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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a 

podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto 

získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů při realizaci zakázky 

společností. V úplném závěru své práce zhodnotím ekonomické dopady těchto 

navržených změn. 
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Abstract 

The topic of my final thesis is through analysis of solar market segment and business 

processes of company ABC, which is operating in this market. On the basis of gained 

information I am proposing changes in processes by contract implementation in 

analyzed company. In conclusion the thesis is evaluating economical impact of 

proposed improvements. 
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Úvod 

Úvodem své práce bych chtěl vysvětlit, proč jsem si vybral pro svou diplomovou práci 

právě toto téma a proč právě toto odvětví. Již několik let pracuji ve společnosti ABC, 

spol. s r. o. (dále jen Společnost), která se pohybuje ve stavebním průmyslu s krátkým 

přerušením již od roku 1998. Díky jistým okolnostem souvisejícím s příbuzenskými 

vztahy mě bylo dlouhodobě umožněno v této společnosti se pracovně realizovat a dobře 

jí tak poznat. I přes to že za oněch necelých 11 let společnost samozřejmě nezměnila 

pouze jméno, ale i zaměstnance, tak je pravdou, že vrcholoví manažeři společnost stále 

zůstávají ve vedení a tak základní principy řízení firmy stále tvoří vnitřní část 

společnosti. Právě u vybrané společnost jsem posuzoval před necelými dvěma roky její 

finanční zdraví. V té době vykazovala společnost podprůměrné finanční zdraví, ale 

především jí trápily typické nákazy českých stavebních společností středního 

charakteru. Mezi tyto nákazy patří problémy jako nízká vyjednávací schopnost při 

jednání se zákazníkem, kterým v oboru stavebnictví a hlavně u velkých projektů není 

přímo koncový zákazník, ale generální dodavatel projektu, jmenovitě společnosti jako 

SKANSKA a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS a.s. a další. Tato skutečnost způsobuje hlavně 

fakt, že společnost není schopna příliš efektivně řídit svoje pohledávky. Dalším 

negativním zvykem na trhu jsou pozastávky, které sužují společnosti na stavebním trhu. 

Celkově lze, ale říci, že manažeři se poučili z některých předchozích neúspěchů  

a společnosti se dala předvídat slibná budoucnost. O necelý rok poté však globální trh 

začínala zmítat finanční krize pocházející ze Spojených států amerických. V tu chvíli 

kdy byla krize na svém úplném začátku, rozdělili se obecně manažeři firem na dvě 

takové větší skupiny, a to sice na manažery, kteří si uvědomili, že musejí počínající 

krizi přikládat velkou pozornost a musí přemýšlet a plánovat transformace podniků tak, 

aby byly tyto podniky schopny dlouhodobě přežít. Další skupinou byly manažeři, kteří 

nevěřili, že finanční krize bude mít nějaké radikální dopady na českých trh a pokud ano, 

tak nebudou probíhat procesy negativních změn tak rychle. Manažeři ve Společnosti 

patřili k první skupině, a tak dlouhodobě připravovali změnu portfolia poskytovaných 

služeb a tak i změnu cílového trhu. Touto novou cestou pro společnost měla být právě 

oblast fotovoltaiky. Po uplynutí nedlouhé doby se finanční krize dostala plnou silou na 

český trh a nejvíce poznamenala právě společnosti v sektoru průmyslu. Za vhodné 
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podhoubí pro usazení se a rozvoj finanční krize se ukázal právě i trh stavební. Na tomto 

stavebním trhu došlo k radikálnímu úbytku investičních akcí, což způsobilo nejprve 

pozastavení mnoha probíhajících developerských projektů a zrušení většiny 

připravovaných. Na trhu pak toto vyústilo v zesílení konkurenčního boje o několik málo 

zakázek, které na trhu zůstaly, docházelo k dumpingovým cenám u zakázek do 

výběrových řízení ze strany některých společností, které si v první fázi mohou dovolit 

nízké ceny s vidinou zajištění práce, která pokryje vlastní náklady a žít z minulých 

úspor z rozsahu. Mnoho společností, které nebyly na tyto změny připraveny, nebyly 

flexibilní, a tudíž nebyly schopny se přizpůsobit, zahájilo masivní propouštění 

zaměstnanců, anebo byly dokonce nuceny ukončit své působení na trhu. 

K fotovoltaice se Společnost dostala díky včasnému rozhodnutí svých manažerů pro 

změnu. Nicméně prvotní myšlenka a návrh pochází od dlouhodobé generální 

dodavatelské firmy SCHÜCO, která podnikala a podniká jako významný dodavatel 

hliníkových fasádních komponent a systémů a v té době rozvíjela dodávky 

fotovoltaických technologií na český trh. Společnost spolupracuje s touto německou 

společností s českým zastoupením již od samého začátku tedy necelých 11 let. 

Společnost SCHÜCO je dodavatelem hliníkových prvků pro komplikované externí 

fasády objektů. Tato společnost zahájila při boomu fotovoltaiky v Německu výrobu 

panelů, měničů a dalších jednotlivých komponentů pro fotovoltaické elektrárny.  Díky 

dlouhodobé spolupráci v  České republice nabídla společnost SCHÜCO spolupráci 

Společnosti i právě v oblasti fotovoltaiky. Důvodem, proč si Společnost vybrala právě 

obor fotovoltaiky je hned několik. Patřila mezi ně ekologická hlediska, legislativní 

podpora výnosů z tohoto obnovitelného zdroje, možnost využít inženýrských principů 

řízení projektů, které jsou v některých ohledech podobné stavebnictví, lepší platební 

podmínky, možnost využít dlouhodobě nabytých kontaktů, a dlouhodobě i výhled 

využít fotovoltaické technologie ve fasádní specializaci v duchu hesla od fasád 

k fotovoltaice a následně k fotovoltaickým fasádám. Při instalacích na zem mohou 

zaměstnanci využít své stavební vzdělání hlavně v řešení typu podkonstrukce a při 

instalací na střechu jsou velmi dobře využitelné znalosti z oblasti statiky. Po tomto 

rozhodnutí musela společnost projít restrukturalizací a bylo zahájeno hloubkové 

vzdělávání všech zaměstnanců v oblasti fotovoltaiky a to jak z oblasti fungování 

technologií, tak obecných principů v oblasti realizací fotovoltaických elektráren, ale 
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zejména to znamenalo vyhledat na trhu zdatné spolupracovníky z oblasti 

elektrotechniky a to jak slaboproudé tak silnoproudé. Společnost pro toto školení zvolila 

efektivní princip samovzdělávání zaměstnanců, kteří dostali za úkol se vždy co nejvíce 

dozvědět o vybraném tématu a následně tyto informace prezentovat zbylému kolektivu. 

Samovzdělávání společnosti ušetřilo mnoho nákladů. Těchto všech jsem se jako 

zaměstnanec zúčastnil i já a díky této skutečnosti jsem nabyl hodně informací z oblastí 

legislativy, obnovitelných zdrojů energie, stavební a elektrotechnické oblasti, obchodní 

činnosti a obecně o principech fungování konkurenčního boje na tomto trhu. 

Zhruba od roku 2009 se Společnost tedy pohybuje aktivně na trhu poskytovatelů 

fotovoltaických elektráren na klíč, kde nabízí investorům veškeré možné činnosti od 

poradenství přes pomoc s jednáním s bankami o financování projektů výstavby 

fotovoltaické elektrárny až po samotnou realizaci. Obecně lze říci, že odvětví 

obnovitelných zdrojů neboli takzvané „zelené energie“ a tedy i obor fotovoltaiky je 

realitně novým odvětvím, kterému lze předvídat z hlediska budoucnosti velice slibný 

vývoj a to především z důvodu masové popularizace environmentálních věd a celkově 

preferování ekologických principů a důraz na ekologii. Toto je právě jedním z důvodů, 

proč jsem si pro svoji práci vybral právě tento nový obor. Dalším důvodem, který mě 

vedl k volbě tématu, při kterém má dojít k definici a ucelení veškerých procesů a na 

jejich základě na zdokonalení řízení těchto procesů Společností.  Nikdo přede mnou se 

o podobnou záležitost ve Společnosti systematicky nikdy nepokoušel, a tak je celá tato 

diplomová práce pro moji osobu velikou výzvou, kterou jsem připraven překonat  

a pomoci tak nejen mně, ale i celé Společnosti ke zdokonalení při využití mých 

poznatků z praxe. Také se domnívám, že i přes to, že trh s fotovoltaikou se zřejmě 

v roce 2011 na základě legislativních změn radikálně otočí, tak i přes to odvětví 

fotovoltaiky zůstane nadále aktuálním a dojde maximálně k posunu na východ Evropy. 

Výstupy z této práce však doufám budou, i když třeba v modifikované podobě 

použitelné univerzálně i na jiných obdobných trzích.  

Celá práce využívá fiktivního názvu společnosti a to ze dvou důvodů, jednak je to 

přáním společnosti, která se nepřeje být zveřejněna a druhým důvodem, je fakt, že práce 

se dotýká know-how společnosti a vůbec základních principů jejich fungování a pokud 

by se k takovýmto informace dostala například konkurence, tak by to mohlo ohrozit 

pozici společnosti na trhu. 
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1 Cíl práce a vymezení problému 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy navrhnout opatření, která povedou ke 

zdokonalení procesů při řízení zakázky Společností. Toto zdokonalení má vést hlavně k 

úspoě času a nákladů při realizaci a dále pak zvýšení know-how společnosti z hlediska 

řízení procesů v oblasti fotovoltaiky, která může přinést v konečném důsledku zvýšení 

úspěšnosti na trhu a posílení podvědomí o společnosti. Po těchto návrzích je třeba 

detailně určit předpoklady nového způsobu fungování procesů po provedení opatření. 

Dílčí cíle 

Zmíněný hlavní cíl mé práce vychází z několika dílčích cílů. Mezi dílčí cíle mé práce 

patří jednoznačné definovaní a charakteristika poskytované služby, trhu s fotovoltaikou 

na českém trhu a popis jeho obecného principu fungování co se týče teoretické a 

legislativního rámce. Následným cílem je definovaní všech základních procesů i 

podprocesů, které probíhají ve Společnosti a souvisejí přímo s realizací zakázek a jejich 

detailní analýza. V současnosti neexistuje žádná publikace, která by popisovala tuto 

problematiku, tato práce se tedy s určitou nadsázkou dá považovat za průkopnickou. 

Úzce s předchozím dílčím cílem souvisí i další dílčí cíl, který spočívá určení 

zodpovědných osob za procesy, které budou určeny ke zlepšení. 

Dílčí cílem bude také popis stavu a principu fungování, který je ve Společnosti nastaven 

před návrhovými opatření uvedenými v této práci. Dále je třeba také určit ukazatele, 

kterými můžeme ohodnotit míru zdokonalení jednotlivých procesů. 

Vymezení problému 

Společnost se pohybuje od loňského roku v novém odvětví a to fotovoltaickém, což je 

velice krátká doba na aklimatizaci na nové podmínky na tomto trhu. Vzhledem k tomu, 

že pro Společnost tento trh skýtá řadu příležitostí a hrozeb, tak je třeba zdokonalit 

procesy při realizaci zakázek, které povedou ke snížení nákladů na zakázku a zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti na fotovoltaickém trhu. 
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2 Teoretická východiska práce 

V kapitole s názvem teoretická východiska nastíním základní problematiku procesního 

řízení, ze kterého jsem při své práci vycházel. Domnívám se, že mohu tuto kapitolu 

považovat za základní část této práce, bez které není možné hlubší pochopení odvětví 

procesního řízení. Postupně se v této kapitole věnuji několika oblastem, mezi které patří 

definice podnikových procesů a procesního řízení a vysvětlení jejich významnosti, dále 

pak oblast reengineeringu a definici procesních změn, které v oblasti podnikové 

struktury probíhají. Abych byl schopen tuto oblast detailně popsat využil jsem řadu knih 

publikovaných renomovanými autory. Domnívám se, že zde uvedené informace by měli 

mít osvojení nejen všichni vrcholoví manažeři, ale měli by je mít na paměti i řadový 

pracovníci. Považuji to za důležité, protože jak víme, společnost se nenachází v žádném 

„podnikatelském vakuu“. Je ovlivňována mnoha faktory, mezi které spadají i 

následující definované „pojmy“, které mají různorodé  dopady na fungování 

společnosti. Společnosti by se měly snažit těmto faktorům přidat kladný potenciál 

dopadu anebo v případě, že to nelze snažit se o minimalizaci negativního dopadu. 

Mezi nejčastěji skloňované „pojmy“ v poslední době spadá turbulentnost prostředí, 

globalizace, čtvrtá informační revoluce, nadvláda zákazníka a celková orientace na jeho 

osobu, převis nabídky nad poptávkou, znalostní management, který silně nabírá na 

intenzitě jeho vnímání, kvalita a měření výkonnosti a jmenovat by šlo takto mnoho 

dalších vlivů. Pro společnosti tento fakt znamená jediné a to výzvu: „Přizpůsobte se 

anebo obětujte úspěch“. (4) 

2.1 Podnikové procesy a procesní řízení 

Stejně jako v oblasti výroby tak i v oblasti služeb je pro dlouhodobou úspěšnost 

společnosti na trhu oproti konkurenci nutnost neustálého zlepšování procesů. Za 

procesy se považují veškeré činnosti, které ve společnosti probíhají od samotného 

příchodu potenciálního zákazníka do společnosti a jeho následného případného získání 

až po samotné uspokojení zákazníka ve formě realizace jeho poptávky – v případě 

Společnosti fotovoltaické elektrárny. „Podnikové procesy“ lze definovat jako, souhrn 
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činností transformují vstupy do výstupů pro zákazníky nebo jiné procesy, při kterých se 

používají jak lidi, tak nástroje. (12) 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 : Základní schéma podnikového procesu (12) 

Jak již bylo řečeno, procesy je nutné neustále zlepšovat, aby společnost na trhu při 

dnešní tvrdé konkurenci přežila. Původním impulsem ke zlepšování a zdokonalování 

procesů je právě zákazník a jeho potřeby, protože pokud není potřeba zákazníka 

uspokojena, pro zákazníka je nejjednodušší odejít ke konkurenci. 

Proces je tvořen určitými základními vlastnostmi (atributy), které jsou přímo nebo 

nepřímo přínosné a to sice: 

„Pro zákazníka je nejdůležitější vytvořená hodnota společností a právě na cestě 

k úspěšnému uspokojení zákazníka musí společnosti dbát důraz na vykonávání a 

organizování činností v uceleném souboru a v návaznostech, které vedou ke 

zmiňovanému vytvoření hodnoty a sekundárně ke zvýšení efektivnosti práce.“ (12) 

„Pozitivní efekty jako snižování nákladů, zvyšování rychlosti a kvality vznikají při 

zavádění procesního řízení ve společnosti.“ (12) 

„Jevy jsou někdy velice těžce kvantifikovatelné a lze je těžko odhadovat jejich budoucí 

vývoje a právě procesy a jejich sledování vedou k ulehčení těchto činností.“ (12) 

„Společnosti často nevyužívají veškerý potenciál, který vlastní ve svých aktivech. Při 

zavedení procesního řízení dochází k odstranění neproduktivních činností a lépe lze 

využít i plánování. Tato oblast se týká nejvíce lidských zdrojů, u kterých je pro úspěch 

společnosti nezbytné plně rozvinout a následně využít jejich schopnosti a znalosti.“ (12) 

„Pokud se společnosti podaří opustit zastaralou tradiční organizaci založenou na 

specializaci práce, která v současných silně turbulentních podmínkách není schopna 

pracovat efektivně, tak při zahájení procesního řízení umožní tento systém společnosti 

dosahovat rychleji vzájemně nekompatibilních cílů.“ (12) 

Zákazník Dodavatel Podnikový proces 
vstupy výstupy 

zpětná vazba 
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„Proces ve svém základu posiluje vnímání týmového ducha a týmovou práci a zvyšuje 

zainteresovanost a angažovanost členů týmu. Společné sledování cíle, uspokojit 

zákazníka, napomáhá předcházet konfliktům.“ (12) 

„V řadě společností, také funguje spolehlivě chaos. Disciplínu lze dosáhnout právě 

pomocí procesního řízení. Proces se vyznačuje svou opakovatelností a při správném 

definování tohoto procesu dochází k větší transparentnosti probíhajících procesů, tím se 

eliminuje možnost improvizace, která je často tvůrcem chyb. Standardizace v oblasti 

procesů však nesmí zamezit fungování kreativity. Pokud jsou procesy správně 

organizovány je zajištěna jejich efektivita a správná sekvenčnost.“ (12) 

„V procesně řízených společnostech mohou zaměstnanci dostat větší pravomoci a jejich 

pracovní pozice jsou spojeny s širším polem působnosti a díky tomuto faktu, jsou 

zaměstnanci v takovýchto společnostech více spokojeni. Také je zaměstnancům 

umožněné více pracovat v týmech.“ (12) 

„Zákazníci lépe vnímají společnosti, které jsou procesně řízené a to z důvodu, že vůči 

nim vystupují společnosti více jako celek. Společnostem je umožněné díky procesům 

lépe předvídat potřeby zákazníků a to z důvodu, že společnosti nepozorují pouze 

hodnoty důležité pro společnost samotnou, ale i pro zákazníka.“ (12) 

„Pevná organizační struktura není bezpodmínečnou podmínkou u společností s procesně 

řízenou organizací. Manažeři stejně jako řadoví zaměstnanci jsou díky společným cílům 

motivování ke spolupráci. Díky tomu, že manažeři mohou více spolupracovat a ne se 

každý orientovat na svůj „píseček“, jsou eliminovány často nepotřebné byrokratické 

procedury.“ (12) 

„Efektivně využívat nejmodernější metody a nástroje managementu umožňují právě 

procesy v podniku. Tento fakt, je základem toho, že společnost se může rychleji měnit 

dle probíhajících změn v prostředí a tím tak získat konkurenční výhodu oproti ostatním 

konkurenčním subjektům.“ (12) 

„Pokud se bavíme o procesech je třeba v této oblasti zmínit i procesní řízení. Definovat 

procesní řízení (management) lze jako veškeré přístupy trvalého zajištění maximální 

výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů jako jsou 

zejména systémy, postupy, metody a nástroje, které jsou primárně definovány firemní 

strategií organizace. Pokud chceme zvládnout dobře procesní řízení, je třeba pamatovat 
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na dodržování procesního přístupu, který základním kamenem celkové organizace práce 

ve společnosti a všech činností, které se promítají do strategických, taktických i 

operativních oblastí.“ (12) 

„Při řízení procesů často dochází k neshodám, v případě že jsou zainteresovanými 

zaměstnanci tyto proces sledovány kontinuálně, nastává zde možnost pro okamžité 

opatření, kterými je v procesech sjednána náprava a je zabráněno škodám, ke kterým 

by mohlo z důvodu neshody dojít. Po tomto by měl manažer následně uspořádat schůzi 

řídících pracovníků a analyzovat příčinu vzniku neshody. Výstupem z této porady by 

mělo být přijetí nápravného opatření, které bude obsahovat návrhy na odstranění 

kořenových příčin vzniku neshod a předešlo by se tak jejich opakovanému výskytu. 

Zdrojem informací pro nápravná opatření je zpětná vazba od zákazníků a dodavatelů a 

od samotných zaměstnanců. Nicméně ani nápravné opatření nedokáže zamezit vzniku 

neshody v procesu. Čekat pasivně na výskyt neshod a následně je řešit není vůbec 

efektivní. Důraz je třeba dbát na předcházení těchto neshod a právě takovému přístupu 

říkáme preventivní opatření. Tyto opatření souvisí se schopností manažerů využívat 

analýzu rizik a vývoje trendů a jiné statistické metody.“ (6) 

2.2 Popis částí základního procesního modelu 

Externí vstupy/externí dodavatelé 

Externí vstupy jsou zpravidla zajišťovány nákupy od externích dodavatelů a to na 

základě požadavků vlastníků hlavních i podpůrných firemních procesů. Externí vstupy 

mohou mít dvojí podobu a to materiální (suroviny, materiál, energie, lidé, aj.) a 

nemateriální (technologie, znalosti, aj). (6) 

Firemní procesy 

Tyto firemní procesy je možné definovat na celé řadě úrovní a podle celé řady kriterií a 

charakteristik. Vždy však musí mít jasně vymezený začátek, určitý počet kroků 

uprostřed a jasně vymezený konec. Neexistuje žádný standardní seznam procesů, proto 

by si jej měl každý podnik vytvořit sám, protože jí toto vypracování umožní lépe 

pochopit svoji situaci. I řada odborníků zabývající se řízením procesů nemá jednotný 
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náhled na věc. I přes definiční a klasifikační nejednoznačnost lze firemní procesy lze 

rozdělit podle dvou základních kritérií: 

A)  Podle úrovně komplexnosti se procesy dělí na: 

Megaprocesy 

Procesy spojené s hlavním předmětem podnikání firmy definovaný produkty 

nebo službami externím zákazníkům. 

Makroprocesy 

Multifunkční systém zajišťující hlavní aktivity firmy, například výroba/údržba, 

ekonomika/finance, nákup/prodej, logistika/informatika aj. 

Subprocesy 

Dílčí proces zahrnující několik málo operací vzájemné propojených, tvořících 

řetězce, například prodej výrobku nebo služby a to operace od přijetí 

objednávky až k jejich realizaci. 

Mikroprocesy 

Zpravidla dílčí činnosti vykonávané v rámci nějaké operace. (6) 

 

B) Podle funkce, respektive účelu, které proces plní se dělí na: 

Řízené procesy 

Tyto procesy nám ukazují strukturu posloupnosti pracovních činností a toku dat 

postupné přeměny (transformace) vstupů na požadované výstupy a odpovídající 

alokaci a způsob propojených lidských, technických a dalších zdrojů. Do této 

skupiny procesů patří dva typy procesů a to procesy rozhodující (hodnototvorné) 

a podpůrné (obslužné). 

Řídící procesy 

Vytváří zejména podmínky pro fungování hlavních a podpůrných procesů tím, 

že zajišťují řízení posloupnosti pracovních činností a toku dat a odpovídající 

alokaci a propojování lidských, technických a dalších zdrojů. (6) 
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Interní vstupy/ interní dodavatelé 

Ve chvíli kdy začne běžet nějaký proces tak si začne vyžadovat řadu dalších primárních 

i sekundárních vstupů, které se do něj začleňují a jsou pro něj nezbytné. Tyto další 

potřebné vstupy jsou zpravidla dodávány interními dodavateli, což jsou organizační 

jednotky nebo jednotlivci z organizační struktury společnosti, kteří jsou garanty nebo 

přebírají odpovědnost za hodnototvorné nebo podpůrné procesy. (6) 

Interní výstupy/interní zákazníci 

Z obdobného důvodu proč existují interní primární a sekundární vstupy, tak existují také 

interní primární a sekundární výstupy. Primární výstupy mají hmotný i nehmotný 

charakter a vznikají jako součást hodnototvorného procesu. Sekundární výstupy nejsou 

hlavním účelem daného procesu a vznikají jako vedlejší produkty. (6) 

Externí výstupy/externí zákazníci 

Tyto výstupy jsou hotové výrobky a služby, které opouštějí brány podniku a mají 

jednoznačně určeného externího zákazníka. Těmito externími zákazníky nejsou 

myšleny pouze finální spotřebitel, ale i distributoři, obchodníci a jiné odběratelské 

organizace. (6) 

Hranice procesu 

Každý proces má svůj začátek i konec, které představují jisté hranice procesu. Začátek 

je v případě všech procesů tvořen počátečními vstupy, které dávají podnět k zahájení 

tohoto procesu. A konec je tvořen výstupy, které se objevují na konci procesního 

řetězce a slouží externím anebo interním zákazníkům. (6) 

2.3 Reengineering a řízení změn 

V této kapitole bych rád definoval oblast Reengineeringu, který je teoretickým 

základem mé práce. Zabývat se budu především tedy základními tezemi a definicí. 

Obecně lze říci, že existují dva způsoby jak zlepšovat procesy ve společnostech a to: 

 

Obecně lze říci, že existují dva způsoby jak zlepšovat procesy ve společnostech a to: 
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Průběžné zdokonalování, které se zabývá trvalým vyhledáváním nedostatků a 

nepřetržitým zlepšování probíhajících procesů ve společnosti. 

