3. Daná společnost provede měření a v případě vyhovující úrovně signálu dohodne 

s podnikem umístění antény. 

 

4. Stanoví se způsob propojení radiového vysílače s ústřednou EPS a typ vysílače 

dle dané ústředny. 

 

5. Dohodne se zajištění, kdo a jak provede montáže kabelových rozvodů pro 

propojení ústředny EPS, ZDP a antény. 

 

6. Daná společnost stanoví podniku náklady, které nejsou obsaženy ve „Smlouvě 

o provozu vysílače“. Jedná se o ocenění instalace přívodů. 

 

7. Po objednání prací provede společnost instalaci potřebných rozvodů a ostatních 

prvků. 

 

8. Po podepsání Smlouvy o provozu rádio-vysílače podnikem provede společnost 

montáž přenosového zařízení, které bude mít podnik v pronájmu po celou dobu 

platnosti smlouvy.      

 

9. Sám podnik nebo instalační firma EPS zajistí předání potřebných údajů pro 

přenos – popis smyček (sériového přenosu) pro vypracování přenosových 

tabulek do PCO a to minimálně 7 dní před spuštěním  zkušebního provozu. 

 

4.3.5 Propagace 

 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole „Vlastní návrhy, řešení, a jejich přínos“, 

stěžejní propagace služby PCO bude probíhat převážně na základě doporučení  

od stávající klientely, marketingovými nástroji a účelovými výjezdy do areálů, tam, kde 

už služby podniku byly v minulosti poskytovány.  
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4.4 Hodnocení rizik 

 

Téměř každý podnikatelský záměr se může v průběhu své realizace potýkat s problémy, 

které by následně mohly zabránit jeho splnění. Následně zmíněný seznam rizik, včetně 

jejich řešení, má nastínit ty rizika, která by eventuálně mohla v budoucnu nastat a jak  

by bylo možné je následně eliminovat. Dané označení rizikovosti vyjadřuje možnost 

výskytu zároveň i, jaký by to mělo dopad pro podnik. 

 

Neposkytnutí financování 

 

Riziko neposkytnutí financování od Úřadu práce města Brna. 

Rizikovost: malá 

Řešení: Dané riziko je sice nepravděpodobné, nicméně je vždy nutné mít připraveny  

i vlastní zdroje financování pro případné krytí. Doporučuji připravit i jiné možnosti 

financování a to buďto z vlastních zdrojů, jelikož se nejedná o tak velkou položku, 

anebo prostřednictvím bankovní půjčky. 

 

Snížení poptávky 

 

Podnik se může dostat do situace, kdy dojde ke snížení poptávky po službách, které 

nabízí, což by zapříčinilo i pokles příjmů a schopnosti hradit závazky.  

Rizikovost: střední 

Řešení: Jedno z řešení je zvýšení obchodních aktivit podniku, což mnohokrát není úplně 

snadné anebo možnost propuštění některých zaměstnanců, čímž by se snížily náklady 

podniku.  

 

Cash-flow 

 

Riziko chybějících peněžních prostředků podniku, ztráta likvidity. 

Rizikovost: střední 

Řešení: Vytváření finančních rezerv pro podnik. Zlepšení samotné řízení pohledávek  

a kontrola dodržování splatnosti faktur od zákazníků.  
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Přírodní katastrofy a nehody 

 

Povodně, požáry. 

Rizikovost: malá 

Řešení: pojištění provozu podniku. 

 

Nezájem o nově zavedenou službu 

 

Riziko, při kterém nedojde k předpokládanému zájmu o novou službu. 

Rizikovost: střední 

Řešení: Posílení obchodní aktivity podniku. Případná modifikace nabízené služby. 

V krajním případě zrušit provoz oné nabízené služby. 
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5 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování takového podnikatelského plánu, který  

by prokázal či vyvrátil smysluplnost rozvoje daného podniku, jehož stěžejním záměrem 

je rozšíření stávajícího portfolia služeb o novou službu pultu centralizované ochrany  

a to na základě analýzy jak vnějšího, tak i vnitřního okolí podniku. Navrhované 

rozšíření portfolia o danou službu bylo potvrzeno na základě dotazníkového šetření 

mezi stávajícími klienty společnosti. Pro rozšíření stávajících služeb tedy navrhuji 

danou službu, pult centralizované ochrany, zavést.  

 

Pro minimalizaci nákladů na zavedení a provoz této služby navrhuji daný pult 

centralizované ochrany zavést jako „chráněnou dílnu“, přičemž by vstupní náklady  

na projekt byly z 88 % profinancovány Úřadem práce města Brna a na měsíční mzdu 

každého pracovníka by podnik dostával dotaci ve výši 8000 Kč, což je pro společnost 

velice přínosné. 

 

V rámci dostat tuto nově vzniklou službu do podvědomí zákazníků, jsem navrhla její 

propagaci formou úpravy stávajících webových stránek podniku, mailingem, roznosem 

reklamních letáků po firemních objektech, kde společnost MOHLIS již v minulosti své 

služby poskytovala a dále formou reklamy v rádiu či předplacení umístění webových 

stránek firmy na internetovém vyhledávacím portále Google.   

 

Stanovený cíl práce se mi podařilo splnit a získat tak podklady potřebné k realizaci 

daného projektu v praxi. Jsem si plně vědoma možných úskalí, které realita obdobným 

projektům, jako je tento, chystá, nicméně si však myslím, že podnik stojí před značnou 

výzvou a zároveň i možností, jak ještě lépe upevnit svou pozici na stávajícím trhu, 

zefektivnit svůj pracovní proces a oslovit nový okruh potencionálních zákazníků.  
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PC – personal computer 

PCO – pult centralizované ochrany 
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Přílohy 
 

A) Ceník služby PCO u společnosti MOHLIS 
 

Ceník - služeb PCO a doprovodných služeb 

Položka Ks / hod Kč / ks 

Měsíční z provozu PCO 1ks 3 500,- 

Výjezdy 1ks 2 500,- 

Dostřežování objektu po 
výjezdu (4hod) 1hod 200,- 

Kontrolní přenos a 
poskytování dat 1ks 1 000,- 

Helpdesk nonstop ZDARMA 

Ceník je platný od 1.7.2015 

 

B) Mapa poboček společnosti MOHLIS 
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