Radikální zdokonalování, které se projevuje formou radikálních změn, které mají 

dopad na efektivnost fungovaní procesů a tedy i celou společnost. Realizovat lze dvěma 

způsoby a to znovu-vymyšlením procesu (ReDesign podnikových procesů) a 

přesměrováním poslání (Reengineering podnikových procesů) (19) 

Základní principy reengineeringu 

Někdy se lidé chybně domnívají, že reengineering neznamená to, že se napravuje něco 

co je špatně děláno, ale znamená to, že je třeba začít z věcí zcela od znova s čistým 

štítem. Je tedy třeba celou věc znovu zanalyzovat a vycházet z nových informací. Co 

bývá někdy těžké je opustit stará pravidla a nehradit je novými. Pouze zásadní změny 

procesu nebo úplné náhrady procesu mohou vést ke zvýšení výkonnosti. Obecná 

formulace hovoří jasně, svět kolem společností se mění rychleji, než se stačí přizpůsobit 

procesy na tyto změny. 

Výše uvedené koresponduje s tím co, řekl Jack Welch (bývalý CEO General Electric) a 

to: „Je-li tempo změn uvnitř podniku předstiženo tempem změn mimo podnik, blíží se 

jeho konec.“ 

Společnosti jsou dnes z trhu vytlačovány třemi subjekty a to zákazníky, konkurenci a 

změnou. Zákazník si může velice rychle zjistit informace, které potřebuje a často se 

vyskytuje převis nabídky nad poptávkou a z toho vychází síla zákazníka. Změna se dnes 

již považuje standard. (13) 

Definovat reengineering můžeme několika způsoby a to: 

Reengineering znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci podnikových 

procesů tak, aby bylo dosaženo dramatických zdokonalení z hlediska kritických měřítek 

výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, doplňkové služby a rychlost (13) 

Reengineering zásadní obnova podnikání, která zpochybňuje existující doktríny, 

postupy a činností a inovativně přerozděluje kapitálové a lidské zdroje organizace do 

procesů, jež překračují hranice jednoho funkčního útvaru. Záměrem této zásadní 

obnovy je optimalizace konkurenční pozice organizace, hodnoty, kterou poskytuje jejím 

vlastníkům, a jejího přínosu pro společnost. (13) 
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Reengineering je rychlý a radikální rekonstrukce strategických hodnototvorných 

podnikových procesů a systémů a také postupů a organizační struktury, které je 

podporují. To vše za účelem optimalizace prací a produktivity v organizacích (13) 

Řízení změn 

Manažeři v dnešní době musí být schopni změny zavádět a řídit a samozřejmě také musí 

umět zaangažovat své týmy na těchto změnách. Od procesních manažerů se očekávány, 

že budou umět změny ne jen proaktivně iniciovat, ale umět je i efektivně řídit. Manažeři 

mají k dispozici několik přístupů k tomu jak řídit změny od renomovaných odborníků 

v této oblasti, uvádím zde výčet těchto přístupů s odkazem na literaturu, kde je možno 

se o těchto přístupech dočíst více: 

a) Řízení změn ve společnosti podle metodiky Drdly a Raise (4) 

Řízení změn v tomto modelu vychází ze strategické analýzy, analýzy silového pole, 

modelu optimálního stavu. Důležitým krokem v tomto modelu je určení agenta 

změny.(6) 

b) Procesní řízení organizační změny podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (6) 

Tento model vychází z toho, že faktory vedoucí ke změně působí na společnost 

neustále a že povinností manažera je třídit a vyhodnocovat informace. (6) 

c) Řízení proudu změn podle Kopčaje (9) 

Tento přístup je poměrně složitý a moji diplomovou práci neovlivnil, tak zde tento 

přístup nerozvádím. 

d) Osm kroků vedení procesu změn podle Kottera (10,11) 

Základní myšlenky tohoto přístupu používám ve své diplomové práci, proto se o 

tomto přístupu zmiňuji podrobněji. Uvádí jako kritické činitele úspěchu řízení 

programů změn osm kroků: 

1. V podniku je nutno vyvolat vědomí naléhavosti změn. 

2. Pro vedení programu změn musí být sestavena schopná koalice 

3. Silná vize a strategie 

4. Rada rozhodnutí musí být svěřena nižším úrovním řízení 

5. Dílčí úspěchy 
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6. Výsledky dílčích cílu využívat k podpoře dalších změn 

7. Nové prvky/změny nutno zakotvit v kultuře podniku 

8. Změna je permanentní (6) 

e) Řízení změn v českých podnicích (zkušenosti poradenské společnosti Arthur 

Andersen) (1, 17) 

Tento přístup nejvíce ovlivnil moji diplomovou práci, a proto zde uvádím základní 

aspekty změny, ze kterých celkový přístup vychází. Základní aspekty změny tedy 

jsou: 

Celková architektura 

„Tento aspekt změny zahrnuje vlastní strategické nesměřování chystaných změn. 

Toto by mělo zahrnovat přípravu implementačního plánu a vytvoření akčního plánu 

změny se všemi příslušnými detaily jako jsou klíčové aktivity, data a 

zodpovědnosti. Protože si změna vyžádá vždy nárůst některých nákladů na počátku, 

je třeba najít sponzora, který celou změnu zafinancuje.“ (6) 

Komunikace 

„Je to jeden z nejdůležitějších aspektů změny. Pokud mají manažeři zájem o to, aby 

navrhované změny byly změnami úspěšnými je třeba je velice intenzivně 

komunikovat a to s úplně všemi zaměstnanci a od úplného začátku plánování změn. 

Často je v tomto ohledu společnostem doporučováno vytvořit podrobný 

komunikační plán, kde se definují klíčové úkoly, komunikační kanály a 

mechanizmy zpětné vazby. Tento komunikační plán by se měl promítat jak do 

formální tak i do neformální komunikace.“ (6) 

Schopnosti vedení lidí ve změnách 

„Před zahájením změn je třeba vhodně zhodnotit, jak bude který ze zaměstnanců 

zapojen do změny a také který bude pověřen řízením změny. Je důležité zjistit, jaký 

existuje ve společnosti potenciál odporu ke změně. Dále je pak nutné vysvětlit 

manažerům psychologické důsledky a lidský přístup ke změně a zdůraznit jim, že 

podpora změny z jejich strany v rámci celého procesu je nezbytná.“ (6) 
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Schopnosti jednotlivců a týmů 

„Další velice významný aspekt změny. Je důležité věnovat pozornost rozvoji 

schopností a dovedností zaměstnanců, kteří se pohybují na nižších úrovních řízení, 

ale jejich kontakt se změnou je více než jistý. Je především vhodné posilovat 

týmovou spolupráci. Zaměstnanci, kteří se se změnou budou potkávat osobně a to 

ve zvláště složitých procesech a těmto je třeba věnovat osobní čas a zvláštní 

pozornost.“ (6)  

Měření výkonnosti 

„Pro správné měření výkonnosti je důležité nadefinování cílů, způsobu kontroly 

jejich naplňování a následného hodnocení. Společnosti by měli mít v této oblasti i 

propracovaný systém náboru nových zaměstnanců, jejich následného rozvoje a 

dořešený systém motivace, hodnocení a odměňování.“ (6) 

Firemní kultura 

„Pokud se změna týká i změny firemní kultury, je třeba pochopit vzorce a hodnoty 

chování, které se ve společnosti v současnosti preferují a samozřejmě je nutné 

definovat nové žádoucí hodnoty, vzorce chování a hybné síly organizace.. Musíme 

také zhodnotit sílu a vliv formálních i neformálních struktur v rámci organizace, 

které mohou velice zásadně ovlivnit proces změny.“ (6) 

2.4 Základní principy současné ekonomiky a trhu 

V současné ekonomice se projevují jisté tendence, které porušují i geografickou 

příslušnost a stávají se tak globálními trendy. Právě těmito principy a trendy současné 

ekonomiky se chci v této kapitole zabývat. Mezi hlavní trendy patří: 

 

Zesilování konkurence 

Globální konkurenceschopnost se dnes již nepovažuje u společností za konkurenční 

výhodu. Globální konkurence se stala nutností, neboť tato globální 

konkurenceschopnost dovoluje společnostem přežit na trhu. Společnosti musí vytvářet 

flexibilní kultury a systémy, které vytváří u struktur nízký odpor ke změnám. (13) 
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Prohlubující se nesoulad mezi politickou a ekonomickou realitou 

„Je pravdou, že v současnosti ekonomickou globalizaci narušují politické tendence, 

které vytvářejí bariéry v pokračování globalizace. Politické a ekonomické tendence jdou 

tedy logicky proti sobě. I přes existenci různých investičních pobídek, díky dosti 

značným rozdílům v legislativě je vstup na každý nový trh více či méně 

komplikovaný.“ (13) 

 

Pokračující individualizace lidí 

„Lidé v současnosti více než kdy jindy touží po tom se odlišit a být originální. S tímto 

souvisí i to, že v každé zemi se mísí řada národů a etnik, což vyúsťuje mísení stylů a 

návyků. Společnosti tedy musí více přizpůsobovat různorodým požadavkům. S tímto 

také souvisí fakt, že společnosti často zaměstnávají lidi z celého světa a v tomto ohledu 

by měly vždy dbát na to, aby vytvořené týmy fungovaly na sto procent.“ (13) 

 

Důraz na ekologii a ekologickou produkci 

„Zhoršující se ekologická situace na Zemi přiměla mnohé státy k zamyšlení a 

přehodnocení svých postojů. Na celé zemi však vznikají lobbistické skupiny, které 

zastávají proekologické nebo naopak protiekologické postoje, za kterými si stojí a bojují 

za ně. Pro tyto účely vznikají i nerůznější ISO normy. Nutnost dodržovat ekologické 

náležitosti je v současnosti podmínkou úspěchu na trhu.“ (13) 

 

Prolínání oborů, Interdisciplinarita 

„Technologie vyvinuté pro jednotlivé obory jsou často využívané i v jiných oborech, 

kde nacházejí uplatnění. Společnosti tak musejí často sledovat vývoj v různorodých 

oborech a odvětvích, které třeba přímo s odvětvím, kde se ohybují nesouvisí. Příkladem 

může být právě fotovoltaika a stavebnictví.“ (13) 

 

Komoditizace produkce a služeb 

„Spousta produktů a služeb, které byly v minulosti symbolem odlišnosti a jedinečnosti 

se dnes dostávají do úplně jiné pozice, kterou lze nazvat běžnou komoditou. Společnosti 



24 
 

tak mnohem hůře hledají způsob jakým se zviditelnit oproti konkurenci a zaujmout tak 

zákazníka.“ (13) 

 

Zrychlování vědeckotechnického rozvoje, zkvalitňování vědy a výzkumu 

„Někde mezi pěti a šesti lety se pohybuje cyklus obnovy poznatků. Tendence 

k investicím do vývoje a výzkumu je v různých státech různá. Chce-li být podnik pro 

zákazníka zajímavý, tak musí pravidelně sledovat vývoj na trhu, nebo v lepším případě 

tento vývoj vytvářet. Sklon k investicím vychází z pružnosti procesů.“ (13) 

 

Nelineární vývoj budoucnosti 

„Čtvrtá informační revoluce souvisí se složitostí podnikatelského prostředí. Do 

budoucnosti se dají předpokládat sice změny ne však už jejich rozsah. V dnešních 

dobách jsou trhy a tak i společnosti ovlivňovány složitými vývoji a složitými problémy, 

které vytvářejí změny, jenž se nedají snadno řídit. Společnosti se tedy snaží řídit alespoň 

ty změny, které sami iniciují.“ (13) 

 

Orientace zákonodárství na ochranu spotřebitele 

„Tato oblast v současnosti nabývá velice na významu a vede ke změně mnoha 

zákonodárných rozhodnutí v různých státech. Státy se snaží těmito zákony utlumit moc 

mamutích korporací a přinutit je tak k sociální odpovědnosti. Společnosti tedy více než 

kdy dřív musí dbát na to, aby při své činnosti dodržovaly zákony daných zemí a 

nepoškozovaly spotřebitele. Státy již dnes nepoužívají pouze pokuty formy finančních 

sankcí, ale pro společnosti již existuje hrozba zastavení činnosti, ztráta dobré image, 

negativní medializace apod.“ (13) 

 

Vzrůstající nestabilita počasí 

„Mnoho lidí nepovažuje tento trend za významný, nicméně agresivní počasí, které po 

celém světě vytváří přírodní katastrofy, má vliv negativní vliv na společnosti ne pouze 

v místě pohromy, ale i na celém světě.“ (13) 
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2.5 Analýza obecného okolí 

2.5.1 Socioekonomický sektor 

U tohoto sektoru se za nejdůležitější faktory považují: 

Ekonomické faktory 

Především současný stav a jeho vývoj silně ovlivňuje situaci společností na trhu. 

Společnosti by tedy měli hlídat v této oblasti především: 

- Aktuální stádium hospodářského cyklu státu, kde podnik působí na trhu a také 

stádium evropského respektive světového trhu 

- Politickou situaci a její vliv na ekonomiku 

- Hospodářskou politiku 

- Monetární politiku státu 

- Fiskální politiku státu 

- Stav platební bilance státu 

- Míru inflace 

- Situace na kapitálovém trhu 

Tyto uvedené faktory mohou silně usnadňovat nebo znesnadňovat dosahování 

strategických cílů, které si podnik stanovil. Samozřejmě mají různé faktory na různé 

společnosti různý dopad. Při zjišťování těchto faktorů je třeba rozlišit, který z faktorů je 

pro společnost jak důležitý. (7) 

Ekologické a klimatické faktory 

Tyto faktory nabývají na důležitosti hlavně v posledních několika letech. Ekologické 

faktory významně ovlivňují především výrobní technologie podniků, nebo používané 

materiály při výrobě nebo poskytování služeb. Především vlivem ekologických faktorů, 

případně dosavadních přírodních zdrojů, byl v posledních desetiletích vyvinut efektivní 

tlak na racionalizaci spotřeby energie a využívaní přírodních zdrojů. Důležité je si 

uvědomit, že potřeba respektování ekologických aspektů vytváří také nová 

podnikatelská prostředí. (7) 
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Sociální faktory 

Tyto faktory v oblasti sociální sehrávají obecně velice důležitou roli: 

- Společensko-politický systém 

- Hodnotová stupnice a postoje lidí 

- Životní styl 

- Životní úroveň 

- Kvalifikační struktura populace 

- Zdravotní stav a struktura populace 

Sociální faktory na jednu stranu ovlivňují výrazně poptávku po zboží a službách a na 

straně druhé silně ovlivňuje i stranu nabídky. (7) 

2.5.2 Technologický sektor 

Vývoj v technologickém sektoru, který se projevuje významnými vynálezy a zásadními 

inovacemi, se v současnosti hodně urychluje. Investování do vývoje technologií je na 

jednu stranu nezbytnou nutností pro společnosti a na druhou stanu skýtá řadu rizik. Toto 

riziko se projevuje tím, že po celou dobu vývoje nějaké novinky, není jisté, jak tuto 

novinku přijme trh. Strategické zaměření na technický vývoj v oblasti výrobků a služeb 

je velmi významné zejména pro společnosti sledující diferenciační obchodní strategii, 

která často definuje hlavní konkurenční zbraň společnosti proti konkurenci. (7) 

2.5.3 Vládní sektor 

Tento sektor popisuje, jak silně působí aktivity vlád a dalších orgánů a institucí 

podílejících se přímo a nepřímo na řízení a ovlivňování státu a na ekonomiku státu. 

Mezi klíčové instituce v této oblasti patří soudy, centrální banka, komerční banky, 

politické strany, nátlakové skupiny, média, atd. Především oblast zákonodárství silně 

ovlivňuje fungování společnost na trhu. 

Stát je také v mnoha případech významným dodavatelem nebo významným 

odběratelem a samozřejmě také zaměstnavatelem. Stát ve vymezených případech 

kontroluje fungování trhů, např. regulace cen, činnost Úřadu pro hospodářskou soutěž, 

Státní obchodní inspekce a další. Za významnou funkci státu můžeme považovat 
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hospodářskou politiku státu, formou které např. podporuje malé podniky, podporuje 

export nebo výzkumu a technický rozvoj apod. (7) 

Pro vypracování této analýzy se nejčastěji používá nástorj tzv. SLEPTE analýza. 

2.6 Analýza oborového okolí 

Oborové okolí společnosti je ovlivňováno především konkurenty společnosti, dodavateli 

a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou z tohoto pohledu radikálně ovlivňovány 

atraktivitou odvětví. 

Pro prověření oborového okolí společnosti je často využíván nástroj Poretrův 

pětifaktorový model konkuren čního prostředí (dále jen Porterův model). Tento 

model vychází z toho, že strategická pozice společnosti vychází z pěti základních 

faktorů a to: 

- Vyjednávací síla zákazníků 

- Vyjednávací síla dodavatelů 

- Hrozba vstupu nových konkurentů 

- Hrozba substitutů 

- Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Obr. 2.6 : Porterův model konkurenčního prostředí (oborové okolí/odvětví) (7) 
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Síla pozice zákazníka k dodavateli respektive dodavatel k zákazníkovi ovlivňuje 

několika faktorů: 

- velikost a významnost zákazníka/dodavatele 

- snadnost přejití ke konkurenci 

- dostupnost tržních informací 

- obtížnost zpětné integrace 

- dostupnost substitutů 

- cenová pružnost poptávky citlivost na cenové změny u zákazníka 

- diferencovanost zboží/služby (7) 

2.7 SWOT analýza 

Důležitým krokem strategické analýzy je postup diagnostikování silných a slabých 

stránek analyzované společnosti a hrozeb a příležitostí, které společnosti trh poskytuje. 

Výstupem z tohoto kroku je určení hlavních konkurenčních výhod a klíčových faktorů 

úspěchu. (7) 

Při těchto diagnózách se nejčastěji používá analýza SWOT. Při této analýze jsou 

určovány výše zmíněné silné a slabé stránky vycházející z interního prostředí podniku a 

příležitosti a hrozby, které vycházejí z externího prostředí podniku. Při analýze se 

používají nejrůznější techniky, např. převzetí skutečných dílčích analýz, benchmarking, 

řízená diskuze expertů.(7) 

Dále zde uvádím zásadní zásady pro zpracování SWOT analýzy: 

1. Závěry z této analýzy by měly být relevantní, mělo by se od začátku dbát na účel 

proč je analýza sestavována 

2. Tato analýza by měla být zaměřená na podstatné jevy a fakta 

3. Je-li analýza součástí strategické analýzy tak by měla být identifikována pouze 

„strategické“ fakta. 

4. Analýza by měla být objektivní, je třeba se vyhnout subjektivnímu pohledu 

5. Síla jednotlivých faktorů by měla být v tabulce ohodnocena 

6. Je výhodné jsou-li jednotlivá fakta v tabulce SWOT (7) 
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SWOT analýza je velmi cenným informačním zdrojem při formulaci strategie. Z její 

podstaty totiž vyplývá základní logika strategického návrhu 

 

2.8 Monitorování a měření výkonnosti procesů 

S monitorováním a měřením výkonnosti procesů si spojujeme takové aktivity, které 

jejich provozovatelům poskytují objektivní a přesné informace o průběhu jednotlivých 

procesů. Tyto informace jsou poskytovány tak, aby tyto procesy mohly být jejich 

vlastníky průběžně, tzn. operativně řízeny za účelem plnění všech požadavků kladených 

na procesy a jejich výstupy. (6) 

„Pravidelné provádění monitorování, měření a hodnocení svých výstupů, způsobilosti 

procesů, spokojenosti zákazníků a těch položek, které požadují sledovat jiné 

zainteresované osoby, by měli provádět ve vhodných intervalech vlastníci procesů, 

kterými jsou manažeři procesů nebo jimi pověření spolupracovníci. Tyto aktivity se 

spojují s kompetencemi typu zaznamenávaní, shromažďování, analyzování, 

sumarizování a sdělování příslušných údajů potřebných pro zlepšování výkonnosti 

procesů firmy. Není možné provádět objektivní řízení procesů bez zpracování dat o 

výsledcích měření výkonnosti.“ (6) 

Společnosti mají často největší problém se stanovením toho, kdo, co jak, kde a kdy má 

monitorovat a měřit, jednak aby nebyl rozsah příliš rozsáhlý, což by vedlo k občasným 

zbytečným procesům a na druhou stranu, aby nebyl rozsah příliš malý a tak by příslušný 

spolupracovníci neměli dostatek informací pro svá rozhodnutí. (6) 

Lze rozlišit dva typy měření: 

Měření technická 

Spočívá ve stanovení hodnoty takové veličin, která se vztahuje zejména ke hmotným 

výstupům procesů, tj. k výrobkům. Patří sem měření rozměrů, mechanických a jiných 

vlastností materiálů. Tato měření nás z hlediska kompetencí budou zajímat jen do té 

míry, pokud jsou jejich výsledky nutné pro systémová měření. (6) 

Měření systémová 

„Tyto měření umožňují poznat a definovat chování organizačního systému. Klíčovými 

vstupy pro rozhodování na nejrůznějších úrovních řízení procesů. Strukturu a rozsah 
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monitorování a měření vymezuje norma ISO 9004:2000, která uvádí tato základní 

systémová měření: spokojenost zákazníků, zaměstnanců a jiných zainteresovaných 

stran, výkonnosti procesů, systému managementu jakosti, organizace a výkonnost 

dodavatelů, měření nákladů vztahující se k procesům a jejich jakosti (včetně finančních 

měření), audity a sebehodnocení.“ (6) 

 

Předpoklady monitorování a měření výkonnosti procesů 

Na způsob postupu monitorování a měření má zásadní vliv charakter procesů, který 

budeme sledovat. Mezi tyto předpoklady spadají: 

a) Změna výstupů je závislá na změně výkonnosti procesů. 

b) Měření výkonnosti procesů je potřebné vázat na určení cílových hodnot výkonnosti 

c) Mezi požadavky, které musí splňovat efektivní měření, patří validita, úplnost, 

dostatečná podrobnost, frekvence, přesnost a správnost načasování měření, dále pak 

odhalení mezer ve výkonnosti, stálost získaných dat v čase, srozumitelnost informací 

a odpovědnost za výsledky měření (6) 

Mezi ukazatele, které se dají použít pro měření výkonnosti procesů a mají do jisté míry 

univerzální charakter a měli by být zahrnuty do kompetencí procesních manažerů, patří 

tyto: 

a) Průběžná doba realizace služby – je to čas, který uplyne od okamžiku přijetí vstupů 

do procesu až po okamžik odvedení výstupů (6) 

b) Celkové náklady na proces – je součtem nákladů na shodu (např. náklady na 

kontrolní činnosti, výdaje na schvalování, certifikace, apod.) a nákladů na neshodu 

(např. výdaje na vzniklé vady při poskytování služby, ztráty z neopravitelných vad, 

výdaje na opravu, apod.) (6) 

c) Efektivní využití nákladů – jde o podíl nákladů na shodu a nákladů na neshodu (6) 

d) Ukazatel úrovně spokojenosti externích zákazníků – hodnotu tohoto ukazatele 

vyjadřuje podíl reálné hodnoty indexu spokojenosti zákazníků zjištěná v určitém čase 

a optimální míry spokojenosti externích zákazníků (6) 
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e) Ukazatel míry loajality externích ukazatelů – určuje ho podíl ukazatele setrvání 

zákazníků v současném období a ukazatel setrvání zákazníka v období 

předcházejícím (6) 

f) Ukazatel míry hodnoty pro zákazníka – hodnotu tohoto ukazatele získáme, pokud 

míru hodnoty pro zákazníka zjištěnou v současném období vydělíme mírou hodnoty 

pro zákazníka zjištěného stejným způsobem, ale v období minulém (6) 

g) Ukazatel rychlosti vyřizování stížností – rychlost vyřízení stížnosti získáme, pokud 

vydělíme počet vyřešených stížností do nějakého časového úseku, který si zvolíme 

počtem celkem zaregistrovaných stížností ve stejném časovém období (6)  
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Představení Společnosti 

Tato kapitola spočívá v krátkém představení Společnosti. Je to však velice důležitá 

kapitola, protože pokud chci hlouběji zkoumat fungování společnosti při realizaci 

zakázek, musíme logicky znát původ společnosti a její základní charakteristiky. Velice 

důležitým bodem této kapitoly je popis organizační struktury, kde jsou definováni 

všichni zaměstnanci společnosti, tedy osoby, které se přímo i nepřímo podílejí na 

realizacích společnosti. V této kapitole dále uvádím stručný popis činnosti společnosti 

v oblasti poskytování komplexní služby ve fotovoltaice. 

Pro ještě bližší seznámení se společností zpracovávám SLEPTE analýzu a Porterův 

model, které vydefinují silné a slabé stránky a hrozby a příležitosti, které vyplývají ze 

SWOT analýzy a definuji zde budoucí možnou strategii společnosti. 

3.1.1 Informace z obchodního rejstříku 

Název společnosti:  ABC, spol. s r.o. (dále jen Společnost) 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání: 

� výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

� provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

� projektová činnost ve výstavbě 

  

Předmět činnosti:  správa vlastního majetku 

Statutární orgán:    dva jednatelé 

(za společnost jednají jednatelé, a to každý samostatně) 

Společníci:   XYF, a.s. 

Vklad: 200 000,- Kč 

Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 
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Z uvedených údajů vychází, že společnost byla tedy založena v prosinci roku 2008 

dvěma společníky, kteří jsou tedy otci myšlenky zaměřit se budování fotovoltaické 

elektrárny na klíč. Za právní strukturu byla zvolena společnost s ručením omezeným a 

to z důvodu nejasného směřováni fotovoltaiky na českém trhu a tímto tedy došlo ke 

snížení původního rizika vstupu do oblasti. Aby se společnost mohla v dané oblasti po 

nějaké době skutečně realizovat jako kvalifikovaný dodavatel legálně, musela rozšířit 

předmět podnikání z původního provádění staveb, jejich změn a odstraňování a 

projektové činnosti ve výstavbě o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona. Jediným vlastníkem Společnosti je společnost XYF, a.s., 

která se zabývá správou a řízením dceřiných subjektů jako je právě Společnost a další. 

3.1.2 Organizační struktura 

Na následujícím obrázku uvádím organizační strukturu Společnosti, kde je vidět, že 

společnost má strukturu rozdělenou podle samostatných základních oblastí, kde jsou 

vždy definováni manažeři společnosti.  

 

Obr. 4.3.1: Organizační struktura Společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V čele společnosti stojí dva vrcholoví manažeři pro oblast obchodu a realizace, kteří 

jsou zároveň jednatelé společnosti. Tito dva manažeři využívají při získávání zakázek 

svých rozsáhlých obchodních kontaktů a usměrňují chod celé společnosti ve všech 

klíčových oblastech. 

Dále je fungování společnosti rozděleno na několik funkčních oblastí. Prvním z nich je 

personalistika, kde působí manažerka této oblasti, která se zabývá výběrem nových 

zaměstnanců a agendou jejich mezd a zákoně daných odvodů včetně účetnictví a obecně 

se stará o vzdělávání a školení zaměstnanců ve Společnosti. 

O majetkové zázemí společnosti, o nákup materiálu a o agendu dokladů při vstupu 

nového majetku a materiálu do společnosti a výstupu starého majetku ze společnosti se 

stará manažer majetku, pod kterým pracuje jednak referent nákupu, který zabezpečuje 

tendrování a následný nákup všech základních komodit pro realizaci služeb v oblasti 

fotovoltaiky a jeho hlavním úkolem je i komunikace a objednávání fotovoltaických 

technologií od klíčového dodavatele. Pod oblast majetku patří ještě skladník 

s elektrotechnickou kvalifikací, který zabezpečuje chod v oddělném skladu a pomáhá i 

v oblasti realizace s elektrotechnickými komponenty. 

V odvětví ekonomiky se pohybuje manažer peněz, který se věnuje především oblasti 

kompletního účetnictví a financování a dále mezioborový manažer controllingu. 

Obchod, jako další samostatná oblast, je zastřešena manažerem obchodu a dvěma 

kalkulanty cenových nabídek. Celý tento úsek zabezpečuje komunikaci s potenciálními 

zákazníky a tvorbu cenových nabídek. 

Mezi tým manažerů ve společnosti patří i manažer systému, jehož hlavním úkolem je 

zabezpečit systémový postup všech zaměstnanců ve všech funkčních oblastech, 

aktualizace systémových dokladů a systémových předpisů. 

Poslední dvě oblasti souvisejí přímo s realizací zakázek. Pokud budeme uvažovat 

v chronologickém směru při průběhu zakázky, tak nejprve začneme u projekce, kde 

manažer této oblasti řídí šest samostatných projektantů, z nichž tři projektanti se 

zabývají oblastí stavební a tři oblastí elektrotechnicky. 

V oblasti realizace se o řízení zakázek starají čtyři projektové týmy, které jsou složeny 

vždy z vedoucího projektového týmu, stavbyvedoucího a přípraváře. 
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3.1.3 Činnost Společnosti 

Činnost Společnosti lze definovat zjednodušeně jako realizace fotovoltaických 

elektráren na klíč, ale toto přesně nevystihuje celý rozsah služeb a tak je potřeba 

jednotlivé činnosti popsat detailněji. Společnost tedy na základě poptávky od zákazníků 

nabízí dodávku elektrárny na klíč, která zahrnuje několik podoblastí, které v podstatě 

kopírují postup od základní myšlenky fotovoltaickou elektrárnu postavit až po 

skutečnou realizaci a připojení do distribuční síť. V případě, že je zákazníkem 

akceptovaná cenová nabídka od Společnosti, je sepsána smlouva o dílo a činnosti na 

fotovoltaické elektrárně mohou být zahájeny. 

Základem realizace zakázky jsou tři klíčové činnosti. První je pomoc investorovi při 

získávání kapitálu z bankovního sektoru pro celou investiční akci. Mezi nabízené služby 

v této oblasti spadá dodávka energetického auditu a celého podnikatelského plánu a dále 

samozřejmě jistá podpora při vyjednávání banky a investora. V souběhu s předchozím 

probíhají dvě následující činnosti a to, v případě že investor již nevlastní souhlasné 

stanovisko od provozovatele distribuční soustavy, probíhá jednání 

s provozovatelem distribuční soustavy o vydání kladného stanoviska k připojení 

k distribuční soustavě, jehož výsledkem je získání kapacity v samotné soustavě. 

Následně pak probíhá práce ohledně investorova pozemku, zde je nutné pracovat na 

případné nutné změně územního plánu a především na vyřízení stavebního povolení a to 

ať už v podobě územního řízení nebo územního souhlasu. 

Po úspěšném dokončení předchozích tří základních činností může Společnost přistoupit 

k fyzické dodávce všech prvků, ze kterých se fotovoltaická elektrárna skládá. Mezi 

základní dodávky patří dodávka podkonstrukce, fotovoltaických technologií (panely, 

měniče a další), elektroinstalačních prací a zabezpečení fotovoltaické elektrárny. 

V neposlední řadě pak patří mezi činnosti, které provádí Společnost vyhledávání 

vlastních projektů, které se skládá z vyhledávání potenciálních pozemků pro stavbu 

fotovoltaické elektrárny s volnou kapacitou v distribuční síti, kterou poté mohou nabízet 

vytipovaným investorům pro spoluinvestice nebo investorům, kteří se na trhu pohybují. 

Přesněji bude poskytovaná služba definovaná v kapitole nazvané Charakteristika 

služby. 
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3.1.4 Vstupní analýzy a SWOT analýza 

Pro lepší pochopení aktuálního fungování Společnosti na fotovoltaickém trhu a 

následně, aby mohly být identifikovány základní nedostatky ze stávajících nedostatků 

ve Společnosti nebo možné původy nevhodného fungování procesů a tedy i možné 

náměty na zdokonalení. Pro získání takovýchto informací je tedy nejprve nutné provést 

analýzu SLEPTE a vytvořit Porterův model. 

3.1.4.1 Analýza SLEPTE 

Sociální hledisko 

Obecné mínění 

Na začátek k sociálnímu hledisku je nutné rozebrat obecné mínění o fotovoltaice. O 

odvětví fotovoltaiky na počátku, tedy v období kolem roku 2005 nikdo nic nevěděl a ani 

se nezajímal o její dopad a jen pár zasvěcených vědělo, že je velice dobrou investiční 

příležitostí. V této době nebyla oblast fotovoltaiky medializována. O několik let později 

v roce 2008, kdy začala s fotovoltaikou právě i Společnost, tak se staly podmínky pro 

vybudování elektrárny zdaleka nejlepší. Avšak v této době se sice již na internetu a 

v novinách objevovaly články s tématem fotovolataiky, nikoliv však pouze negativní ale 

i pozitivní a vzhledem k faktu, že stále nebylo stavěno příliš mnoho elektráren, tak se o 

fotovoltaice stále příliš nemluvilo. Radikální změna přišla v průběhu roku 2009, kdy se 

investoři lekli změny legislativy a tedy poklesu výkupní cen energií pro následující rok 

a byla zahájena masivní výstavba fotovoltaických elektráren. V té době si toho začali 

všímat už i obyčejní lidé a média vycítila příležitost pro získání námětů pro psaní 

negativních článků a natáčení negativních reportáží, které samozřejmě u čtenářů a 

diváků zvyšuje popularitu média. Samotní lidé, se poté stavěli přímo proti výstavbě a 

přímo proti investorům, které považovali za příčinu toho, že se jim bude zdražovat 

elektrická energie a to právě z důvodu výstavby fotovoltaických elektráren a jejich 

uzákoněnou podporu výkupu. Dále se výstavba začala spojovat s problémem přetížené 

sítě a dá se říct, že nikoho již nezajímalo jít hlouběji do problematiky a zjišťovat si jaký 

je další impuls k výstavbě elektráren a to, že jde o ekologický zdroj energie. Lze tedy 

říci, že v poslední době se pohled na fotovoltaické elektrárny různí, jsou lidé, kteří ji 
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vnímají pozitivně z ekologických důvodů a jsou samozřejmě jejími zastánci, dále pak 

jsou lidé, kteří ji nehodnotí a je jím to v podstatě jedno nebo na ně nemají názor, ale 

v neposlední řadě existuje skupina lidí, kteří jsou zásadně proti fotovoltaice jako oboru 

a již samotný název je přivádí k šílenství a jejich postoj je silně negativní. Bohužel pro 

odvětví fotovoltaiky je právě takovýchto lidí nejvíce. 

 

Definice zákazníka 

Pokud hovoříme o sociálním hledisku, je třeba zde uvést jistou formu typologie 

investorů, kteří jsou pro dané odvětví logicky velice důležití, protože to právě oni 

přinášejí do odvětví peněžní prostředky a jsou to právě oni, co podstupují riziko a jdou 

do této investiční akce. V zásadě se na trhu vyskytují investoři, kteří jsou uvědomělí a 

jsou dobře informováni, s těmito se potom velice dobře navazuje spolupráce a realizace 

se stává snadnější, neboť tito lidé se aktivně staví ke každému problému, který přichází 

a i přes to, že nejsou rozhazovační, jsou si vědomi toho, že čím dřív bude elektrárna 

stát, tím dříve bude vyrábět peníze a to i za cenu toho, že se jedná někdy o něco vyšší 

pořizovací cenu fotovoltaická elektrárny. Investoři si také musí uvědomit, že jakýmkoli 

odsouváním realizace riskují to, že se fotovoltaickou elektrárnu nezdaří postavit a 

připojit do distribuční soustavy a tím pádem se nezvládne zafixovat výkupní cena 

daného roku, která meziročně klesá. 

Dále lze na trhu pozorovat skupinu investorů, kteří mají za sebou veliký investiční 

potenciál v podobě volných peněžních prostředků, nicméně fotovoltaická elektrárna pro 

ně není nic jiného než běžná investiční akce, jako by vkládali volné peníze do různých 

projektů až po ukládání peněz na termínovaný účet, kde dosahují investoři nižších 

výnosů při nižším riziku, a nejraději by se o nic jiného nestarali, než jen na začátku přes 

svého právníka sepsali smlouvu a zaplatili peníze a pak už by jen přišli slavnostně 

spustit elektrárnu. S těmito investory se již pracuje poměrně hůř, neboť to vyžaduje 

obecně mnohem více vynaložené energie a vyjednávání vzhledem k nulovému 

povědomí o oboru fotovoltaických elektráren, aby se projekt zdařil. 

Na trhu se pak objevuje skupina zákazníků, kteří se vyznačují tím, že vše je pro ně moc 

drahé a neustále přemýšlejí nad tím jak realizaci zlevnit a neuvědomují si vůbec, že se 

jim tím odsouvá doba realizace. Tito investoři přicházejí často o veliké finanční výnosy, 

tím, že ještě fotovoltaická elektrárna není připojena do distribuční soustavy a tím pádem 
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nevyrábí finanční prostředky, které tvoří přes letní měsíce dominantní podíl na celkové 

roční produkci. Takovýmto investorům se snaží Společnost po většinou vyhýbat, tedy 

pokud je možnost realizovat nějakou jinou zakázku. 

 

Definice dodavatele 

Dále v oblasti sociálního hlediska je zde třeba popsat, jací dodavatelé se na trhu v době 

fotovoltaického boomu vyskytují. Díky tomu, že odvětví fotovoltaiky je odvětvím 

novým, tak není na trhu dostatek zkušených dodavatelských společností, které by byly 

opravdovými odborníky na slovo vzatými. Takových to společností je na trhu málo a je 

po jejich kapacitách samozřejmě veliká sháňka. Tento problém je především v oblasti 

elektrotechnických dodávek. Při tendru dodavatele, je tedy klíčovým faktorem pro 

výběr ne jenom cena a deklarovaná kvalita, ale především zkušenosti s realizacemi, 

které jsou prokázány referenčními stavbami. Pravdou je to, že i někteří dodavatelé si 

představují, že fotovoltaika je obrovská pračka na peníze, což je pravda pouze 

z určitého úzkého pohledu na věc, a tak se snaží šponovat cenu svých nabídek hodně 

nad průměrnou cenovou hladinu, kde se ve skutečnosti má pohybovat. Na druhou stranu 

v odvětví zůstává část dodavatelů s racionálním pohledem na věc a tito mají většinou 

mnohem více práce než ti s pohledem „iracionálním“, jak si dovolím nazvat dodavatele 

předchozí. Posledním typem, ale také zároveň tím nejdůležitějším, jsou dodavatelé 

technologií a podkonstrukcí. Tito dodavatelé jsou především společnosti zahraniční 

s českým zastoupením, které mají pro český trh konkurenční ceny, i když je pravdou, že 

existují i české společnosti, které vyrábějí fotovoltaické panely a podkonstrukce. 

Komunikace se zahraničními společnostmi je často velice komplikovaná, protože, české 

zastoupení je pouhým prostředníkem v komunikaci mezi odběratelem a centrálou 

v zahraničí. Zahraniční dodavatelé jsou často ve svých dodávkách ovlivňováni vývojem 

na sousedních evropských trzích a legislativních pobídkách v těchto zemích. 

 

Legislativní hledisko 

Zákonné předpoklady 

Oblast obnovitelných zdrojů a tedy i fotovoltaiky samotné jsou novou oblastí pro 

podnikání a průmysl v ČR a projevuje se zde silný vliv nařízení a požadavků Evropské 
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Dále je nutné vědět, že distributoři nemají sjednocený postup vůči zájemcům o 

provozování fotovoltaických elektráren, a tak se jednotlivé kroky při jednání s nimi 

mohou i značně lišit oblast od oblasti. 

Rád bych v této kapitole i zmínil možný impuls současně vzniklého problému na trhu 

s obnovitelnými zdroji, který se projevuje stop stavem vydávání souhlasných stanovisek 

pro zájemce o vybudování fotovoltaických elektráren. Distributoři E.ON, ale tedy 

především ČEZ,  při příchodu na trh prvních zájemců o výstavbu fotovoltaické 

elektrárny napáchali spousty chyb při vydávání souhlasných stanovisek, které se v tuto 

chvíli radikálně promítají do současného komplikovaného stavu. Na obranu těchto 

distributorů je možné říci pouze to, že se v té době setkávali s věcí, se kterou neměli do 

té doby zkušenost, nicméně to jejich tehdejší postupy nemůže nikterak ospravedlnit. Na 

začátku fotovoltaiky v České republice, pokud měl investor zájem o postavení 

fotovoltaické elektrárny, nemusel nikterak prokazovat vlastnické právo k pozemku nebo 

souhlasy případných vlastníků a příslib nájemní smlouvy jako tomu bylo již od roku 

2009, dokonce v některých extrémních případech mu stačilo složit pouze peněžitý 

poplatek v řádu stovek tisíc korun českých. Právě v těchto dobách vznikla většina 

souhlasných stanovisek na připojení výrobny k distribuční soustavě, které poté sloužila 

k spekulacím a následnému předprodávání práv z nich plynoucích. Díky těmto špatně 

vydaným stanoviskům je v současnosti často skloňováno slovo výpadek distribuční 

soustavy, stav nouze a podobně a následkem je řada kvalitních investorů, kteří si své 

projekty připravovali a mají zájem o skutečnou realizaci, nedostanu souhlasné 

stanovisko od distributora a musejí tedy na trhu za nadsazené peníze vyhledávat 

souhlasné stanovisko na připojení výrobny k distribuční síti nabízené od spekulantů. 

Další velice zajímavou věcí, je již v tuto chvíli všem známá připravovaná fotovoltaická 

elektrárna společnosti ČEZ, která má mít instalovaný výkon okolo šedesáti 

megawattpeaků. Ovšem mimo tuto medializovanou akci se nemluví o tom, že 

společnost ČEZ založila svojí vlastní fotovoltaickou divizi, která samozřejmě nemá 

zájem postavit pouze jednu fotovoltaickou elektrárnu, což koresponduje i s faktem, že 

některé žádosti o připojení výrobny byly zamítnuty i přesto, že v dané oblasti by měla 

být k dispozici volná kapacita dle neoficiálních informací. 
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ČEPS, a.s. (dále jen ČEPS) 

O této společnosti se v souvislosti s fotovoltaikou se začalo hovořit až v poslední době a 

to i přes to, že má na celou oblast minimálně stejný vliv jako předchozí zmíněné 

organizace v oblasti distribuce. Hlavním úkolem společnosti ČEPS je dispečerské řízení 

provozu distribuční soustavy a systémových zdrojů. (25) 

Právě na popud této společnosti byl vyhlášen poplach, aby nedošlo k přetížení sítě 

z hlediska připojování fotovoltaických elektráren. K tomuto společnost ČEPS dospěla 

na základě informace o počtu vydaných souhlasných stanovisek, které podle jejich 

zdrojů zhruba čtyřikrát výkonově převyšuje to, co je distribuční síť schopna zvládnout, 

přičemž, ale není schopna očistit počet vydaných souhlasných stanovisek o spekulativní 

stanoviska. Ať už ale společnost ČEPS používá jakýkoli klíč k získání závěrů, v tuto 

chvíli nařídila tato společnost zastavit vydávání souhlasných stanovisek k připojení 

výrobny u E.ONu a u ČEZu a to do doby, než bude vypracována detailní studie dopadů 

připojených fotovoltaických zdrojů k distribuční síti, která má být hotovo někdy n 

podzim letošního roku. Velice zvláštní však je, že tato studie se začíná zpracovávat, až 

ve chvíli, kdy již někdo přijde s tím, že k nějakému problému s přenosovou soustavou 

může dojít. 

 

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) 

Tato organizace byla zřízena na základě energetického zákona jako správní úřad pro 

výkon regulace v energetice. Mezi hlavní úkoly této státní organizace patří podpora 

hospodářské soutěže v energetice, podpora využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetického odvětví, kde 

není možná konkurence.(24) 

Z hlediska fotovoltaických elektráren má tento úřad dvě zásadní role. Rolí první je 

každoroční určování výkupních cen formou cenového rozhodnutí, kde se definují 

výkupní ceny na následující rok pro obnovitelné zdroje energie. A druhou rolí je 

rozhodování o udělení, změně nebo zrušení licencí, které představují nezbytně nutnou 

podmínku pro podnikání v odvětví energetiky. 

 



42 
 

Česká republika – Státní energetická inspekce (dále jen ČR-SEI) 

Tento úřad je orgánem státní správy v určitých odvětvích energetiky. ČR-SEI je dále 

správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Jeho 

úkolem je inspekce na energetických zařízeních, kterou vykonávají příslušné územní 

inspektoráty. Tato organizace prozatím veliký vliv na fotovoltaické elektrárny nemá, ale 

růst intenzity tohoto vlivu se dá v budoucnosti očekávat. 

Technické inspekce České republiky (dále jen TIČR) 

Tuto instituci je zde také nutné v souvislosti s fotovoltaikou uvést. Existence tohoto 

subjektu sice nemá tak radikální vliv na výstavbu fotovoltaických elektráren, ale i přes 

to jej ovlivňuje. Základní úkol TIČR spočívá ve výkonu státního odborného dozoru nad 

bezpečností vyhrazených technických zařízení. Někteří investoři mají žádost, aby 

zrealizovaná fotovoltaická elektrárna podstoupila kontrolu této inspekce a právě 

takovýmto způsobem se s ní Společnost setkala. Závěry z provedené kontroly 

upozorňují na nedostatky a odbornou úroveň zařízení, tyto závěry však nejsou právně 

závazné, jsou pouze informativního charakteru.(26) 

 

Stavební úřady 

Pohledy na výstavbu fotovoltaických elektráren v rámci jednotlivých stavebních úřadů 

v České republice se značně různí. Je to tím, že stavební úřady nemají direktivně shora 

sjednocený postup u žádostí na výstavbu fotovoltaických elektráren, a tak často formují 

postupy úřadu subjektivní pocit jejich zaměstnanců. Dříve bylo běžné, že pokud si 

úředník stavebního úřadu nebyl úplně jistý, tak k běžnému obsahu potřebných 

dokumentů, které je běžně u staveb potřeba předkládat, si nechal předkládat i řadu 

jiných dokumentů. V poslední době se však Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo 

udělat alespoň částečně anarchii ve schvalování výstavby fotovoltaických elektráren 

přítrž a vydala metodickou pomůcku pro postupy jednotlivých stavebních úřadů. 

Zájemci o fotovoltaické elektrárny tedy musí u úřadů žádat o územní rozhodnutí, nebo o 

územní souhlas, který je značně jednodušší, přičemž na to, ve kterém režimu bude 

výstavba fotovoltaická elektrárny řešena, má vliv velikost elektrárny, místo umístění, 

užívání vyrobené energie, apod.  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) 

Toto ministerstvo se stalo v souvislosti s odvětvím fotovoltaiky velice probíraným. 

Důvod k jeho medializaci v této souvislosti je jednoduchý, MPO někdy v průběhu 

března tohoto roku přišlo s novou vyhláškou, která definuje minimální účinnost 

fotovoltaické technologie na dvacetdva procent u všech fotovoltaických elektráren o 

instalovaném výkonu vyšší než dvacet nebo třicet kilowattpeak, tato hraniční hodnota je 

ještě stále předmětem diskuzí. Vyhláška měla vejít v platnost k prvnímu květnu 

letošního roku, v tuto chvíli je však její platnost posunuta na první červen tohoto roku. 

Tato vyhláška je hodnocena jako zpátečnický krok řadou odborníků i nezávislých 

organizací, které se zabývají obnovitelnými zdroji elektřiny. To že má vyhláška značné 

právní nedostatky snad ještě lze pominout, protože lze očekávat, že tyto nedostatky 

budou do doby platnosti odstraněny. Nicméně základní princip je nastaven úplně 

nevhodně, protože panely, které jsou v současnosti dostupné na trhu, mají účinnost mezi 

šestnácti až devatenácti procenty, což potvrzují i studie renomovaných časopisů a 

organizací, kde byla porovnávána většina dostupných fotovoltaických panelů na trhu, 

tedy cca tři tisíc panelů. 

Základní myšlenka, kterou však chce MPO dosáhnout je správná, chce znesnadnit 

fungovaní spekulací ve fotovoltaice, kterým je současný systém velice nakloněn, ovšem 

nevolí proto správnou cestu. 

 

Zákonné předpoklady 

Dále v této části své práce uvádím nekompletní výčet základních zákonných norem, 

které jsou platné pro letošní rok a obecně tedy tvoří zákonný rámec pro oblast 

obnovitelných zdrojů a tedy i fotovoltaiky jako samostatného oboru. Mezi zákonné 

předpoklady tedy patří: 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. Listopadu 

2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů 

Zákon číslo 458/2000 Sb. Ze dne 28. Listopadu 2000 o podmínkách a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) 
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Zákon číslo 180/2005 Sb. Ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů) 

Zákon číslo 180/2005 ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů) 

Zákon číslo 475/2005 Sb. Ze dne 30. Listopadu 2005 kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (Změna: 364/2007 Sb. 

Zákon číslo 364/2007 Sb. Ze dne 18 prosince 2007, kterou se mění vyhláška č., 

475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů 

Zákon číslo 140/2009 Sb. Ze dne 11. Května 2009 o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 

Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 

vyhlášky č. 81/2010 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2010 

  

Doporučené předpoklady 

Samozřejmě odvětví fotovoltaiky nemá pouze zákonné předpoklady, kterými se musí 

řídit, ale vzhledem k tomu, že se jedná o obor, při kterém se staví objekty, je nutné 

dodržovat při práci i spousty norem platných všeobecně pro výstavbu nebo poté dílčí 

pro elektrotechnické práce. Opět jako u norem zákonných zde uvádím nekompletní 

výčet norem používaných Společností, patři sem tedy: 

Česká technická norma ČSN EN 61215 

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty ČSN 73 0804 

Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 

Ekonomické hledisko 

Pokud hovoříme o ekonomických faktorech, které ovlivňují výstavbu a následné 

provozování fotovoltaické elektrárny, tak musíme zmínit rozhodně několik faktorů, 

které ovlivňují možnost financování a pojištění investiční akce a také faktory, které 

ovlivňují výnosovou stránku investiční akce a tedy návratnost investice. 
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Princip výkupních cen a zeleného bonusu 

Investor se na počátku svého rozhodnutí o investici ve formě výstavby fotovoltaické 

elektrárny rozhoduje mezi využitím principu výkupních cen a zeleného bonusu při 

využití a prodeji vyrobené elektrické energie. Ceny u jednotlivých principů uvádím 

v následující tabulce, ceny vyhlašuje každý rok Energetický regulační úřad, takže 

v tabulce jsou uvedeny ceny od roku 2006 do letošního roku. Jak je v tabulce vidět, tak 

jsou instalace ještě z hlediska zákona rozděleny na instalace do třiceti kWh a instalace 

nad 30 kWh Uvedené ceny jsou vždy bez DPH. Základní rozdíl mezi výkupní cenou a 

zeleným bonusem se zde nyní pokusím vysvětlit. 

Princip výkupní ceny spočívá v dodávce veškeré energie, kterou vyrobila fotovoltaická 

elektrárna do sítě. Výkupní cena je zafixována po uvedení fotovoltaické elektrárny do 

provozu a je garantována zákonem na dobu dvaceti let, přičemž každým následujícím 

rokem se tato cena může maximálně zvýšit o dvě a čtyři procenta v závislosti na růstu 

cenového indexu průmyslové výroby (PPI). 

Princip zeleného bonusu funguje na jiném základu. Jde o to, že investor vyrobenou 

elektrickou energii sám z nějaké části spotřebuje nebo případně najde subjekt, který by 

od něj fotovoltaickou energii odebíral. V případě, že investor energii spotřebovává sám, 

tak jeho první přínos z instalace, je fakt, že ušetří za energii, kterou by jinak musel 

kupovat od distributora a v případě, že energii prodává, tak získává od odběratelské 

společnosti vyjednanou cenu elektřiny, která je vždy o něco nižší než cena energie, za 

kterou by odběratel odebíral energii od místního distributora a to především z důvodu 

toho, že dodávky nejsou kontinuální. Investor v takovémto případě dále dostává již 

peníze za to, že energii vyrobil, to je hodnota, která je uvedená v následující tabulce a je 

to vlastně poplatek za ekologicky vyrobenou elektrickou energii, která nepoškozuje 

životní prostředí. Dále jsou přebytky, které nejsou spotřebovány dodány do sítě, a za ně 

je investorovi uhrazen malý poplatek ve výši několik desítek halířů korun. 
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Datum uvedení do provozu  

Výkupní ceny 
elektřiny 

dodané do sítě v 
Kč/MWh  

Zelené bonusy 
v Kč/MWh  

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 
12250 11280 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 
12150  11180  

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13150 12180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13050 12080 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 

2008 
14010 13040 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 

2007 
14370 13400 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6850 5880 

 

Obr. 4.4.2: Výkupní ceny pro fotovoltaické elektrárny (26) 

Bankovní sektor 

Přesto, že se na trhu vyskytují investoři, kteří jsou schopni investici v řádech několika 

desítek milionu korun zainvestovat z vlastních finančních zdrojů, tak masivní převaha 

z nich potřebuje k tomu, aby zvládla investici, získat cizí zdroje. Jedním z nich je 

spolufinancování od banky a je tedy třeba klást velký důraz na pokrytí všech požadavků 

bank. Komunikace s bankou trvá zpravidla i několik měsíců a obsahuje řádově velké 

množství potřebných dokumentů. K těm základním, které zabezpečuje pro investora 

Společnost, patří kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr a energetický audit od 

certifikované společnosti. U této části mé práce je třeba zmínit, že postup bank 

k financováním projektů se v průběhu několika měsíců radikálně změnil. V počátcích 

fotovoltaiky začínal povinný podíl ekvity, kterou banka vyžadovala někde okolo deseti 
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až patnácti procenty, poté se v roce 2009 pohyboval okolo dvaceti procent a v letošním 

roce již některé banky vyžadují i okolo třiceti procent vlastního kapitálu. Také je rozdíl 

v tom, že banky dříve nediktovaly ani minimální velikost instalace, jako tomu 

v současnosti již je, ale pravdou je, že banky dávaly vždy přednost jedné až dvou 

megawattpeakovým instalacím před megalomanskými projekty kolem pěti a více 

megawattpeak. Co si však banky diktují od začátku fotovoltaiky v České republice je 

generální dodavatel fotovoltaické elektrárny. Společnost je díky dobrým referencím na 

listu ověřených dodavatelů u všech základních bank v České republice. 

Někteří investoři zvolili pro financování zahraniční banky, např. z Rakouska či 

Švýcarska a od těchto investorů mám informace o tom, že zahraniční banky poskytují 

výhodnější úvěry než banky české, což je způsobeno větší zkušeností s těmito úvěry. 

Toto prokazuje i fakt, že mnohé zahraniční banky již nabízeli dříve specializované 

úvěrové balíčky na profinancování fotovoltaických instalací, přičemž české banky 

s těmito produkty přišly až teprve nedávno. 

 

Pojišťovny 

Téměř všechny fotovoltaické instalace na území České republiky jsou pojištěny. Banky, 

které financují výstavbu, často diktují investorům, které pojišťovny mají pro pojištění 

využít a investoři musí navíc splnit i požadavky na zabezpečení elektrárny dané 

pojišťovnou. Fotovoltaické elektrárny jsou nejčastěji pojištěny proti zničení přírodním 

živlem, jako blesk a oheň nebo voda, a proti vandalismu. 

Politické hledisko 

Fotovoltaické elektrárny jsou samozřejmě předmětem politické diskuze a různé 

politické strany mají o vývoji v tomto odvětví různé představy. Pravdou však je, že se 

ale všichni shodují na tom, že je třeba současný problém příliš vysokého boomu řešit. 

Před nějakou dobou politici odhlasovali malou novelu, která mění znění zákona o 

podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a to v tom duchu, že v příštím 

roce bude moci ERÚ snížit výkupní ceny pro rok 2011 ne pouze o pět, ale o dvacetpět 

procent. Vzhledem k tomu, že politici prosadili pouze takovouto malou novelu zákona, 
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lze očekávat, že v příštím roce bude schválena nějaká velká novela, která bude mít na 

zmiňovaný zákon a tím i na celý obor fotovoltaiky daleko rozsáhlejší a komplexnější 

dopad a bude upravovat celý zákon komplexněji. 

Politická nestabilita v období před volbami v naší zemi, však způsobuje značnou 

nejistotu i v tomto relativně novém odvětví, což komplikuje plánování budoucího 

vývoje ve všech společnostech jako je Společnost. 

V této části své práce bych také rád krátce popsal vznik samotného zákona o podpoře 

výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. S tímto zákonem přišla v roce 2003 

vláda Vladimíra Špidli, kterého v té době zastupovalo ministerstvo průmyslu a obchodu 

a ministerstvo životního prostředí. Tento návrh zákona vycházel ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č.2001/77/ES, hlavním cílem bylo vytvoření podmínek 

pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 

spotřebě energie ve výši osm procent pro rok 2010 a následující další růst. Zákon tehdy 

prošel dvěma čteními a původně v něm bylo procent devadesát, ve smyslu meziročního 

maximálního snížení. Ve třetím čtení však dva poslanci přišli s pozměňovacími návrhy 

a chtěli navýšit toto procento až na devadesátosm, nakonec tedy zákon byl odhlasován 

s číslem devadesátpět procent a to na základě tehdejší vládní koalice v podobě ČSSD, 

KDU-ČSL, US-DEU a hlasy opoziční KSČM, jediní poslanci strany ODS tehdy 

hlasovali proti. V senátu poté zákon prošel ještě snadněji než v poslanecké sněmovně a 

Prezident Václav Klaus zákon v zákonné lhůtě ani nepodepsal ani nevrátil, a tak jej 

následně čerstvý premiér Jiří Paroubek podepsal a vše bylo zpečetěno. (18) 

 

Technologické hledisko 

Co se týče technologického hlediska, tak to může fotovoltaické odvětví ovlivnit 

maximálně kladným způsobem. Za posledních několik let výroby a vývoje fotovoltaické 

technologie ušla věda veliký skok kupředu. V současnosti trh přichází s fotovoltaickými 

panely třetí generace, které jsou odpovědí na nedostatek křemíku pro budoucí vývoj 

fotovoltaických technologií, bohužel však stále ještě nejsou komerčně dostupné. Druhá 

a třetí generace fotovoltaických panelů se od té první liší především účinností 

technologie. 

Druhý základním prvkem fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické měniče někdy též 

nazývané jako střídače, tak zde samozřejmě společnosti pracují také na zvyšování 
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účinností používaných technologií. Společnosti především pracují na snižování rozdílu 

mezi maximální a evropskou účinností, čehož se dosahuje efektivnějším cirkulací 

vzduchu a použitím kvalitnějších materiálů. 

 

Ekologické hledisko 

Fotovoltaická elektrárna se považuje za ekologický zdroj energie. Energetická 

návratnost fotovoltaických panelů se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi roky, což je při 

minimální životnosti fotovoltaických panelů dvaceti let velice dobré. Při tom, že se do 

této návratnosti započítá i ekologické zlikvidování fotovoltaických panelů, tak se 

návratnost prodlouží na čtyři až šest let. Dále fungování fotovoltaické elektrárny ušetří 

spotřebu uhlí, sníží emisi oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhličitého (CO2) a sníží uhelný 

prach v ovzduší. 

 

3.1.4.2 Definice trhu 

V této části bych rád přesněji definoval trh, na kterém se Společnost pohybuje a kde 

tedy poskytuje služby. Jedná o trh v rámci České republik v oblasti fotovoltaiky. Službu 

můžeme definovat jako dodávku fotovoltaické elektrárny na klíč, tedy se Všemi 

přímými a na přání i nepřímými atypickými komponenty a technickým a doplňkovým 

poradenstvím. 

Rozsah trhu je obecně velmi těžko definovatelný z důvodu rychlého vývoje a dynamiky 

trhu. Základní pohled, díky kterému definuji trh, tedy vychází z předběžných interních 

informací od institucí, které se pohybují v energetice. Trh je tedy definován 

maximálním instalovaným výkonem ve fotovoltaických zdrojích na území České 

republiky, který je stanoven na dvatisíce megawatt. V současnosti dle údajů 

poskytovaných Energetickým regulačním údajem jsou instalovány fotovoltaické 

elektrárny o rozsahu přibližně pětset megawatt, takže rozdíl mezi těmito dvěma 

hodnotami představuje potenciál tohoto trhu. Pravdou však je, že projektů je na trhu 

mnohem větší množství, než jich bude zrealizováno, je třeba tedy projekty vždy 

důkladně posoudit. Důležité je také potenciál ponížit z důvodů očekávaných restrikcí ze 

strany státu, který změní zákon a pak také z hlediska distributorů. 
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3.1.4.3 Specifika fotovoltaického trhu 

V této podkapitole bych rád uvedl a vysvětlil určité specifické charakteristiky, které trh 

s poskytováním služby, která spočívá v komplexní dodávce fotovoltaická elektrárny na 

klíč, má. Mezi tyto specifické charakteristiky tedy patří: 

 

Vysoká spolupráce se zákazníkem 

Na rozdíl od většiny jiných trhů se službami, se zde musí počítat s tím, že zákazník 

nesloží pouze peníze a nevysloví své přání, ale jeho spoluúčast se prolíná v celé délce 

poskytovanou službou, i když v různých časech s různou intenzitou. V tomto odvětví je 

třeba tedy dbát důsledné komunikace se zákazníkem a dokonce i prověřovat a 

kontrolovat zákazníkovy kroky a snažit se mu s případnými problémy pomoci. 

 

Neznalost zákazníků a dodavatelů 

Tuto charakteristiku není třeba dále rozvádět. Již dříve jsem jí rozebíral ve své práci, 

takže jen ve zkratce lze toto vysvětlit, tak že díky tomu, že odvětví fotovoltaiky je tak 

nový a rychle vyvíjející se obor, že ani investoři a ani většina dodavatelů není schopna 

zachytit vývoj na trhu v celé šíři, takže je třeba věnovat velkou pozornost vlastnímu 

vývoji trhu a technologií a nespoléhat pouze na znalost dodavatelů a z hlediska 

zákazníka, je třeba investory“ učit ze svých zkušeností. 

 

Neznalost institucí 

Stejný důvod jako u předchozí charakteristiky, ovšem s jiným dopadem. Díky tomu, že 

instituce reagují různorodě v čase, ale i v rámci geografické příslušnosti, tak je třeba 

vždy veškeré plánované postupy se zástupci institucí mapovat a upravovat je dle jejich 

aktuální představy. 

 

Princip sezónnosti 

Díky faktu, že ekonomika projektu se mění meziročně a největší výnosy jsou 

generovány v letních měsíčcích, tak lze u tohoto oboru jistou sezónnost, která však není 

úplně pravidelná. Jedná se o to, že investoři nejčastěji chtějí stavět fotovoltaickou 

elektrárnu v jarních měsících, kdy cítí, že by mohli přijít později o velkou část výnosů a 

na druhou stranu zase na trhu existují investoři, kteří doufají, že cena technologií ke 



51 
 

konci roku poklesnou ceny technologií a jim se tedy zlevní celá investiční příležitost a 

tak silná poptávka po fotovoltaických elektrárnách je vždy vytvořena i na sklonku 

každého roku, většinou jsou však v tomto období již kapacity společností jako je 

Společnost vyčerpány. 

 

3.1.4.4 Porterův model 

Porterův model je pro splnění mého úkolu velice důležitý. Je druhým základním 

zdrojem informaci pro vytvoření SWOT analýzy.  V této podkapitole se tedy zaměříme 

především na postavení Společnosti při jednání se zákazníky, dodavateli a dále se 

zaměříme na definici konkurenční pozice. 

 

síla-zákazníci 

V současné době, kdy na českém trhu pomalu končí nejvhodnější čas na investici do 

fotovltaické technologie, a proto je tedy na trhu velice silný přetlak investorů s vážným 

zájmem o stavění elektrárny. Na druhou stranu je na trhu velice malé množství projektů, 

o kterých by se dalo říci, že jsou bonitní. Jinými slovy jsou na trhu teď k dispozici sice 

mnohé projekty s platnou připojitelností, ale k letošnímu jistému zrealizovaní chybí u 

projektu vždy nějaká podstatná záležitost, negarantovaný termín připojení, stavební 

povolení, územní rozhodnutí. Tím se stávají projekty nefinancovatelné formou úvěru od 

banky a tak často investoři hledají projekty jiné. Společnost se rozhodla se svým 

produktem jít cestou: „Nabízíme vyšší kvalitu za vyšší cenu“ a cena je u valné části 

investorů pořád na prvním místě jako kritérium výběru dodavatele. A díky výskytu 

značného množství konkurenčních firem na trhu má investor možnost poptat na svůj 

projekt velké množství různých dodavatelů. O úspěchu tedy silně rozhoduje úspěšnost 

obchodního týmu.  Díky těmto faktorům je vyjednávací pozice Společnosti u zákazníka 

poměrně malá, je však pravdou, že díky zkušenostem z oboru, jsme schopni mít vliv na 

jednání s investorem. 

 

síla-dodavatelé 

Na trhu je velké množství nekvalifikovaných dodavatelů, na veškeré části 

fotovoltaických elektráren a pouze však malá část z nich má dostatečné množství 
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zkušenosti v referencích. Do tendru často nejde zvolit dostatek subjektů pro kvalitní 

tendr. Obecně nelze popsat vyjednávací pozici k dodavateli, protože jde o pozici značně 

různorodou u palety stávajících dodavatelů. U hlavních klíčových dodavatelů je 

vyjednávající pozice Společnosti velice nízká. Samozřejmě pokud se jedná o dodavatele 

se zahraničním původem, existuje silný předpoklad, že většina produkce této 

společnosti českou republiku mine. Český fotovoltaický trh je pro takovouto nadnárodní 

společnost zanedbatelný, protože nevytváří žádné velké odběry a tudíž zisky. Z tohoto 

důvodu má Společnost u těchto dodavatelů velice slabou vyjednávací pozici. U 

ostatních dodavatelů, kteří jsou z České republiky a dodávají nejrůznější části 

fotovoltaická elektrárny, tak je pozice obrácená. Díky panující finanční krizi, je na trhu 

spousta dodavatelů, kteří nemají zajištěné odbyty a tím pádem i nemají jistou existenci 

podniku, a tak jdou dodavatelé silně dolů z ceny a obecně jdou tito dodavatelé na ruku 

Společnosti, která je v tomto modelu v pozici zákazníka a má velice silnou vyjednávací 

pozici. 

 

síla-potenciální noví konkurenti 

 Rozvoj konkurence v maximálním měřítku již zažil svůj boom v loňském roce, kdy 

vzniklo za velice krátkou dobu velké množství nabízející služby nebo produkty 

související s fotovoltaikou. V současnosti, kdy jsou pozastavena platná stanoviska pro 

investory, tak je na trhu možná i převis nabídky nad poptávkou. Existuje tedy logická 

domněnka, že se v této chvíli pročistí trh a slabé články jej i opustí, takže se v důsledku 

spíše zeslabí potenciál nové konkurence a nadále pokud nedojde k nějaké neočekávané 

změně na trhu z hlediska podmínek připojení a výkupní ceny.  Jde počítat i s budoucím 

poklesem potenciálu možnosti nových konkurentů na trh. Jediná hrozba, která tu 

vyvstává je příchod nových zahraničních konkurentů, ale to vše bude odvislé od 

podmínek výhodnosti fotovoltaického trhu u nás. 

 

síla-substituční služby 

Služby, které lze považovat za substituty služby poskytované Společností, musíme 

rozdělit na několik skupin. Tou první skupinou jsou služby, které jsou složené ze 

stejných produktů, nebo produktů, které nabízejí investorovi stejnou kvalitu a skládají 

se také ze stejných doprovodných služeb. Takovýchto konkurentů je na trhu přibližně 
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pět, takže nepříliš mnoho a díky velice dobrému a dlouhodobému vztahu, který má 

Společnost s klíčovým dodavatelem, má k těmto konkurentům velice silnou 

konkurenční pozici. Dalším typem substitučních služeb jsou služby, které nabízejí 

společnosti v stejném rozsahu při různém typu produktů, ze kterých se služba skládá, 

nebo v rozsahu jiném, ale ze stejných produktových vstupů. U tohoto druhého typu 

substitučních služeb je již daleko více společností na trhu, tudíž konkurenční síla 

Společnosti vůči těmto konkurentům je velice slabá. Zde rozhoduje u služby již daleko 

více cena, kde se Společnosti před konkurenty nedaří získávat navrch. A nakonec 

posledním typem substitučních produktů jsou služby, které plní stejnou základní funkci 

zákazníkovi, ale jejich základní fungování je od základu jiné. Substitučním službami 

nepřímými jsou tedy jiné typy možnosti dodávek na klíč v oblastech jiných 

obnovitelných zdrojů. V současnosti jsou v České republice po fotovoltaice nejvíce 

rozvinutými bioplynové elektrárny a větrné elektrárny.  

3.1.5 SWOT analýza 

SWOT analýzu provádím především proto, že z jejich výstupů můžu definovat 

problematické oblasti, ve kterých bude třeba zlepšit fungování procesů. Především se 

tedy zaměřím na slabé stránky a na oblast hrozeb. Slabé stránky představují oblast 

problémů pramenících ze vnitř společnosti, ty se společnosti samozřejmě budou lépe 

zlepšovat. Oblast hrozeb představuje skupinu problémových oblastí, kde zlepšení 

procesů nebude zase tak jednoduše provést, ale minimálně společnost může stávající 

procesy zdokonalit a tyto poté povedou např. ke snížení negativních dopadů. 

Na základě získaných informací z Porterova modelu a analýzy SLEPTE, byla pro 

Společnost tedy vytvořena SWOT analýza jejichž výstupy jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Silné stránky Slabé stránky 

Dobře sehraný tým Omezený počet referencí 

Dobré kontakty vlastníků společnosti Krátké zkušenosti s fotovoltaikou 

Základní systém fungování společnosti Marketing 

Jasně definovaná strategie společnosti Malá spolupráce s bankovním sektorem 

Dodavatel se silnou značkou (symbol kvality) Závislost na jediném dodavateli 

Přizpůsobivost organizace Malá základna spolupracujících dodavatelů 

Přítomnost na seznamu bank. Slabá vazba mezi projekcí, obchodem a realizací 

 
Slabé majetkové řízení 

 
Nízká znalost elektrotechniky u pracovníků 

 
Malá spolupráce se zákazníkem 

 
Málo realizací během jednoho roku 

  
Příležitosti Hrozby 

Expanze na slovenský trh nebo východní trhy Změna legislativy 

Rozvoj fotovoltaických technologií a tím i 

možnost rozšíření produktového portfolia 
Závislost na jednom klíčovém dodavateli 

Vlastní investice Chyba na jednom z velkých projektů 

Silnější spolupráce s bankami Pokles ceny tržní ceny dodávek na klíč 

Pokles ceny technologie Růst ceny Technologie 

 

Tab. 3.5.1: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že mezi největší příležitosti společnosti patří možnost 

expanze na Slovenský trh nebo jiné východní trhy, kde v současnosti panují obdobně 

příznivé legislativní podmínky pro rozvoj množství zakázek v oblasti fotovoltaiky. Mezi 

další příležitost patří bezesporu rozvoj fotovoltaických technologií a to především 

v oblasti stavebnictví, které by poté mohly zapříčinit rozšíření portfolia poskytovaných 
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služeb. Příležitostí je samozřejmě i vyhledávání pozemků pro vlastní investice v oblasti 

fotovoltaiky, kde by mohly být zhodnoceny volné finanční prostředky společnosti 

s lepším zhodnocením, než je společnosti nabízeno od bank. Svým způsobem lze 

považovat i za příležitost rozvoj spolupráce s bankami na českém trhu v oblasti 

profinancování produktů, které Společnost poskytuje. Malá základna spolupracujících 

dodavatelů 

Hrozba, již lze možná spíše považovat za realitu s negativním dopadem na realizaci 

fotovoltaických elektráren, je téměř jistá změna legislativy v blízké budoucnosti, 

nejspíše v nadcházejícím roce. Tato změna může mít značný dopad na fungování celé 

Společnosti. Společnost se bude po této legislativní změně snažit orientovat ne jen na 

výstavbu nových fotovoltaických elektráren, ale také na poskytování servisu a 

poradenství na trhu fotovoltaickém a jinak se orientovat na jiné trhy. Za hrozbu lze 

považovat závislost Společnosti na jednom klíčovém dodavateli technologií. Ty tvoří 

z nákladového hlediska až devadesát procent vstupů. Již koncem roku 2009 došlo na 

trhu s technologií k veliké krizi, která vznikla z důvodu převisu poptávky nad nabídkou, 

a tak téměř všechny dodavatelské společnosti včetně klíčového dodavatele Společnosti 

nebyly schopny uspokojit své zákazníky. Podobná situace se dá očekávat i v  roce 2010. 

Jak již bylo řečeno, tak fotovoltaická technologie je největším nákladem a zároveň 

největším tvůrcem zisku u společnosti a s tímto faktem právě souvisí hrozba rapidního 

poklesu tržních cen komplexních dodávek na klíč ve fotovoltaice. Snížila by se 

konkurenceschopnost a možnost pro vytváření zisku. Za poslední hrozbu, nikoliv však 

nejmenší, lze považovat chybu na nějakém z velkých projektů, která jednak způsobí 

silnou negativní referenci, která na tak globalizovaném trhu jako je u nás v České 

republice může silně poškodit jméno Společnosti. Samostatné projekty se pohybují 

v řádech desítek až stovek milionu a radikální chyba může ohrozit samotnou existenci 

celé společnosti. 

Silných stránek, kterými se společnost může chlubit, je několik. Díky tomu, že 

Společnost uměle nevznikla pouze za účelem fotovoltaiky, jako některé jiné 

společnosti, tak její srdce tvoří dobře sehraný tým lidí, kteří spolu již několik let 

spolupracují. Ne jenom, že jsou pracovníci dobře sehraní, ale navíc při práci používají 

některé zažité systémové postupy, které má Společnost ze stavebnictví. Za silnou 

stránku společnosti považuji i jasně definovanou strategii společnosti, kterou definovali 
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její manažeři a právě tito manažeři se považují za silnou stránku hned dvakrát. Tím 

druhým důvodem, je fakt, že mohou při obchodní činnosti používat své rozsáhlé 

obchodní kontakty z minulosti. Dodavatel technologie Společnosti má ve světovém 

měřítku silné jméno a je zaručenou známkou kvality a to především díky své dlouholeté 

tradici. A Společnost právě díky značce této společnosti často získává zakázky. Velice 

silnou stránkou společnosti je také flexibilita, která Společnosti pomáhá velice 

v současnosti, kdy panuje na trzích finanční krize. Malá základna spolupracujících 

dodavatelů 

Slabé stránky společnosti vyplývají z jejího krátkého působení na trhu, patří sem 

především málo zkušeností ve všech ohledech tohoto trhu a dále pak i málo 

referenčních elektráren, na které často zákaznici slyší. 

Zdaleka nejslabší stránkou Společnosti je však její marketing. Společnost má sice 

webové stránky, které však nejsou nic moc po obsahové stránce a jinou formu reklamy 

ani nevyužívá a to i přes to, že na tomto trhu je marketing velice důležitý. 

Oblastí, ve které má společnost rezervy, je odvětví spolupráce s bankami. Je potřeba 

hlouběji poznat fungování bank a jejich produktů, které jsou nasměrovány do oblasti 

investic do fotovoltaiky. 

Mezi slabou stránku spadá i slabý a nedořešení vztah projekční oblastí, elektrotechnikou 

a realizací, kde tak není dosaženo plynulosti procesů. 

Mezi slabé oblasti také spadá oblast majetku. Kde není dostatečně řízen sklad materiálu 

a ostatní drobný i větší majetek. Čímž poté vznikají náklady na externí půjčování 

majetku. 

Slabou stránkou je i nízká znalost elektrotechnické části elektrárny. Proto v případě 

problému na projektu musí na prozkoumání problematické oblasti vyjet řešit projektant 

elektro-technický. 

Za slabou oblast považuji i malou spolupráci zástupců Společnosti se zákazníkem při 

realizaci zakázek a s tímto i úzce souvisí i další slabá stránka, že společnost dělá v rámci 

jednoho roku poměrně málo zakázek. 
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3.1.6 Strategie a směřování společnosti 

Velikou možností pro další směřování Společnosti, po ukončení výstavby velkých 

fotovoltaických celků na volné ploše, je výstavba malých fotovoltaických systému na 

střechách nebo fasádních celcích.  

Budoucnost v oblasti fotovoltaiky totiž netkví v současném boomu v oblasti 

fotovoltaických elektráren o velikosti v řádu MWp instalovaného výkonu. Tento boom 

je uměle vyvolán nastavením dotací formou výkupních cen, což lze z určitého úhlu 

považovat za legislativní chybu. Nicméně za původní myšlenkou obnovitelných zdrojů 

považuji úplně něco jiného. Princip ostrovního systému, který v jednoduchosti lze 

vysvětlit, jako energetický obvod, který je nezávislý na distribuční síti, tudíž nemůže ani 

zatěžovat tuto síť. Možností je tedy poté, s využitím tohoto principu, vytvořit 

„energeticky nezávislou budovu“. Tento termín uvádím v uvozovkách proto, že pokud 

z hlediska vývoje nových technologií nebude vynalezen dostatečně silný akumulační 

článek (baterie), nebude nikdy možnost mít budovu úplně energeticky nezávislou na 

veřejné distribuční síti a dodávkách energie zvenčí. Tato baterie pomůže budově 

překlenout nerovné výkonové řady fotovoltaického systému mezi zimním a letním 

obdobím, tedy zjednodušeně mezi obdobím, kdy slunce je schopné objekt „živit“ 

z vyrobené energie a dokonce i vytvářet zásoby v baterii a obdobím, kdy slunce nezáří 

dostatečně silně k tomu, aby fotovoltaický systém mohl energetickou potřebu budovy 

pokrýt z vyrobené energie. Problém s překlenutím dne a noci při ostrovním systému zde 

nepovažuji za problém a to z důvodu, že věřím, že takováto technologie již existuje, ale 

zatím není žádoucí s ní přicházet na trh a dalším důvodem, je fakt, že tento problém jde 

do jistého směru eliminovat způsobem kombinace fotovoltaického a jiného 

obnovitelného zdroje energie. 

Druhým směrem, kterým se společnost, může do budoucna ubírat je služba, kterou by 

šlo nazvat inteligentní fasáda. Takováto fasáda, díky faktu, že je schopná vyrábět 

fotovoltaickou energii díky fotovoltaickým modulům v ní, ovládat roletový systém na 

objektu nebo klimatizaci, vytápění a proudění vzduchu. 

V neposlední řadě se pak společnost bude ubírat směrem k realizacím fotovoltaických 

elektráren na střechách objektů, se kterým začíná společnost koketovat již v tuto chvíli, 

ovšem díky panujícím legislativním překážkám a současným spekulacím nad vývojem 

není ani u tohoto odvětví jistá jeho budoucnost. 



58 
 

3.1.7 Charakteristika služby 

V této kapitole se pokusím poskytovvanou službu rozdělit na logické podcelky, ze 

kterých je kompletní služba složena. Mohu tak detailněji vystihnout podstatu každé 

činnosti, která ve společnosti probíhá při získávání a následné realizaci zakázky. 

3.1.7.1 Distribu ční síť 

Jako první krok nebo v  souběhu s jednáním s bankovními institucemi je nutné, aby 

probíhalo jednání provozovatelem distribuční sítě s cílem získat souhlasné stanovisko 

na připojení výrobny k distribuční síti. Mezi distributory v České republice patří 

společnosti E. ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. (dále jen 

E.ON, ČEZ, PRE). Mimo těchto jmenovaných subjektů musí společnost komunikovat i 

s dalšími divizemi zmíněných společností a to ohledně měření, fakturace a dalších. Je 

třeba zmínit, že komunikace s každým distributorem je trochu odlišná, ale pravdou je, 

že základ je u všech společností stejný. Velice důležité je, aby si investor uvědomil, že 

komunikace s těmito „ byrokratickými giganty“ je často velice kostrbatá a nebere ohled 

na žádného investora. Při zahájení komunikace s těmito společnostmi, je nutné prověřit 

kapacity v distribuční soustavě pro samotnou fotovoltaickou elektrárnu v daném území 

nebo lokalitě. Jinými slovy jde, o zjištění zda vůbec lze uvažovanou vyrobenou energii 

dodávat do distribuční sítě.  Tuto záležitost lze prověřit na základě vyplnění žádosti o 

připojení výrobny k distribuční soustavě a doložení oficiálních příloh. Mezi oficiální 

přílohy patří souhlas majitele pozemku, souhlas obce a souhlas stavebního úřadu 

s výstavbou elektrárny, dále pak situační výkres výrobny elektrické energie, 

jednopólové schéma zapojení výrobny, dotazník pro vlastní výrobnu a případně výpis 

z obchodního rejstříku. Tento balíček dokumentů se poté odešle na adresu distributora a 

buďto prostřednictvím pošty anebo elektronickou cestou. Všechny tyto záležitosti pro 

investora připravuje za poplatek Společnost, v případě že již investor souhlasné 

stanovisko nevlastní. Distributor má po obdržení žádosti ze zákona 30 dní na odpověď. 

V případě, že investor obdrží záporné stanovisko od distributora, má ještě vlastní 

možnost nechat si na vlastní náklady vypracovat studii připojitelnosti a předložit ji zpět 

distributorovi k posouzení a je možné, že distributor pakliže je studie správná, může své 

stanovisko přehodnotit. Pokud investor obdrží kladné stanovisko na poprvé nebo po 
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opravě, pak zároveň s ním dostane informace o podmínkách připojení výrobny a to jak 

po stránce finanční tak i technické a návrh smlouvy o smlouvě budoucí s distributorem. 

Po oboustranném podepsání smlouvy a zaplacení poplatku investorem, zahajuje 

provozovatel distribuční sousatvy teprve svoji jakoukoli činnost. 

Od 1. 4. letošního roku je v platnosti nová vyhláška energetického regulačního úřadu 

pro vydávání souhlasných stanovisek pro připojení výroben k distribuční síti a ta má 

silný dopad na předchozí uvedené. V této vyhlášce jsou upraveny postupy pro získání 

souhlasného stanoviska a následného podepsaní smlouvy o připojení. Přesněji se tedy 

vyhláška věnuje podmínkám připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě, obsahu žádostí o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě, způsobu posuzování žádosti o připojení zařízení k přenosové 

soustavě nebo distribuční soustavě, definicí nákladů spojených s připojením zařízení k 

přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného příkonu 

nebo výkonu a výpočtem následného podílu žadatele a stanovením termínů pro 

připojení. 

3.1.7.2 Finance 

Služba spočívající v dodávce fotovoltaické elektrárny na klíč, je velice náročná na 

vstupní finanční zdroje. Každý investor, který má zájem postavit fotovoltaickou 

elektrárnu, potřebuje mít jistý finanční obnos, který je samozřejmě ovlivněn velikostí 

uvažované instalace FVE a tím i celkové investice. Na tomto trhu je i spousta 

neuvědomělých investorů, kteří tuto stránku často podceňují a považují finanční stránku 

jako nedůležitou. Právě tyto investory je hned při prvním kontaktu nezbytné přesvědčit 

je o jejich omylu a přimět je klást na tuto oblast důraz. Správná volba bankovní instituce 

často může jednak investorovi, ale také realizátorovi ušetřit cenný čas. Komunikace 

s bankami je dlouhodobou záležitostí, která často trvá od počátečního kontaktování až 

do úplného vyřízení i několik měsíců. Společnost pomáhá v tomto směru investorovi 

tvorbou podnikatelského plánu a energetického auditu. Dále v případě, že je to možné, 

se ukazuje jako vhodné, pokud se zákazníkem účastní jednání i zástupce ze Společnosti. 

Banka jako instituce, která půjčuje investorovi významný obnos peněz, musí být 

přesvědčena o tom, že společnost, která zakázku realizuje, je společností schopnou a 

celá realizace proběhne bez problémů. Tento fakt se prokazuje referencemi 
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dodavatelské společnosti a kvalitou a spolehlivostí použitých technologií. Některé 

banky, jako např. Komerční banka, a.s., také mají své soupisy společností, jež považují 

za schválené dodavatele a na investiční akce realizované těmito společnostmi potom 

spíše své prostředky poskytnou. Poté, co banka schválí veškeré převzaté dokumenty, 

otevře úvěrový rámec investorovi a realizace může být zahájena.  

 

3.1.7.3 Pozemek 

V této kapitole bych rád rozebral činnosti týkající se samotné fyzické realizace a tudíž 

činností probíhajících na pozemku, který byl určen pro realizace fotovoltaické 

elektrárny. Vše by samozřejmě mělo začít již při samotném výběru tohoto pozemku. 

Společnost samozřejmě s investory spolupracuje často již v této době a to hlavně 

z důvodu, že si je velice dobře vědoma faktu, že právě výběr pozemku může značně 

usnadnit nebo naopak znesnadnit následnou realizaci. Existuje několik kriterií, kterých 

je třeba při výběru pozemku dbát. Prvním a zcela základním kritériem je informace o 

tom, zda pozemek leží v průmyslové zóně a tím pádem je z hlediska územního plánu 

funkčně určen jako plocha pro výrobu nebo plocha manipulační či ostatní plocha. 

Fotovoltaickou elektrárnu a obecně výrobnu elektrické energie o větším výkonu, který 

neslouží pouze k vlastní spotřebě a tuto spotřebu dokonce několikanásobně převyšuje, 

lze na volné ploše stavět dle stavebního zákona pouze v průmyslové zóně. Tuto 

informaci je možné zjistit na webových stránkách při nahlížení do katastru nemovitostí, 

ale vždy je nutmé přesvědčit se o pravdivosti nebo aktuálnosti informací z těchto 

webových stránek na příslušném útvaru územního plánování, který je často přidružený 

stavebnímu úřadu. Pokud není pozemek v průmyslové zóně, pak je důležité, zda není 

v plánované změně územního plánu uvedený u tohoto pozemku návrh na změnu 

funkčního využití a pokud ano, je třeba prověřit reálnost této změny u příslušného 

architekta, který změnu do návrhu zanáší a pak u samotných představitelů obce, kteří 

poté budou o dané změně hlasovat. 

V případě, že je pozemek v průmyslové zóně, je třeba jej prověřit po stránce dosahu 

vedení vysokého napětí (dále jen VN) nebo vedení nízkého napětí (dále jen NN). Důvod 

je prostý je nutné vyrobenou elektrickou energii připojit k některému z těchto vedení a 
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tím jí dodávat do distribuční sítě. Dalším faktorem je pak vzdálenost samotného vedení 

a to jednak proto, že samotná přípojka představuje navýšení nákladů celé realizace. 

Hlavním důvodem, je problém, že přípojka vede přes další sousední pozemky a v tom je 

právě skrytý kámen úrazu. Aby byla celá investice realizovatelná s úvěrem od banky, je 

třeba na takto vybudované vedení zřídit věcné břemeno u každého pozemku, což do 

jisté míry ovlivňuje následnou dispozici s pozemkem a to může stát investora nejen 

veliké úsilí majitele pozemků přesvědčit o poskytnutí souhlasu s věcným břemenem. 

Souhlas však může stát investora značné finanční prostředky, o které si majitelé 

pozemku mohou říci, zvláště pak pokud jsou znalí situace a vědí jak je jejich souhlas 

v tuto chvíli je pro investory v tuto chvíli důležitý. Problematika možných přípojných 

bodů do distribuční sítě a jejich vzdálenosti se proto řeší již v průběhu zjišťování volné 

kapacity v distribuční síti a zažádání o její rezervaci u distributora.  

Po těchto dvou klíčových parametrech pozemku vybraného pro výstavbu fotovoltaické 

elektrárny, je nutné prověřit umístění dalších objektů, které by mohly mít negativní 

dopad na funkčnost samotné elektrárny, jako jsou stínící objekty nebo objekty 

vytvářející prach nebo uvolňující jiné pevné částice do ovzduší, které by následně 

dopadaly na samotné fotovoltaické panely a omezovaly tak jejich funkčnost. Dále je 

třeba prověřit přístupovou cestu, protože při realizaci elektrárny často jezdí na pozemek 

nákladní auta s hmotností nad 3,5 tuny. Potřebné je znát i místní poměry a to především 

názor obce a majitelů okolních pozemků, kteří mohou znesnadnit nebo dokonce 

znemožnit následný postup při realizaci. Za příznivou informaci se z počátku považuje i 

rovinatost terénu a jeho pozitivní sklon k jihu. 

V případě, že pozemek vyhoví všem těmto základním kritériím a je tedy vybrán, jako 

vhodný pro realizaci fotovoltaické elektrárny můžeme přistoupit ke komunikaci se 

stavebním úřadem 

3.1.7.4 Stavební a územní řízení 

Vzhledem k tomu, že oblast fotovoltaiky je velice nová, tak i stavební zákon si s ní 

v počátku nevěděl rady a tudíž v rámci České republiky si jednotlivé stavební úřady 

vykládaly zákon svým způsobem. Nejde tedy říci, že by šlo plošně o stejný postup a je 

tedy velice vhodné s dostatečným předstihem projednat na jednotlivém stavebním 

úřadu, který v dané lokalitě problematiku bude řešit a nastínit mu celou představu 
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investičního plánu. Pracovních stavebního úřadu na základě sdělených informací 

navrhnou způsob, jakým se k celé věci bude stavět stavební úřad a zda se tedy bude řešit 

celá stavba fotovoltaické elektrárny formou odděleného územního a stavebního řízení 

nebo sloučeného územního a stavebního řízení nebo zjednodušeným územním a 

stavebním řízením. 

3.1.7.5 Fyzická realizace fotovoltaická elektrárny 

V této části své práce se pokusím popsat stručně, ale pokud možno co nejvýstižněji, jak 

vlastně probíhají jednotlivé činnosti ve fázi realizace fotovoltaické elektrárny, které 

zaštituje pod komplexní dodávkou Společnost pro svého zákazníka., Ten je ve většině 

případů koncovým uživatelem fotovoltaické elektrárny. Tento sled kroků se zaměřuje 

především na činnosti, které jsou důležité pro realizaci FVE a jsou spojeny se náběhem 

nákladů.  Důležité je zmínit, že činnosti nejsou uváděny chronologicky a mezi 

jednotlivými dílčími činnostmi často dochází k překrývání termínů realizace. 

 

Příprava pozemku 

V samotném začátku probíhá příprava pozemku pro budování fotovoltaické elektrárny, 

Rozsah této přípravy je dán samotným pozemkem. Na začátku je nutné samozřejmě, 

tedy v případě, že pozemek ještě není, vytýčit hranic pozemku geodetem, při tomto 

vytýčení musí být účastni všichni majitelé okolních pozemků. Dále je nutné provést 

geologický průzkum pozemku a udělat analýzu podloží a výskytu hornin, které by 

mohli znamenat problém pro následné beranění sloupků do země. 

Co se týče samotných úprava na pozemku, ty se běžně skládají z vykácení náletových 

dřevin, které by způsobovali zastínění panelů na elektrárně, poté úprava samotného 

povrchu pozemku v podobě (rekultivace, válcování, apod.), v případě, že se jedná o 

pole. Na každé elektrárně je totiž třeba, aby se po spuštění elektrárny, na pozemku 

uchytila tráva, která potřebuje jisté úpravy, proto aby se jí dařilo. 

Některé fotovoltaické elektrárny jsou stavěny v prostorách bývalých zemědělských 

družstev nebo jiných průmyslových oblastech, jako jsou vojenské objekty a u takových 

to realizací je příprava pozemku rozšířena i o demoliční práce, které musí být 

provedeny s vysokou odborností, protože v případě opaku, může dojít k negativním 

vlivům v podobě posunu půdy, které můžou mít až katastrofický dopad na samotnou 
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elektrárnu. Po provedených demoličních pracích je provedena úprava sklonu pozemku, 

v případě, že má negativní sklon k jihu.  

  

Zemní práce 

Po ukončení přípravy pozemku, je třeba zpevnit části pozemků, které budou určeny ke 

komunikaci pro pohyb strojů na pozemku. Toto zpevnění se provádí buďto štěrkem 

nebo betonovými panely. Tato úprava je nutná především proto, že se na pozemku 

pohybují velice těžké stroje, jako jeřáby, které mají váhu s nákladem až kolem deseti 

tun. Dalšími prováděnými zemními pracemi jsou práce výkopové pro oplocení, 

pokládku kabelů, vytvoření nájezdu na pozemek, umístění trafostanice apod. 

 

Oplocení a zabezpečení 

Tato činnost často probíhá v souběhu s úpravou pozemku a zemními pracemi, 

především proto, aby došlo ke snížení nákladů na mechanizaci, které se sníží lepším 

souběhem při využití strojů. Nejprve je třeba tedy vybudovat oplocení, jehož parametry 

se různí, nicméně je pravda, že jeho minimální parametry, které musí oplocení splňovat, 

je dáno podmínkami pojišťovny, kterou si zvolí investor pro pojištění celé fotovoltaické 

elektrárny. Podmínky pojišťoven běžně definují výšku oplocení, způsob zabezpečení 

brány a způsob zajištění ochrany formou umístění bavoletu na plot, použití žiletkového 

drátu, je zakázáno. Při tvorbě oplocení je výhodné využít i podhrabové desky, i přes to, 

že se jedná o zvýšení nákladů. Z vlastních zkušeností z realizací vím, že elektrárny poté 

často mohou mít problémy s výskytem falešných poplachů na zabezpečovacím systému, 

způsobených zvěří. S vytvořením oplocení logicky souvisí i vybudování zabezpečení 

elektrárny. V současnosti se nejčastěji fotovoltaické elektrárny, které staví Společnost, 

zabezpečují formou perimetrického dotykového drátu, který je natažen v plotě, který dle 

nastavení, reaguje na prohýbání plotu. Na trhu se dále používá zabezpečení formou 

infrabariér, mikrovlnných čidel, radaru. Někdy je do zabezpečení elektrárny počítáno i 

s kamerovým systémem, ten však sám o sobě není ochranným prvkem, je pouze prvkem 

doplňujícím stávající ochranu na elektrárně.   
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Elektroinstalace 

Elektroinstalační práce souvisejí od počátku s celým průběhem na elektrárně, neboť 

souvisejí v počátku s natažením AC strany vedení, tedy vedení střídavého proudu, mezi 

trafostanicí a hlavním rozvaděčem, případně ještě i mezi dílčími rozvaděči. Dále pak je 

na elektrárně pokládáno vedení ke zmiňovanému zabezpečení. Vedení DC je strany 

vedení, tedy vedení stejnosměrného proudu, kterým je výkon od panelů veden 

k měničům a následně k rozvaděčům, vedení datového kabelu pro komunikační přenos 

a uzemňovacího vedení. Dále elektroinstalační práce souvisejí s vybudováním 

rozvaděčů, včetně jejich dílčích komponent. Elektroinstalační práce pak souvisejí 

s propojením všech panelů a zapojením a zprovozněním měničů a celkové zprovoznění 

fotovoltaické elektrárny, které je doplněno revizní zprávou. 

 

Podkonstrukce 

Společnosti na trhu se z pohledu použité podkonstrukce dělí v podstatě do tří kategorií a 

na konstrukce beraněné, na závrtných šroubech a podkonstrukce využívající betonové 

patky. Společnost realizuje elektrárny na podkonstrukcích beraněných, jinými slovy 

zarážených. Pro zajištění těchto dodávek využívá belgickou a německou dodavatelskou 

společnost, se značnou zárukou kvality a především vynikajícími cenami za 

poskytované služby. Materiál je na stavbu dopravován nákladními auty, kde je 

konstrukce předpřipravována. První vždy přijedou sloupky konstrukce, které jsou 

beraněny beranícím strojem do země. Samotnému beranění musí předcházet výpočet 

hloubky pro beranění, které vychází z podkladů z geologického průzkumu, někdy jsou 

na projektu prováděny i trhací zkoušky na zkušebně zaberaněném sloupku. Po 

zaberanění sloupků jsou montovány krokve na zaberaněné sloupky a poté vaznice, celý 

konstrukční stůl je v podstatě takovou skládačkou. V případě krátkého času na realizaci 

probíhá beranění sloupků souběžně s montáží stolů. Obtížnost montáže se odvíjí od 

výšky a členitosti navrženého stolu. Společnost se v tomto směru snaží jít cestou dvou 

až tří konstrukčních řešení, které by byly použitelné pro veškeré realizace. Každá 

typizovaná podkonstrukce, samozřejmě vyžaduje statický posudek. 
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Fotovoltaická technologie 

V ideálním případě přímo po ukončení montáže podkonstrukce, nebo případně i v jejím 

průběhu je zahájena montáž fotovoltaických panelů na stoly a umísťování 

fotovoltaických střídačů na předem připravené betonové patky. V praxi však díky 

nedostatku technologií na trhu není téměř nikdy této ideální situace dosaženo a mezi 

těmito dvěma činnostmi vzniká určitý nevyužitý prodlevový čas. Panely i měniče jsou 

na elektrárnu dopravovány stejně jako podkonstrukce kamionovou přepravou. Propojení 

těchto fotovoltaických technologií a jejich následné oživení již bylo zmíněno v oblasti 

elektrotechnických prací. 

 

Ostatní 

Položku ostatní je zde třeba také uvést, protože v souvislosti s budováním fotovoltaické 

elektrárny existuje samozřejmě řada aktivit, které například nejsou řešeny ve smlouvě o 

dílo, ale následně o ně investor má zájem. Společnost si je vědoma, že spokojený 

zákazník a tudíž dobrá reference je pro ni velice důležitou, a tak se i pro případné 

„vícepráce“ snaží najít s investorem společnou cestu k domluvě. Mezi tyto práce spadá 

právě například vybudování kamerového systému, instalace wi-fi systému pro připojení 

na internet a dálkové sledování elektrárny, doplňkové terénní úpravy pozemku, výsadba 

rostlin nebo stromů, apod. Rozsahy prací jsou vždy řešeny formou dodatků ke smlouvě. 

3.1.7.6 Pozáruční servis 

Společnost standardně poskytuje záruku 24 měsíců na fotovoltaickou elektrárnu jako 

celek a pak samozřejmě na určité dílčí komponenty prodlouženou záruku 60 měsíců, 

nebo například u fotovoltaických panelů je záruka řešena formou garantovaného 

výkonu panelu po dvanácti letech ve výši devadesát procent výkonu a pětadvaceti letech 

osmdesát procent výkonu. Dále pak Společnost nabízí investorovi k podpisu servisní 

smlouvu, kde se zavazuje k servisním prohlídkám, kontrolám a revizím za poplatek po 

dobu životnosti fotovoltaické elektrárny. 
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3.1.7.7 Odstranění 

Po dvaceti nebo pětadvaceti letech nebo případně po domluvě v jiném termínu se 

Společnost zavazuje po vyzvání investorem k odstranění fotovoltaické elektrárny 

z pozemku. Tato domluva je součástí každé sepsané smlouvy. Veškeré komponenty by 

pak byly ekologicky likvidovány a děleny do jednotlivých odpadů dle materiálového 

složení. Samotné fotovoltaické technologie garantuje ekologicky na své náklady 

zlikvidovat po ukončení fungování fotovoltaické elektrárny dodavatel Společnosti. 

3.1.8 Definice procesů 

V této části své práce bych rád definoval základní procesy, ke kterým ve společnosti 

dochází. Protože mým cílem je zlepšit řízení těchto procesů, tak za jisté musím nejprve 

definovat tyto procesy a pochopit blíže jejich fungování. Tyto procesy se vždy vztahují 

k průběhu nějaké zakázky samotnou Společností od prvotního obdržení poptávky do 

Společnosti na zakázku, kdy v té době je budoucí zakázka stále ještě pouze nabídkou až 

po procesy, které souvisejí se servisní smlouvou, které probíhají po předání díla bez vad 

a nedodělků zákazníkovi. 

Veškeré procesy uvádím v chronologické posloupnosti, tak aby se dala rozpoznat i 

návaznost procesů, které tvoří Společnosti hodnoty při realizaci zakázky. Dále také 

uvádím přibližnou délku trvání procesů. 

 

3.1.8.1  Procesy při získávání zakázky 

Primární procesy, ke kterým dochází, jsou procesy seznamovací s projektem a 

investorem na první schůzce, kde většinou probíhá definice představ zákazníka a 

základních představ o projektu. Tyto prvotní procesy jsou velice důležité a někdy 

dokonce rozhodují již tyto schůzky o získání zakázky. Na základě dostupných informací 

z první schůzky s investorem, musí společnost detailně prověřit reálnost projektu, 

včetně vytipování všech možných úskalí a vytvoření variant rozmístění, a zpracování 

cenové nabídky a někdy, pokud si zákazník přeje i ekonomické studie. Pokud se 

podíváme tedy na dokumenty, které se investorovi předkládají, tak je jasné, že v této 

oblasti se zapojuje  
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nejen obchodní ale i projekční oddělení. Tato část procesů probíhá většinou v rozmezí 

jednoho až dvou týdnů. 

Předání materiálů a jejich prezentace investorovi by mělo vyústit v akceptaci obchodní 

nabídky. Investor však má téměř vždy řadu připomínek a tak komunikace, která vede 

k jejich upřesnění, trvá řádově jeden až dva měsíce. 

V případě, že investor akceptuje obchodní nabídku Společnosti a tím se zakládá nová 

samostatná zakázka. Společnost čeká velké množství úkolů, které však ve finále povede 

k finančnímu přínosu. Obchodní tým tedy začne vytvářet návrh smlouvy o dílo, který 

bude předložen investorovi a po argumentaci a zapracování připomínek je smlouva 

uzavřena a podepsána. Je velice důležité, aby smlouva neobsahovala žádná vážná 

pochybení v základních principech. Musí být správně definován vstupní výchozí 

dokumenty, předmět díla, použité technologie, lhůty, platební podmínky atd. Ve 

Společnosti se v této chvíli musí rozhodnout o projektovém týmu, který bude elektrárnu 

realizovat, kterému se předají podklady od obchodního a projekčního týmu a dále se 

touto zakázkou po stránce realizace zabývají již jen členové realizačního týmu a 

přidělení projektanti. Tento úsek v životním cyklu zakázky trvá zpravidla v rozsahu 

jednoho až čtyř týdnů. Vzhledem k tomu, že v této době však řeší zákazník komplexně i 

způsob financování a probíhá vyjednávání s bankami, je toto období mnohdy 

prodlouženo až na dva až tři měsíce a někdy i déle a tudíž přechází do následujících 

procesů. 

 

3.1.8.2 Procesy při přípravě zakázky 

Tato část procesů je zřejmě ta nejdelší v celém životním cyklu zakázky, a tedy bývá 

delší než samotná realizace v místě výstavby, V této části probíhá ze strany obchodního 

zastoupení pomoc zákazníkovi při komunikaci s bankou a příprava podkladů pro banku, 

jako je podnikatelský záměr, energetický audit a podobně. Právě jednání s bankou často 

tuto fázi zakázky velice prodlužuje. Ze strany projektového týmu je zapotřebí provést 

tendr všech základních komodit u dodavatelů, pracovat na technickém řešení a 

připravovat kalkulaci zakázky, harmonogram činností aj. Tento proces propojuje 

činnosti Obchodního i Realizačního týmu. 
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3.1.8.3 Procesy při realizaci zakázky 

Tyto procesy jsou definované již v kapitole definice služby (odkaz), takže zde je 

zmíním jen ve zkratce. Jedná se o veškeré práce související s projektem a to jak 

stavební práce na stavbě, tak „papírové války“ se všemi zainteresovanými institucemi 

až po předání díla zákazníkovi bez vad a nedodělků. Často je v této fázi upřesňována 

podepsaná smlouva formou dodatků, na základě, kterých se mění např. rozsah díla, 

nebo předmět díla, termíny, technologie apod. Takže i realizace musí být na takovéto 

změny připravena. Společnost se však snaží maximálně takovýmto změnám v průběhu 

realizace vyvarovat. S ukončením realizace souvisí i kolaudace fotovoltaická elektrárny. 

Samotné předávání zakázky je spojeno s náročnými procesy, které jsou velice 

vyčerpávající a to jak po stránce psychické (naplnění všech požadavků nutných 

k vlastnímu spuštění fotovoltaické elektrárny) tak i fyzické (mnohdy vážou dlouhodobě 

nemalé kapacity spočívající v doladění i těch nejmenších detailů). Tyto procesy 

spočívající v kompletaci dokumentace, vytvoření místního provozního předpisu, 

vyplnění několika systémových dokladů s investorem a hlavně rychlého a přesného 

doladění některý nedostatků, které se projevily ve zkušebním provozu. 

 

3.1.8.4 Procesy po předání zakázky 

Po předání zakázky je třeba dořešit s investorem několik záležitostí. Tou první a pro Po 

předání zakázky je třeba dořešit s investorem několik záležitostí. Tou první a pro 

Společnost nejdůležitější proces je podepsání servisní smlouvy s investorem, která 

zajišťuje Společnosti finanční příjmy v budoucnosti a naproti tomu investorovi zajišťuje 

odborné záruční a pozáruční kontroly funkčnosti a celkového stavu fotovoltaické 

elektrárny. Někdy bývá tato smlouva podepsána již na začátku zároveň se smlouvou o 

dílo, ale hodně investorů odkládá tuto nutnost až na nejpozdější čas. Dalšími procesy, 

které zde probíhají je pravidelná komunikace se zákazníkem, o tom, jak fotovoltaická 

elektrárna funguje a projednání případného umožnění nahlížení do dat na dálkovém 

odečtu, které je zdrojem dat využitým pro analýzy vyráběné energie. 
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3.1.9 Definice odpovědných osob – iniciátorů změn 

3.1.9.1 Systém – systémový manažer 

Je to manažer, který se zabývá komplexním systémem fungování společnosti v oblasti 

systému. Připravuje většinu šablon, které se následně využívají při získávání zakázky a 

následné realizaci a veškeré šablony, které jsou ve Společnosti využívány, také 

kontroluje. Systémový manažer by měl být schopen poradit veškerým pracovníkům 

s tím jak provést nesystémovou věc, tak aby byla vnímána jako systémová. Jeho 

hlavním úkolem je připravit společnost na audit, který probíhá každým rokem.  

 

3.1.9.2 Majetek – manažer majetku 

Funkce manažera majetku opravňuje tuto osobu k nakládání s majetkem společnosti. 

Rozhoduje tedy o jeho propůjčení do jednotlivého týmu k určité realizaci zakázky a 

v případě, že požadovaný majetek, přístroj či stroj na skladě není, tak je jeho úkolem 

pomoci přípraváři týmu sehnat odpovídající majetkové zázemí. Mimo tento úkol, je 

tento manažer spjat s pojištěním a řeší tak veškeré stavebně montážní pojištění pro 

společnost jako celek a řeší i další osobní pojištění, které si sjednávají zaměstnanci a 

vlastně veškeré nutné pojistky k vlastněnému majetku a materiálu. 

 

3.1.9.3 Obchod – manažer obchodu 

Obchod tvoří ve Společnosti dvě osoby, přičemž první a hlavní je: 

Manažer obchodu 

Tento manažer má na starost, veškeré činnosti, které jsou spojeny s komunikací 

s potenciálními zákazníky. Tedy lze říci, že zabezpečuje osobní schůzky a předává 

zákazníkovi i veškeré podklady a samotnou nabídku na naší generální dodávku služby. 

V případě úspěchu, pak se zákazníkem sepíše obchodní objednávku. 
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3.1.9.4 Příslušný cenový a technický kalkulant 

V předchozím odstavci, je zmíněna postava vedoucí obchodního týmu, pro kterého na 

obchodě pracuje právě příslušní technický a cenový kalkulant, který vypracuje pro 

vedoucího obchodního týmu nabídkovou kalkulaci zakázky a ekonomickou studii, pro 

nabízené projekty. U projekční části společnosti má pak za povinnost předa dostupné 

podklady a získat na jejich základě od projekce výkres s rozmístěním technologie na 

pozemku, které se přikládají k obchodním nabídkám, o kterých jsem se zmínil výše. 

 

3.1.9.5 Projekce – manažer projekce 

Za projekci odpovídá ve všech směrech rámcově vedoucí projekce, který přiděluje 

úkoly, řeší případně vzniklé komplikace, plánuje činnost útvaru. Vedoucí projekce je 

taktéž iniciátorem změny, který provádí i kontrolu. V zásadě veškeré činnosti poté 

vykonává příslušný projektant, tedy spíše projektanti, protože se jedná vždy o 

samostatnou část stavební a elektro. Odpovědnost tedy včetně pravomocí poté mají tito 

projektanti. V případě iniciace změny je však iniciátorem u projekce vždy vedoucí 

projektu. 

 

3.1.9.6 Realizace – manažer realizace 

Realizaci bych pro tyto účely rozdělil na papírovou část a fyzickou část realizace. 

Papírovým řízením projektu je pověřen vedoucí projektového týmu, který tuto funkci 

deleguje na svého přípraváře, přičemž odpovědnost je však stále na něm. Za fyzickou 

realizaci je také odpovědný vedoucí projektového týmu, který většinu svých povinností 

deleguje na stavbyvedoucího, který potom řídí činnosti probíhající na stavbě. Lze tedy 

říci, že vedoucí projektového týmu je odpovědný za projekt jako celek a je jeho 

zastřešovacím elementem mezi materiálovými a papírovými toky řízenými přípravářem 

a hmotné toky přímo na stavbě řízené stavbyvedoucím. Vedoucí projektového týmu řeší 

a řídí nejen veškeré jmenované činností, ale také i záležitosti týkající se průběhu 

fakturace, plateb, projektu, ale i činnosti probíhající mimo stavbu nebo kancelář 

společnosti. Tím je myšlena především komunikace se zákazníkem a jeho pověřenými 

zástupci a dodavateli a jeho pověřenými zástupci. Iniciátorem změny však nemůže být 
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nikdy sám vedoucí projektového týmu, vždy musí vše vycházet od manažera realizace, 

který duševně řídí celou realizaci Společnosti. 
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4 Návrhy a opatření pro zdokonalení procesů 

V této části práce bych chtěl uvést návrhy, které by měly směřovat ke zdokonalení 

procesů při řízení zakázek společností XYZ. Po zavedení těchto opatření, by společnost 

měla lépe vyrovnat s množstvím projektů, které ji v budoucnu očekávají. Je nutné si 

uvědomit, že společnost se v podstatě učí za chodu, neboť se v odvětví fotovoltaiky 

pohybuje teprve několik měsíců a navíc se její tým pracovníků od doby, kdy 

s fotovoltaikou začala, pravidelně rozrůstá. Konkurence na trhu je velice silná, a pokud 

chce společnost být na tomto trhu úspěšná a svoji pozici si udržet i více let, tak je třeba 

neustále pracovat na svém zlepšování, které vytváří hlavní konkurenční výhodu celé 

společnosti. 

Triangl vazba – obchod, projekce a realizace 

Touto vazbou je především myšlen přenos informací z jednotlivých víceméně 

samostatně fungujících procesů a to samozřejmě přenos oboustranný. Základem této 

trianglové vazby bude 45 minutová schůzka všech vedoucích pracovníků, kde bude mít 

každý celek 10 minut na shrnutí aktuálního dění a problémů, se kterými se potýká. 10 

minut je velice krátká doba a pro to, bude za potřebí dobré přípravy na tuto schůzku. 

V posledních 15 minutách se poté budou hledat odpovědi na nastolené otázky. Důvody 

pro zavedení této vazby je třeba hledat v možnosti zlepšení se každé oblasti zvlášť a pak 

samozřejmě i pro zlepšení společnosti jako celek. 

Obchodní tým bude schopen na základě získaných poznatků vyvářet daleko přesnější 

kalkulace pro poptávané elektrárny na klíč , a to díky informacím získaným z  prostředí 

realizace, kde pracují pracovníci nejvíce spjati s procesy přímo na stavbě, které 

ovlivňují nákladovou stránku věci. Náklady jsou u realizačního týmu ovlivňovány ve 

dvou stupních. V první hladině náklady ovlivňují vedoucí projektových týmů a 

přípraváři, ale každý trochu jiným způsobem. Vedoucí projektového týmu rozhoduje o 

koncepci projektu, o zvolených technologiích a o použitých materiálech, kde tedy 

definuje náklady. Přípravář pak následně k požadavkům vedoucího projektového týmu 

přiřazuje tendrováním subdodavatele a tím tedy také ovlivňuje nákladovou složku. 

V druhé hladině náklady ovlivňuje právě stavbyvedoucí, který přímo na stavbě sice 

dodržuje koncept daný vedoucím projektového týmu, ale nicméně dohlíží na každého 
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subdodavatele a řeší případné vzniklé nedostatky, které se poté promítají právě do 

nákladové složky zakázky. Tyto praktické znalosti, které realizační pracovníci mají, je 

třeba předat obchodnímu týmu. Konkurence na trhu je v současné době velice silná a 

samozřejmě hlavní tlak, kterému musí Společnost čelit, je tlak na cenu. Konkurovat 

cenou lze především při správně vytvořené kalkulaci při nabízení zakázky. 

Naproti tomu je důležitá vazba mezi obchodem a projekcí. Snahou je přesné vytváření 

nabídek, které vycházejí z výkresů rozmístění technologie na daném pozemku. A právě 

možnosti projektantů je třeba v této oblasti znát velice dobře, proto je zde nutná vazba 

mezi těmito dvěma odděleními. Odstraní se tak chyby, které vznikají již při nabízení 

zakázky. 

Silnější komunikace je třeba zavést i mezi realizací a projekcí. Jednostranně fungující 

směr od projekce k realizaci se zdá být v této oblasti nedostačující. Ze strany projekce je 

realizace upozorňována na každou změnu a každý možný problém. Nicméně zpětný 

chod této komunikace není příliš dobře nastaven. A tak nedostatky výkresů vytvořených 

na projekci často nejsou vůbec řešeny a nejsou nastaveny opatření, aby se neopakovaly. 

Nedostatky v projektové dokumentaci jsou nicméně přirozené, společnost se oblasti 

fotovoltaiky nevěnuje příliš dlouho a tak projektanti ještě neznají potřebu veškerých 

náležitostí, co se týče projektové dokumentace. Dále se také dá hovořit o tom, že 

projekce je z důvodu prudce se vyvíjejícího oboru a následně znalostí oboru vzdálena 

od samotné realizace. Nedostatky v projektové dokumentaci se týkají jak oblasti 

stavební, tak i v oblasti elektrotechnické. A požadavky na  projekt vyplývají právě z 

potřeb pracovníků z realizace, takže pokud bude fungovat zpětná vazba, ze které 

vyplynou nápravy v projektové činnosti, úroveň projektové dokumentace se zvýší. Je 

třeba oblast realizace a projekce semknout blíže a to především v oblastech, kde se 

jejich působnost přímo protíná. Oblasti nejsilnější spolupráce musí fungovat při jednání 

pracovníků realizace s provozovateli distribučních sítí, stavebními úřady, městskými 

úřady a veškerými dalšími úřady, které se vyjadřují k výstavbě fotovoltaické elektrárny. 

Zlepšení úrovně se projeví především zrychlením realizace a odstraněním vzniku 

některých vad, které jsou zapříčiněny z důvodu nejasnosti v projektech a klesnou tak i 

vícenáklady, kterými se pak vady napravují. 
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Širší okruhy dodavatelů pro tendry 

Tendr dodavatelů je klíčová úloha přípraváře a vedoucího projektového týmu. Oslovení 

společností poptávkou a podklady pro tendr vždy připravuje přípravář, rozhodnutí je 

pak na vedoucím projektového týmu. Je pravdou, že existují oblasti, které tendru 

nepodléhají a to jsou především samotné technologie v podobě panelů a střídačů. 

Současné vývoje na trhu s těmito technologiemi však naznačují nutnost změny. Co se 

týče fotovoltaických panelů, ty jsou na trhu ve vlnách je jich na trhu  střídavě dostatek a 

nedostatek, ale fotovoltaické střídače se staly od konce roku 2009 postrachem všech 

společností, zabývajících se výstavbou fotovoltaických elektráren a také všech investorů 

plánem investic do oblasti fotovoltaiky. Tendr tedy do budoucna zřejmě nemine ani tuto 

oblast, i když půjde spíše o rámcový tendr, protože jde v této položce o značně velké 

finanční prostředky a tak je cílem společnosti získat co nejnižší možnou cenu u 

kvalitního dodavatele, která je samozřejmě podmíněna velikostí odběru. 

V tomto bodě se však chci zmínit spíše o oblasti samotného tendru subdodavatelů, který 

je prováděn u masivní části položek. Nicméně se často stává, že tendr je zúžen na 

jediného subdodavatele. Stává se to v oblastech kdy, jde o známou a ověřenou osobou, 

se kterou se pracuje na bázi dlouhodobé spolupráce. Nebo u dodavatelů, o kterých je 

známo, že mají dlouhodobě nejnižší cenu na trhu. Podle mě tento problém vzniká z toho 

faktu, že tendr je vnímán pouze jako výběr dodavatele, ale to podle mě není jediný úkol 

tendru. Tendr má zajistit širší pohled na trh v různých oblastech a rozvíjet znalosti a 

obecné podvědomí zaměstnanců o technologiích, které jsou na trhu nabízeny. Často tak 

není využit potenciál tendru naplno. 

 

Využití 3. kola tendru (tzv. ředitelské kolo tendru) 

Tento návrh souvisí s předchozím zmíněným bodem. Souvisí s úlohou tendru vybrat 

nejlepší dodavatele na trhu za nejlepší cenu. Obecně tendr probíhá ve dvou kolech. 

V prvním kole jsou osloveni vybraní dodavatelé a u těchto je poptán předmět tendru. Po 

obdržení veškerých nabídek, jsou jednotlivé nabídky sjednoceny a podle referencí, 

doložené kvality a především ceny je vybráno několik uchazečů do druhého kola. Ve 

druhém kole se již jedná především o cenové flexibilitě každého z dodavatelů a 

dodavatel je tlačen s cenou co nejníže. Často se stává, že tendr je zde ukončen a je 

vybrán dodavatel. V tuto chvíli má však dostat ucelený tendr s informací, kam by se měl 
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s cenou dodavatel dostat, do rukou výše postavené osoby, v našem případě manažer 

realizace nebo přímo ředitel společnosti. Velice pomáhá, když se do tendru dostane 

v průběhu i další osoba. Pokud začne najednou se zástupcem dodavatele komunikovat 

někdo jiný, často se podaří ještě snížit cenu, což poté vede k úspoře nemalých nákladů. 

Navíc může být do tendru ze strany ředitele vnesen i vliv rozsahu z více zakázek a 

možnost další spolupráce na jiných projektech. 

Specializace zaměstnanců na podoblasti 

Hlavní myšlenkou této změny vedoucí ke zlepšení procesů je fakt, že jeden člověk není 

schopen být dokonalým znalcem ve všech oblastech. Právě proto, by měla každou 

podoblast při realizaci fotovoltaické elektrárny znát detailně osoba, kterou posléze 

můžeme nazývat specialistou - expertem. Hlavním oblastmi pro tyto specialisty – 

experty by měli být tyto: Fotovoltaické technologie, podkonstrukce, elektroinstalace, 

zabezpečovací systém, montážní práce, mechanizace, atd.  I přesto, že každou zakázku 

má nestarost jeden vedoucí projektového týmu, ten může při návrzích a postupech vždy 

požádat o pomoc toho pravého a při tom se může spolehnout na jeho profesionální 

odpověď a jeho plnohodnotnou pomoc s danou komplikací. Pokud se ve společnosti 

vytvoří takovýto tým specialistů – expertů, přesně pak bude každý vědět na koho se má 

s danou věcí obrátit. Obecně pak lze efektivněji zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb 

jako celku a jde prohlubovat více znalosti všech pracovníků. Za pozitivní lze vnímat i 

fakt, že společnost je pak kompetentní, aby fungovala jako poradce investorům. 

 

Hledání možného zrychlení realizace s dodavateli 

Vzhledem k tomu, že odvětví fotovoltaiky je odvětvím velice mladým a ke změnám zde 

dochází opravdu tzv. za pochodu, je třeba problémy v realizaci řešit ne pouze uvnitř 

společnosti, ale i ve spolupráci s dodavateli. Tím, že necháváme dodavatele pracovat 

s námi, zvyšujeme i my jejich schopnosti a dovednosti. Není tedy efektivní chápat 

dodavatele pouze jako osoby dodávající službu, kterou jsme si objednali. Je třeba využít 

praktické znalosti našich dodavatelů a pracovat s nimi na trvalém zlepšování. Využívat 

je k vyhledávání potenciálních míst ke zdokonalování naší vlastní činnosti a to nejen 

v oblasti samotné realizace (technologických a montážních postupů), ale také v oblasti 

projekční. A nakonec nesmíme zapomenout, že mnohé důležité obchodní kontakty, 
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k nám mohou být dodány právě od našich dodavatelů. Důležité je také vzít v úvahu i to, 

že společnost má některé „dvorní“ dodavatele, se kterými pracuje dlouhodobě, zde se dá 

potom hovořit o jisté formě outsourcingu, protože vlastně zaměstnanci dodavatelských 

společností doplňují zaměstnance společnosti. Důležité je tedy společně pracovat na 

odstranění chyb v projektu i v realizaci a společně vytvářet rámcová opatření pro jejich 

odstranění v budoucnu. 

Řízení dodávky materiálu, evidence materiálu a nástrojů a kontrola na skladu 

Při realizaci fotovoltaické elektrárny je zapotřebí množství materiálových vstupů. 

Důležité je, aby byl jejich pohyb naprosto plynulý v důležitých návaznostech a nevázal 

na sebe tak zbytečné náklady. Je potřeba, aby pracovník na pozici referent nákupu, znal 

materiálové potřeby každé zakázky individuálně, ale posuzoval je v uceleném celku. 

Různorodost zakázek, tvoří i různorodé požadavky na materiálové toky.  Nákupčí musí 

být aktuálně informován o změnách v harmonogramu zakázek, tak aby byl schopen na 

ně reagovat v nejbližším možném termínu. Náklady tak lze uspořit například při využití 

skladových prostor dodavatelů. 

Evidenci materiálu na skladech je třeba interaktivně vést, s pravidelnou aktualizací 

jednou týdně. V této evidenci, je třeba vést veškerý materiál, který je na skladech, 

včetně jeho aktuální stavu a počtu kusů. Mimo materiál by v této evidenci měl být 

veden i celkový majetek společnosti, který společnost vlastní. Mělo by zde být uvedeno, 

zda se konkrétní majetek nachází na některém ze skladů, nebo zda je propůjčen na 

některé zakázce a pakliže je propůjčen, tak do kdy na ní má být. Nutné je zde také 

uvádět aktuální stav každé položky, aby bylo možné hned zjistit, zda se dá využít, nebo 

čeká na opravu. Nestane se tak, že je některý materiál objednáván a při tom, je třeba na 

skladě, nebo je již objednaný. Tuto evidenci, je třeba vést v elektronické podobě na 

dostupném místě. 

Důsledná spolupráce se zákazníkem (investorem) na činnostech, které souvisejí 

s realizací FVE 

Již v  předcházejících kapitolách jsem zmínil, že pro tuto službu neplatí stav, že 

zákazník objedná danou službu, složí peníze a tím jeho úloha končí. V podstatě již při 

jednání s bankou o úvěru a různými úřady, anebo při jednání s ERÚ, musí zástupci 
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společnosti spolupracovat úzce s investorem. A právě jednání s bankou může být první 

překážkou, se kterou si investor sám nemusí vědět rady. Je tedy velice důležité, aby se 

zástupci společnosti účastnili jednání a pomáhali investorovi s přípravou podkladů, 

které banka žádá. Je třeba mít tyto procesy probíhající „mimo“ přímou realizaci 

projektu, ale můžou v mnohém urychlit tuto fázi a uspořit tak společnosti náklady. 

Mimo tyto jmenované oblasti investor často řeší řadu záležitostí, které můžou mít dopad 

na naši dodávku fotovoltaické elektrárny. Mezi tyto může patřit jednání s distributorem 

nebo s majiteli okolních pozemků, nebo dodavateli, kteří svou dodávkou navazují na 

práce z naší dodávky. Je tedy třeba hlídat postup investora a být mu součinný i 

v případě oblastí, které nejsou dle smlouvy naší povinností. Často se stává, že jsou 

takovéto činnosti nechávány pasivně plynout, to je třeba napravit aktivní činností. 

Nesmíme zapomínat na fakt, že investor o dané oblasti ví jistě méně nežli mi, takže naše 

vedení jeho kroků přispěje k jejich efektivitě a časové úspoře. Při tomto jsou procesy 

naší dodávky a i procesy navazující mnohem více pod kontrolou a jsou tedy i 

odhalovány slabá místa, na která lze poté pružněji reagovat. Taková to činnost je i 

investorem velice dobře vnímána, protože investor má dojem, že v celé investici není 

sám a může se opřít o dovednosti pracovníků dodavatelské společnosti. 

Vytvoření poptávkového listu 

Poptávkový list vznikne na základě požadavků od zástupů projekce, kam se často od 

obchodníků nedostávají dostatečné a úplné informace pro vytvoření přesného 

rozmístění technologie a tedy pro vytvoření vypovídající nabídky pro zákazníka. 

Poptávkové listy budou umístěny na obchodním oddělení, kde jsou k dispozici 

obchodníkům. Dle možností jsou na obchodním jednání vyplněny a poté předány pro 

zpracování na projekci. Výstupy z poptávkového listu však nejsou použitelné pouze pro 

projekci, ale i pro uschování dalších údajů, které se do listu vypisují, mimo jiné způsob 

financování, odkaz na související dokumenty. 

Individuální přístup k zákazníkům - investorům 

Investoři v této oblasti vyžadují silně individuální přístupy, plošně tedy nelze používat 

univerzální přístup k investorům. Je třeba rozpoznat silné a individuální stránky 

investora a na nich spolupráci postavit. Každý z investorů má jinou představu o úrovni 
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spolupráce a jeho požadavků je třeba rozpoznat již při nabízení zakázky. Různí investoři 

kladou důraz na jinou část obchodní nabídky a někteří vyžadují nabídku řekněme 

v základní verzi a jiní vyžadují nabídku rozdrobit do co nejdetailnějších činností a 

procesů. Individuální přístup k investorům povede ke zvýšení úspěšnosti získávání 

zakázek, lepšímu vnímání investorem a tedy k lepšímu vnímání společnosti na trhu. 

Detailní seznámení vedoucího projektového týmu se smlouvami a dodatkem 

Častou chybou vedoucích projektového týmu je jejich neznalost smlouvy o dílo, která 

byla se zákazníkem podepsána. Důvodem je fakt, že zakázka je až po podpis smlouvy 

řízena obchodníky a až po jejím podpisu je přebírána vedoucím projektového týmu. 

Tudíž vedoucí projektového týmu nejsou ani účastni jednání o detailech smlouvy a po 

podpisu smlouvy pouze přebírají některé její základní principy, jako jsou termíny, 

smluvní pokuty atd., které mají poté negativní vliv na jejich motivaci. Nicméně se 

domnívám, že pro zpětnou vazbu k manažerům společnosti a také pro zvýšení 

efektivního řízení procesů na zakázce dle smluvních podmínek, čímž by se mohly 

odstranit, některé následně vzniklé problémy což by eliminovala dostatečná detailní 

znalost smlouvy vedoucími projektových týmů. 

Pravidelné vzdělávání 

Existuje hned několik pádných důvodů, proč by se ve společnosti měla provozovat 

pravidelná interní výuka. Hlavním důvodem je fakt, že společnost vstoupila do odvětví 

fotovoltaiky před velice krátkou dobou, a tak se má každý z pracovníků neustále co učit 

o principech. Dále je také pravda, že odvětví fotovoltaiky je velice turbulentním 

odvětvím, hodně věcí se opravdu mění z týdne na týden a je třeba mít události, které 

probíhají v okolí společnosti pod kontrolou. Je třeba sledovat nabídky od dodavatelů 

etnologií i služeb potřebných k realizaci fotovoltaických elektráren, co se týče produktů 

i co se týče ceny, které by se měli často aktualizovat. Obchodní tým by měl pravidelně 

sledovat nejsilnější konkurenty na trhu a změny v jejich nabídkách a v neposlední řadě 

samotné projektové týmy by měli navštěvovat konkurenční elektrárny v České 

republice, aby mohli srovnávat výsledné dílo, nebo odpozorovat některé použité 

postupy. Externí financování z vnějšku by bylo příliš finančně náročné, a proto pro 

formu vzdělávání společnost zvolí interní vzdělávání, kde přednášejícím budou vždy 
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jednotliví zaměstnanci společnosti na zvolená připravená témata. Samozřejmě 

společnost není schopna suplovat veškeré vzdělávání vlastními silami, je tedy třeba 

zasílat zaměstnance, ve formě zvoleného výběru, na školení u klíčových dodavatelů, 

nebo expertů v oboru. Tým pracovníků poté po návratu ze školení prezentuje tématiku 

prezentovanou na externím navštíveném školení zbytku pracovníků již na interním 

školení. 

V oblasti vzdělávání je důležité zmínit i nutnost jazykového vzdělávání. Hlavními 

dodavateli společnosti jsou totiž dvě německé a jedna belgická společnost a jejich 

zástupci jsou schopni komunikovat pouze v anglickém jazyce nebo v německém jazyce. 

Komunikace v cizím jazyce je důležitá jak v oblasti obchodu, tak v oblasti samotné 

realizace. V současnosti jsou ve společnosti asi tři zaměstnanci, kteří jsou schopni 

komunikovat v cizím jazyce, což je nedostatečné. Minimálním požadavkem je jedna 

osoba na jeden realizační tým a základní schopnost komunikace u každého vedoucího 

projektového týmu a stavbyvedoucího a právě pro tyto osoby by bylo povinné. 

Společnost by přispívala každému zaměstnanci, pro kterého by bylo školení povinné, a 

zbytek zaměstnanců by dostal možnost využít vzdělávání za peníze. Toto vzdělání by 

mohlo probíhat formou externího lektora po pracovní době. Dostatečné by byli 4 hodiny 

týdně ve formě dvou dvouhodinových lekcích. Přičemž testy, na základě by se 

prokazovalo zlepšení u pracovníků, by byly prováděny čtvrtletně. Považuji tuto 

kategorii za zvláště důležitou a to především proto, že v případě rozhodnutí společnosti 

expandovat na zahraniční trhy je potřeba cizího jazyku podmínkou a v případě, že se 

společnost rozhodne změnit úplně odvětví, tak schopnost komunikace v cizím jazyce 

vždy otevírá pro společnost v jakémkoli odvětví nové možnosti expanze v podobě 

zahraničních trhů. 

Základní podvědomí o elektroinstalaci 

Tento návrh souvisí hodně s předešlým uvedeným.. Společnost je původně zaměřená na 

čisté stavebnictví a tak i valná většina zaměstnanců společnosti jsou znalí v oboru 

stavebním., Nové odvětví výstavby fotovoltaických elektráren je odvětvím, kde velkou 

část dodávky představuje elektrotechnická oblast. Tu ve společnosti zajišťují noví 

zaměstnanci se vzděláním elektrotechnickým, ale  nyní  ji musejí zvládat v základních 

principech i stávající stavební specialisté. . Ve společnosti jsou zaměstnány čtyři 
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specialisté na oblast elektro. A právě tito zaměstnanci by se měli zaměřit na pravidelné 

vzdělávání v oboru elektrotechniky zbývajících pracovníků. Samozřejmě není třeba 

vzdělávat stejnou měrou všechny zaměstnance, protože ne všichni se dostávají do 

kontaktu se zařízeními z oblasti elektrotechniky. Základní vzdělání by nicméně měli mít 

všichni zaměstnanci a následně důkladnější školení by měli podstoupit především 

členové realizačních týmů. Tímto školením by se mělo ulehčit kontrolování dodavatelů 

elektroinstalačních prací a měla by se zjednodušit v současnosti často kostrbatá 

komunikace, která musí probíhat přes dalšího pracovníka s elektrotechnickým 

vzděláním.  

Znalost elektrotechniky u stavbyvedoucích pomůže pouze v oblasti kontroly, nicméně 

platí, že bez elektrotechnického vzdělání, které je potvrzeno vyhláškou, nesmí 

pracovník do elektrotechnických zařízení vstupovat a zasahovat. Je třeba, aby 

společnost měla jednoho technika v oblasti elektrotechniky s tímto oprávněním, který 

bude aktivní právě na stavbách a obecně v oblasti realizace. Tento pracovník musí mít 

flexibilní pracovní dobu a musí být mobilní.  

Harmonogram půjčování majetkového zázemí 

Ve společnosti se při realizaci zakázek používá často majetek, který má společnost ve 

svém vlastnictví. Tím se snaží společnost ušetřit náklady za půjčování majetku. Tento 

návrh spočívá v zavedení harmonogramu na vypůjčování firemního majetku, který je 

veden na základě požadavků jednotlivých projektových týmů. Tento harmonogram by 

měl být veden manažerem majetku a měl by obsahovat veškerý propůjčovaný základní 

majetek společnosti. Velice důležité je udržet podobu harmonogramu půjčování 

majetkového zázemí v aktuální podobě. Aktualizace tohoto harmonogramu bude 

probíhat jednou týdně na poradě majetku, kde budou vždy vedoucí jednotlivých 

projektových týmů prezentovat změny v harmonogramu realizace samotných zakázek. 

Díky tomuto harmonogramu bude umožněno příslušným vedoucím projektových týmu 

lépe plánovat v oblasti majetku. Díky tomuto harmonogramu bude možné přesně 

definovat přesun jednotlivého majetku mezi zakázkami a po určité době fungování 

tohoto harmonogramu bude dávat zpětnou vazbu manažerovi majetku, na základě které 

bude vědět, zda je potřeba některou z oblastí majetku vhodně rozšířit. 
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Pod jednoho vedoucího projektového týmu dva stavbyvedoucí 

Tento návrh vychází z faktu, že společnost chce v budoucnosti současně realizovat větší 

množství projektů, než je množství projektových týmů. Toto způsobí to, že se realizace 

jednotlivých zakázek budou často prolínat. Pro společnost je velice složité nalézt 

dobrého zaměstnance na pozici vedoucího projektového týmu, kde je potřeba mimo 

hlubokých mezioborových znalostí velká zkušenost s vedením týmu a je potřeba 

vysokého zvládání stresu a umění vyjednávat se zákazníkem i s dodavateli. Z tohoto 

pohledu je mnohem snazší nalézt zaměstnance na pozici stavbyvedoucího, na kterého 

není kladeno tolik nároků. Společnost se tedy musí snažit při realizaci většího počtu 

zakázek o rozšíření samotných projektových týmů o další stavbyvedoucí. V budoucnu 

budou tvořeny projektové týmy, z jejich vedoucích, dvou stavbyvedoucích a přípraváře. 

Domnívám se totiž, že přípravář může zvládat tendrovat materiál i pro dvě zakázky, 

dokonce je někdy možné, že díky většímu rozsahu do tendru se může dostat na lepší 

cenu u dodavatele. Nicméně co je potřeba změnit, je působnost stavbyvedoucího, ten 

totiž na sebe musí převzít některé z úkolů vedoucího projektového týmu, čímž umožní 

zvládnout vedoucímu projektového týmu dvě zakázky na vysoké úrovni, které se 

termínově překrývají a jejich lokalizace může být často velice vzdálená. Stavbyvedoucí 

tedy musí navíc pracovat na tendru s přípraváři, snažit se více se realizovat ve 

zvolených postupech a prohloubit spolupráci se samotnými dodavateli. 

Zasmluvnění klíčového dodavatele, alternativní dodavatel technologie 

Tento návrh na zlepšení spočívá v zasmluvnění klíčového dodavatele fotovoltaických 

technologií, které tvoří nákladově plus mínus devadesát procent všech vstupů při 

realizaci zakázky. Je tedy jasné, že zde je největší prostor pro získání zisku anebo 

vytvoření ztráty. Ztráta nemusí být způsobena pouze vysokou cenou technologie, ale 

především pokud dojde ke změně původně domluveného termínu dodávky fotovoltaická 

technologie, tak společnosti hrozí značně vysoké penále od finálního zákazníka, které 

může ohrozit ekonomiku celého projektu. Naproti tomu společnost nemá možnost při 

zpoždění dodávky technologií penalizovat svého klíčového dodavatele. Jak již bylo 

v předchozích kapitolách řečeno tímto klíčovým dodavatelem je společnost SCHÜCO a 

komponenty míněné fotovoltaickými technologiemi jsou fotovoltaická panely a měniče. 

Díky stavu na trhu s fotovoltaickými technologiemi. Na konci roku 2009 silně 
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převyšovala poptávka nabídku a tak žádná ze společností nebyla schopna uspokojit své 

zákazníky. Tento převis poptávky byl způsoben tím, že dodavatelé technologií již v roce 

předchozím předpokládali silnou poptávku, k té však nedošlo, protože investoři začali 

spekulovat na sklonku roku s poklesem ceny technologií, ke kterému skutečně došlo. 

Dodavatelským společnostem po této skutečnosti zůstaly na skladu technologie, které 

byly příliš drahé a dodavatelům nezbylo nic jiného než je prodávat za nižší cenu, kterou 

si žádal trh. A právě proto koncem roku následujícího utlumili výrobu a tak nebyly 

schopny najednou uspokojit obrovskou obrovskou poptávkovou vlnu vytvořenou 

avizovanými legislativními změnami pro rok 2010. Podobnou situaci lze předpokládat i 

v letošním roce a je třeba se tedy na tuto okolnost připravit. Důležité je na tuto 

skutečnost upozornit zejména samotné investory, kde z uvedeného příkladu vychází, že 

spekulace se v oblasti fotovoltaiky nemusí vůbec vyplatit. Společnost by měla tedy 

přistoupit k zasmluvnění svého klíčového dodavatele technologií, tak aby nekryla sama 

rizika z nedodání technologie v domluveném termínu, tak aby se riziko rozložilo mezi 

společnost a dodavatele. Dále by se měla společnost snažit najít alternativního 

dodavatele technologie. Společnost se rozhodla spojovat jméno své společnosti 

s kvalitou produktů, která samozřejmě souvisí i s vyšší cenou následné poskytované 

služby. Pokud tedy bude společnost vyhledávat alternativního dodavatele, nesmí 

v souvislosti s tím dojít k poklesu kvality nabízené služby a rozsahem doplňkových 

služeb jako je servis, záruka, atd. Další podmínkou je najít dodavatele, který nabízí 

podobné ceny jako klíčový dodavatel SCHÜCO. Těžko se bude společnosti hledat 

strategický partner podobného rozsahu jako je SCHÜCO, protože většina společností 

nabízí buďto pouze fotovoltaické panely anebo měniče. Mezi značky, které poskytují 

podobnou kvalitu, patří produkty SIEMENS, Solar Edge, German solar, Solar World, 

Canadian solar atd. 

Zavedení knihy chyb v projektu 

Je poměrně běžné, že při realizaci jednotlivých zakázek vznikají některé chyby. Je to 

způsobeno především tím, že společnost se pohybuje v odvětví fotovoltaiky poměrně 

krátkou dobu, a tak je pro všechny zaměstnance každá zakázka příležitost pro to, něco 

se naučit. Nicméně základní myšlenkou tohoto návrhu je zabezpečit neopakování již 

vzniklých chyb. Z tohoto důvodu vznikne tzv. karta chyb projektu, kde se budou uvádět 
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vzniklé chyby včetně jejich dopadu a především zde bude uvedeno místo a původ jejich 

vzniku. Kniha chyb projektu bude průběžně aktualizována a její změny budou 

prezentovány vždy na radách příslušné zakázky, pouze v případě, že půjde o chybu se 

závažným negativním dopadem na samotnou ekonomiku projektu a u které hrozí její 

opakování u jiných projektů, bude hned prezentována všem zaměstnancům. Po 

ukončení projektu bude její obsah srovnáván s již ukončenými knihami chyb v projektu 

a její obsah bude mít vliv na motivaci. Také po skončení projektu budou její závěry 

prezentovány všem zaměstnancům na celofiremních školeních a na dané téma budou 

vždy přijímána nápravná opatření, která zajistí, aby se chyba neopakovala znovu. 

Pravidelné porady vedoucích projektových týmů 

Ve společnosti probíhají pouze pravidelné porady celé společnosti, majetku a pak 

pravidelné rady zakázek. Nicméně je velice důležité, aby měla vlastní poradu i samotná 

realizace a všichni její klíčoví zaměstnanci. Těmito klíčovými zaměstnanci jsou myšleni 

vedoucí všech projektových týmů, vedoucí projekce a samozřejmě manažer realizace. 

Tato schůzka je velice důležitá, protože na ní budou moci vedoucí projektových týmů 

nastínit problémy, se kterými se právě potýkají při své realizaci a ostatní na ni budou 

moci zareagovat a budou moci navrhnout svůj způsob řešení problému a díky tomu jsou 

často urychleny procesy na zakázkách. Zároveň tato porada zajistí i koordinaci a lepší 

využití dodavatelů. 

Vytvoření stromu vztahů 

Zaměstnanci potkávají během své realizace své zakázky s řadou důležitých lidí ze všech 

různých organizací. A tyto kontakty jsou využívány i několikanásobně po sobě u 

různých projektů. Měl by být tedy vytvořen strom vztahů, kde budou uvedeny veškeré 

osoby s jejich kontaktními údaji a s uvedením společností, ze kterých jsou. Dále by zde 

mělo být uvedeno, s jakou záležitostí se na ní konkrétní osoba dotazovala. Takovýto 

strom vztahů by měl být veden v elektronické podobě a na místě, kde bude dostupný 

všem zaměstnancům. Na základě takto vytvořeného stromu pak ví každý zaměstnanec 

hned na jakou osobu se má v dané organizaci a s daným problémem obrátit. 
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Důsledná písemná komunikace s  institucemi 

Pro efektivní komunikaci s institucemi je potřeba, aby komunikace probíhala dvěma 

způsoby, vždy je nutné komunikaci ústní doplnit o komunikaci písemnou. Neboť 

v některých úřadech v České republice již bohužel slovo není bráno jako rozhodující, a 

tak často i při ústním odsouhlasení některých záležitostí k nim nakonec nedojde. Pro 

zahájení lhůty k plnění je důležité vést právě komunikaci písemnou cestou, kde je 

razítko a datum, které prokazuje, že daný úřad byl obeznámen s problémem a má za 

úkol ho zahájit řešit. Dokument, který prokazuje zahájení komunikace s příslušným 

úřadem, poté může sloužit k „páce“ na zahájení prací a zkrácení doby této komunikace. 

Aktuální sledování vývoje legislativy 

Legislativa je faktor, který velice silně ovlivňuje působení Společnosti na trhu, ale 

Společnost ho nemá šanci ovlivnit. Vzhledem k tomu, že společnost může pouze 

pasivně přijímat informace s legislativních změn, je velice dobré si čas na reakci na 

změnu co nejdéle prodloužit. Proto je nutné sledovat pravidelně legislativu a její vývoj a 

částečně předvídat budoucí vývoj. Změny by se poté měli promítat již do strategického 

řízení a přístupu k zakázkám. Další výhoda, která vyplívá z dobré znalosti legislativy a 

jejích změn, je možnost poskytovat investorovi podrobné poradenství 

 

4.1 Zhodnocení ekonomických dopadů návrhů na zdokonalení 

procesů 

V této kapitole diplomové práce bych se rád zabýval ekonomickými dopady navržených 

opatření.  Návrhy k zlepšení řízení procesů, které navrhuji, směřují spíše do oblasti 

manažerských a oblasti controllingu, nicméně jejich ekonomický dopad lze jistým 

způsobem odhadnout. V podstatě jde o dva až tři typy těchto dopadů: 

- prvním z nich je zvýšení tržeb společnosti z titulu zvýšení počtu získaných 

následně realizovaných zakázek, tzn. dopady vedoucí ke zvýšení obratu 

- druhým typem ekonomických dopadů je snížení nákladů, spočívající ve snížení 

nákladů režijních a nákladů spočívajících přímo se zakázkou 
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- třetím dopadem je zvýšení tržní hodnoty Společnosti a zlepšení jejího postavení 

na trhu, což je pro společnost, potažmo pro její vlastníky, velice výhodné 

z budoucího pohledu; Společnost bude celkově působit profesionálněji a 

vnímaní investorů na její práci se zlepší. 

Efekty, které jsem zde uvedl, považuji za hlavní, samozřejmě dále počítám s tím, že 

dojde ke zlepšení některých finančních ukazatelů, jako např. využití DHM, produktivity 

práce a dále pak ukazatelů navázaných na tržby jako jsou ukazatelé rentability a 

likvidity. 

Dále tedy uvádím jednotlivé návrhy s  popisem ekonomického efektu, který přináší, 

protože některé návrhy souvisejí se stejnou oblastí, uvádím u některých variant 

společný ekonomický dopad. 

 

4.1.1 Návrhy a jejich dopady 

Triangl vazba - obchod, realizace a projekce 

Náklady 

Nákladovou složku ovlivňuje tato vazba tím, že při zkvalitnění komunikace v rámci 

navržené vazby, vznikají kvalitnější projekty, které následně nevyžadují tolik změn, a 

tím se uspoří časový parametr, který ovlivňuje přímo náklady, a uvolněné kapacity poté 

mohou být využity na dalších projektech. Dále budou eliminovat potenciální chyby 

z důvodu neočekávání vzniku a náběhu některých nákladů v průběhu realizace, které 

představuji dodatečný nárůst přímých nákladů. 

Výnosy 

Tato vazba by měla společnosti umožnit získání větší počet zakázek, protože umožní 

efektivnější fungování obchodní činnosti a díky těm se přímo zvýší i výnosy z realizace 

následně získaných a zrealizovaných zakázek. 
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Širší okruhy dodavatelů pro tendry 

Využití 3. kola tendru (tzv. ředitelské kolo tendru) 

Náklady 

Tento návrh přímo ovlivňuje náklady u jednotlivých projektů, pravdou je, že tento 

návrh nejprve povede ke zvýšení nákladů, protože tendr se stane náročnější a tím bude 

zabírat pracovníkům více času – předpokládám, že předat stanovené podklady pro 

ředitelské kolo tendrů bude znamenat preciznější zpracování, nicméně toto drobné 

zvýšení nákladů zastíní právě vytěžené snížení nákladů, plynoucí z oslovení vybraných 

nejúspěšnějších v tendru přímo ředitelem společnosti s cílem dosáhnout ještě nižší ceny.   

 

Specializace zaměstnanců na podoblasti 

Pravidelné vzdělávání 

Výnosy 

Díky tomuto principu fungování může společnost lépe fungovat ne jen jako spolehlivý 

dodavatel, ale také jako poradce investorům v oblasti fotovoltaiky a to tím způsobem, že 

zákazníkem je tato záležitost vnímána jako další služba, kterou poskytuje společnost 

ABC a za její poskytnutí je ochoten i více zaplatit. Z hlediska možných budoucích 

výnosů, pak lze hovořit o zvyšování hodnoty společnosti formou zvyšování znalostí 

pracovníků. 

Náklady 

Společnost tímto způsobem eliminuje potřebu využívat externí odborné poradce, za 

které je třeba platit a bude využívat interní bezplatné poradce z řad svých zaměstnanců. 

 

Hledání možného zrychlení realizace s dodavateli 

Výnosy 

Již několikrát jsem se přesvědčil sám, že poměrně hodně obchodních partnerů a 

zákazníků lze získat přes jednání s našimi dodavateli. Tedy pokud budeme s našimi 

dodavateli udržovat dobré vztahy a plynulou komunikaci, jsou možné přínosy v oblasti 

výnosů a tato spolupráce může být oboustranně výhodná. 
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Náklady 

Úspora nákladů, ke které by mělo dojít, vychází již se samotného názvu návrhu, který 

má základní cíl a to na základě trvalého zlepšování použitých technických a 

technologických postupů a materiálových vstupů budou mít tyto vliv na harmonogram 

zakázky, vzhledem ke zkrácení doby realizace. 

 

Řízení dodávky materiálu, evidence materiálu a nástrojů a kontrola na skladu 

Harmonogram půjčování majetkového zázemí 

Výnosy 

Toto opatření by mělo vést k lepšímu využívání stávajícího majetku společnosti. 

V případě, že by pak bylo zjištěno, že některý majetek je ve společnosti nevyužitý 

v současnosti a tak jej bude výhodnější prodat nebo pronajmout. 

Náklady 

Náklady, které jsou spojeny s půjčováním majetku, půjde díky pružné oboustranně 

fungující komunikaci optimalizovat a tak díky lepšímu přehledu, co z majetkového 

vybavení společnosti může být na zakázce využito a s čím naopak nemůže být počítáno 

a co si tím pádem musí projektový tým obstarat někde mimo společnost. Tím, že 

jednotlivé projektové týmy mají dostatečně dopředu informace, mají i více prostoru pro 

vytendrování pronájmu přesně vytipované nejvhodnější technologie a strojů. 

 

Důsledná spolupráce se zákazníkem (investorem) na činnostech, které souvisejí s 

realizací FVE 

Výnosy 

Z určitého pohledu může být toto vnímáno jako služba navíc, určitá přidaná hodnota, za 

kterou může být připraven zákazník zaplatit. Tím se jistým způsobem společnost 

diferencuje od své konkurence, což je v dnešní době na trhu s fotovoltaikou velice 

složité. 

Náklady 

V případě, že máme kroky investora, v souvislosti s jeho aktivitou při realizaci 

fotovoltaické elektrárny pod kontrolou, můžeme eliminovat nebo alespoň minimalizovat 

negativní dopady, jež by plynuly z působení investora, který trh ani chování úřadů 
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nezná a může se tak tedy pohybovat jako „slon v porcelánu“. I když špatný postup 

investora neovlivní přímo realizaci zakázky, může z neznalosti značně protáhnout 

průběh realizace, což vede ke zvyšování nákladů. 

 

Vytvoření poptávkového listu 

Náklady 

Tento návrh souvisí především se zlepšením přenosu informací mezi obchodníky a 

projekcí. Pokud tedy bude mít obchodník již po první schůzce téměř veškeré základní 

informace, které potřebuje projekce pro svoji práci přehledně sepsány v Poptávkovém 

listu, tak pak nedochází k tomu, že obchodníci museli místo jedné návštěvy, absolvovat 

další návštěvu na popud zástupců projekce, která sloužila k doplnění potřebných 

informací. 

 

Individuální přístup k zákazníkům – investorům 

Výnosy 

Nezvládnutý osobní přístup je to, co v současnosti společnosti podle mého názoru 

hodně ubližuje v oblasti obchodu. Díky aktuálnímu způsobu fungování, který jde popsat 

jako šablonovitá tvorba nabídek, nezbývá čas na osobní přístup. S osobním přístupem se 

zvýší počet získaných zakázek v poměru k nabízeným, což povede ke zvýšeným 

výnosům při stejném vytížení pracovníků. Dále je tímto způsobem vytvořen osobní 

vztah mezi zákazníkem a společností, na základě čehož nás následně spokojený 

zákazník doporučuje dál dalším potenciálním zákazníkům a sám se rád vrací. 

 

Detailní seznámení vedoucího projektového týmu se smlouvami a dodatkem 

Výnosy 

Na základě správně vytvořených podkladů dle smluv, které vytváří vedoucí 

projektového týmu, je umožněna efektivnější komunikace mezi vedoucím projektového 

týmu a účetní a ta následně může včas a správně vystavovat faktury a tok peněz tak 

může být plynulejší. Také díky znalosti smluv ví vedoucí projektového týmu velice 

dobře, které papírové podklady potřebuje mít k předání zakázky a tím tak k rozběhu 

záruky a zkrácení doby výplaty pozastávky, což má nepochyby také velice příznivý 

dopad na stranu výnosů respektive příjmů. 
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Náklady 

Pokud zná vedoucí projektového týmu aktuální znění smlouvy včetně různých dodatků, 

tak má zakázku vice podkontrolou a je silně motivován se vyhnout všem penále nebo jej 

alespoň minimalizovat. Navíc díky znalostem obecných smluvních postupů může, bez 

pomoci managementu společnosti, vedoucí projektového týmu dále zasmluvnit další 

dodavatele. Díky znalostem smluv může také řídit závazky na zakázce, což umožní 

lepší finanční řízení těchto nákladů.  

 

Základní podvědomí o elektroinstalaci 

Náklady 

Díky základním znalostem z oblasti elektrotechniky všech pracovníků se stavebním 

vzděláním, bude jednodušeji fungovat vlastní realizace na stavbě a jednodušeji bude 

probíhat samotná komunikace mezi těmito pracovníky a dodavateli elektrotechnických 

prací, kde byla dříve nutná neustálá přítomnost „elektro“ pracovníků společnosti ABC i 

u jednoduchých rozhodnutí. Specialisty bude možné využívat více pro řešení 

významnější záležitosti a problémy. Zkrátí se tak doba odstraňování nedostatků, což 

vede ke snížení nákladů na zakázce. 

 

Po jednoho vedoucího projektu dva stavbyvedoucí 

Výnosy 

Tento návrh má velice silný dopad na velikost výnosů společnosti, neboť projektový 

tým složený z jednoho vedoucího projektového a dvou stavbyvedoucího zvládne řídit 

dvě zakázky na jednou a tím pádem se zvýší realizační potenciál společnosti, který má 

přímý dopad na velikosti výnosů z realizovaných zakázek. 

Náklady 

Je pravdou, že takovýto způsob by mohl způsobit zvýšení nákladů z důvodů vyšší 

náročnosti práce vedoucího projektového týmu, nicméně tyto náklady by měly růst 

pomaleji než výnosy, plynoucí ze zavedení tohoto návrhu. Hrozbou této varianty je 

zvýšení nákladů, které bude pramenit z potřeby navýšení mzdy vedoucího projektového 

týmu, na kterého budou kladeny vyšší komplexní nároky. K částečné eliminaci tohoto 

problému povede delegace některých pravomocí na ostatní členy projektového týmu a 

hlavně tedy důslednějším prováděním controllingu na zakázkách. 
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Zasmluvnění klíčového dodavatele, alternativní dodavatel technologie 

Náklady 

Již několikrát v průběhu spolupráce s klíčovým dodavatelem technologií došlo k rychlé 

změně ceny nebo dodacího termínu těchto technologií, které nešlo ze strany společnosti 

penalizovat díky neexistenci smlouvy mezi společnosti a klíčovým dodavatelem. 

Náklady pak vznikaly v podobě penále od konečného zákazníka za nedodržení 

smluvních termínů, které jsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Uzavření smlouvy  

s klíčovým dodavatelem by mělo vést ke snížení nákladů z následných penále nebo 

nákladů z vázaných na prodloužení termínu realizace. 

  

Zavedení knihy chyb v projektu 

Pravidelné porady vedoucích projektových týmů 

Náklady 

Základním principem knihy chyb v projektu je evidování nedostatků, ke kterým  

u realizací dochází a tím i předcházení k jejich opakovanému výskytu. Tyto závěry 

z knih chyb jsou následně prezentovány na poradách vedoucích projektového týmu, kde 

jsou analyzovány a jsou zde definovány úkoly vyplývající z nich s určením 

odpovědných osob. Tento nástroj bude tedy sloužit ke snížení nákladů pramenících ze 

vznikajících chyb v projektu, tudíž eliminací dodatečných nákladů na realizaci. 

 

Vytvoření stromu vztahů 

Náklady 

Díky zmapování terénu v oblasti odpovědných osob v institucích, se kterým zástupci 

společnost při realizaci fotovoltaických elektráren musí jednat a následného vytvoření 

dokumentu, kde budou uvedeny nacionále a kontakty, bude společnost schopna zrychlit 

přípravovou fázi projektu a zlepšit tak svoje know-how v této oblasti. To povede 

primárně ke zkrácení časové náročnosti této fáze realizace projektu a tudíž ke snížení 

nákladů projektu. 

Důsledná písemná komunikace s institucemi 

Náklady 

Dopad tohoto návrhu je obdobný předcházejícímu. Základem je fakt, že ústní 

komunikace bude doplněna nebo nahrazena písemnou povede v důsledku k tomu, že 
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zástupci institucí budou mít jasně zakotvený termín našeho požadavku a tím lhůtu 

k jeho plnění. Tím se zpřehlední a následně i zkrátí tato přípravná fáze a dojde k úspoře 

nákladů. Dalším efektem je to, že dokument, který je jednou již vytvořený, se dá 

v modifikované podobě využít i při jiné zakázce a čas s jeho úpravou bude kratší, než 

tvorba tohoto dokumentu od samotného začátku. 

Výše uvedené návrhy, které jsem zde uvedl lze následně rozdělit podle několika faktorů 

a to sice na návrhy s dopadem v krátkém časovém horizontu a na návrhy s dopadem 

v dlouhém časovém horizontu a dále pak na změny nákladné a na změny nenákladné, 

toto rozdělení je definované v následující tabulce: 

Návrh Dopad návrhu Náklady návrhu 

Triangl vazba - obchod, realizace a projekce Krátkodobý Nízké 

Širší okruhy dodavatelů pro tendry Dlouhodobý Nízké 

Využití 3. Kola tendru (tzv. ředitelské kolo tendru) Krátkodobý Nízké 

Specializace zaměstnanců na podoblasti Dlouhodobý Vyšší 

Hledání možného zrychlení realizace s dodavateli Dlouhodobý Nízké 

Řízení dodávky materiálu, evidence materiálu a nástrojů a 
kontrola na skladu 

Krátkodobý Nízké 

Důsledná spolupráce se zákazníkem (investorem) na 
činnostech, které souvisejí s realizací FVE 

Krátkodobý Vyšší 

Vytvoření poptávkového listu Krátkodobý Nízké 

Individuální přístup k zákazníkům – investorům Krátkodobý Vyšší 

Detailní seznámení vedoucího projektového týmu se 
smlouvami a dodatky 

Krátkodobý Nízké 

Pravidelné vzdělávání Dlouhodobý Vyšší 

Základní podvědomí o elektroinstalaci Dlouhodobý Nízké 

Harmonogram půjčování majetkového zázemí Krátkodobý Nízké 

Po jednoho vedoucího projektového týmu dva stavbyvedoucí Krátkodobý Vyšší 

Zasmluvnění klíčového dodavatele, alternativní dodavatel 
technologie 

Dlouhodobý Vyšší 

Zavedení knihy chyb v projektu Krátkodobý Nízké 

Pravidelné porady vedoucích projektových týmů Krátkodobý Nízké 

Vytvoření stromu vztahů Krátkodobý Nízké 

Důsledná písemná komunikace s úřady Krátkodobý Nízké 

Tab. 4.1.1.1 : Rozdělení návrhů podle nákladů a dopadů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nyní bych se tedy ve své práci blíže věnoval některým návrhům na změnu, které jsou 

realizovatelné v krátkém časovém úseku, anebo jejich dopad bude mít výraznější vliv na 

procesy při realizaci zakázek. U ostatních návrhů je totiž buďto obtížně 
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kvantifikovatelný jejich ekonomický přínos pro společnosti a jejich vyčíslení by 

vyžadovalo hlubší a dlouhodobější vysledování jejich dopadů a bylo by nad rámec 

mého rozsahu diplomové práce. Návrhy, kterým se budu nadále věnovat, jsou označeny 

v tabulce červenou barvou. 

Při kvantifikování ekonomických dopadů navržených variant, jsem vycházel z těchto 

předpokladů: 

Předpoklady pro rok 2010 

Cena průměrné zakázky (Kč) 80 000 000 
náklady průměrné zakázky (přímé náklady) (Kč) 68 000 000 

Technologie (Tendrem neovlivnitelné) (Kč) 61 200 000 
Ostatní (Tendrem ovlivnitelné) (Kč) 6 800 000 

Režijní náklady(Kč) 4 000 000 
Krycí p říspěvek (Kč) 8 000 000 
Počet zakázek za rok 2009 4 až 5 
Počet zakázek za rok 2010 11 
Dodatečný nárůst nákladů na zakázkách ročně (Kč) 3740000 

 

Tab. 4.1.1.2 : Finanční předpoklady pro realizaci zakázek v roce 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Údaje v tabulce by měly být všechny poměrně vypovídající, takže se domnívám,  

že nepotřebují další komentáře. Dodatečným nárůstem nákladů jsou myšleny náklady, 

které vznikají u projektů dodatečně, a není s nimi na počátku vůbec počítáno. 

 

Triangl vazba - obchod, realizace a projekce 

Náklady na tento návrh na změnu lze vyčíslit na základě několika předpokladů: 

- na pravidelných poradách by se scházelo zhruba jedenáct lidí a tyto porady by 

zabírali přibližně dvě hodiny týdně 

- uvažuji nákladově za jednoho člověka 500 Kč/hod na osobu za, která se zúčastní 

této porady 

- tyto porady budou konat ve 48 týdnech z 52 celkových v roce 

- náklady této varianty dají vyčíslit na 528.000 Kč/rok 
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Pozitivum, které plyne z tohoto návrhu lze kvantifikovat následně, při zefektivnění této 

základní komunikace ve společnosti dojde ke snížení dodatečného nárůstu nákladu ve 

výši 1.000.000 Kč, což představuje o něco více než čtvrtinu celkového dodatečného 

nárůstu nákladů na projektech za rok a dále díky této pravidelné poradě by mělo dojít k 

urychlení realizace zakázek průměrně o 3 dny, přičemž každý den projektu stojí 

v součtu 7.000 Kč, tedy v sumě k úspoře nákladů ve výši 231.000 Kč. 

  

Důsledná spolupráce se zákazníkem (investorem) na činnostech, které souvisejí 

 s realizací FVE 

Náklady spojené s touto variantou souvisejí s vynaloženými náklady ve formě času, 

který je třeba věnovat důslednému kontaktu s investory, dále pak představuje náklady 

na právní a technické poradenství. Tento čas a náklady můžeme v rámci jednoho roku 

kvantifikovat ve výši 500.000 Kč. Dopad s tohoto našeho působení, je eliminace 

zbytečné snahy na realizaci nebonitního projektu a pak také Společnost dospěje 

efektivnější a rychlejší realizace. Přinos tedy i přes to, že je velice těžce 

kvantifikovatelný, je definován na rozmezí mezi 2.000.000 až 5.000.000 Kč. 

 

Po jednoho vedoucího projektového týmu dva stavbyvedoucí 

Náklady této varianty jsou: 

- zvýšení platu vedoucího projektového týmu (100.000 Kč/rok) 

- přijetí nového stavbyvedoucího (450.000 Kč/rok) 

- zvýšení motivace pro přípraváře (50.000 Kč/rok) 

V rámci jednoho roku, pak tyto náklady představují 600.000 Kč/rok. Přinos z této 

varianty je jasný, efektem, je zvýšení realizací o jednu zakázku a přínos se tedy 

pohybuje 4.000.000 - 8.000.000 Kč/rok, který představuje krycí příspěvek plynoucí 

společnosti z jedné až dvou zakázek, které Společnost zrealizuje díky tomuto návrhu 

navíc. 
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Zavedení knihy chyb v projektu 

Tímto systémovým evidováním chyb v projektu a jejich prezentováním ostatním 

pracovníků společnosti je předpokladem, že dojde taktéž jako u prvního návrhu ke 

snížené dodatečného nárůstu nákladů o 1.000.000 Kč. Nákladem na tuto variantu je při 

tom, čas, který musí pracovníci vynaložit na jejich vedení, který je propočítán na 1 

hodinu na jeden zápis a tedy 500 Kč na zápis, přičemž je počítáváno přibližně se 100 

zápisy ročně do této knihy chyb, v sumě je tedy poté počítáno s 50.000 Kč jako náklady 

na tento návrh. 

Zasmluvnění klíčového dodavatele, alternativní dodavatel technologie 

V loňském roce společnost doplatila u jednoho ze zrealizovaných projektů na to, že 

neměla svého klíčového dodavatele technologie pod smlouvou a že neměla v záloze 

připraveného dalšího dodavatele obdobných technologií. Při realizaci elektrárny nebyly 

ze strany společnosti dodány původně přislíbené technologie, přesněji tedy fotovltaické 

panely. Jak již bylo řečeno, tyto panely tvoří okolo 90 procent celkových nákladů. 

Společnost musela zareagovat tak, že sehnala alternativního dodavatele, při čemž 

vzhledem k faktu, že požadavek na technologii byl vázán na velice krátký dodací 

termín, tak nový dodavatel dodal tuto technologii za značně vyšší cenu, než měl dodat 

původní dodavatel. U tohoto projektu, který byl celkově za přibližně 150 milionů Kč, 

představovala tato změna projektu přibližně 10 milionů Kč, což samozřejmě mělo 

radikální dopad na celou ekonomiku projektu. Důležité je si však uvědomit, že pokud 

by Společnost nesehnala v daném termínu alternativní technologii, tak mohli být 

dopady mnohem rozsáhlejší a existenci celé společnosti mohly ohrozit značné penále od 

zákazníka. 

Kromě tohoto problému vznikli i další drobnější problémy s tímto dodavatelem, které 

zde však nebudu tak přesně kvantifikovat. Pokud bych chtěl tento celkový nárůst 

nákladů z tohoto titulu kvantifikovat, tak bych dospěl k číslu blížícímu se asi 11 milionů 

Kč. V letošním roce, kdy chce společnost zrealizovat dvojnásobné množství projektů, 

tak by se náklady pramenící z toho problému mohly blížit téměř 20 milionů Kč. 

K tomuto je poté třeba přičíst zkrácení doby realizace projektů, kterého bude moci 

Společnost dosáhnout z titulu přesných pravidelných dodávek technologií. Dojde 

k minimalizaci prostojů při realizaci, což je velice těžce vyčíslitelné. 
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Pro společnost nákladem této varianty mohou být primárně osobní náklady na osoby, 

které budou pověřené jednáním s alternativními dodavateli o možných dodávkách a se 

současným dodavatelem o podmínkách smlouvy, kde by se zavázali k dodávkám. Tyto 

náklady se dají odhadnout dvou měsíčním platem dvou pracovníků, tedy asi 160.000 

Kč. Sekundárně pak nákladem budou vyšší ceny technologií, které bude Společnost 

odebírat od nového dodavatele. Od současného dodavatele totiž má Společnost vysoké 

procento rabatů, které jsou odůvodněny dlouhodobou spoluprací. Zástupci Společnosti, 

které se budou zabývat vyjednáváním, budou mít veliký úkol, který bude spočívat 

v minimalizaci tohoto rozdílu cen. Tento návrh hodnotím jako velice důležitý. 

Individuální přístup k zákazníkům – investorům 

Díky opravdu vyostřené a velice rozvinuté konkurenci v oblasti fotovoltaiky hodnotím 

tento návrh pro Společnost jako velice důležitý. Za tak důležitý ho považuji z důvodu, 

že napomůže k vytvoření dobrého jména a image na trhu u zákazníků, což bude 

představovat silnou komerční výhodu. Zákazníci si rádi vybírají dodavatele 

s individuálnějším přístupem a za tento pro zákazníka příjemný přístup jsou i mnohdy i 

tito zákazníci ochotni zaplatit, neboť individualitu vnímají jako přidanou hodnotu 

služby. Náklady této varianty tvoří lze vypočítat jako navýšení mzdy 20 pracovníků, 

každému o 5000 Kč/ měsíčně, pak budou tedy náklady této varianty 1.000.000 Kč /rok. 

Přínosy pramenící z tohoto návrhu lze vyčíslit v rozmezí 4.000.000 až 8.000.000 Kč, 

tyto dopady budou způsobeny získáním a zrealizováním jednoho až dvou projektů navíc 

oproti plánu. Dalším přínosem z tohoto návrhu je i fakt, že vztah mezi zákazníkem a 

dodavatelem se zlepší, čímž jsou položeny základy pro dlouhodobější spolupráci a tento 

přínos je velice těžce kvantifikovatelný. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se pokusil navrhnout řešení pro zdokonalení řízení 

procesů ve Společnosti, které by mělo vést k zlepšení současné pozice a to především ve 

zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, zefektivnění realizace zakázek  

a uspoření zbytečně vynakládaných nákladů. V celkovém důsledku by moje návrhy měl 

vést ke zvýšení hodnoty Společnosti na trhu. 

Nejprve bylo nutné se seznámit s teoretickým základem procesního řízení. Pro toto 

seznámení jsem se snažil využít dostupné knižní publikace, které mi nabízela naše 

školní knihovna a dále dostupné informace z internetu. Tyto jsem nejprve nastudoval  

a poté jsem z nich vybral základy použitelné pro moji práci. 

Abych mohl vypracovat návrhy na zlepšení procesů, bylo nutné nejprve provést několik 

základních analýz. Na začátku své práce jsem tedy popsal odvětví fotovoltaiky  

a definoval trh, na kterém se společnost pohybuje, který má řadu specifik, které bylo 

třeba obeznámit. Dále jsem ve své práci specifikoval službu, kterou Společnost 

poskytuje a všechny procesy, které jsou spojeny s jejich získáváním, realizací  

a následným předáváním zakázky. Závěrečným výstupem z těchto analýz byla SWOT 

analýza, kde jsem definoval slabé a silné stránky Společnosti a dále příležitosti  

a hrozby, které skýtá odvětví fotovoltaiky. 

Následně jsem tedy definoval návrhy na zlepšení procesů při realizaci zakázky, které 

jsem rozčlenil podle jejich dopadu a nákladovosti na krátkodobé a dlouhodobé 

respektive bez nákladů a s málo náklady. A dále jsem se u návrhů snažil obecně 

vystihnout jejich dopad. Z navržených návrhů, které jsem se snažil pojmout co nejvíce 

komplexně, jsem následně vyčlenil ty nejzákladnější návrhy, u kterých jsem obecné 

dopady rozšířil o dopady ekonomické. 

Ve své práci jsem mohl naplno využít teoretické zkušenosti, které jsem nabyl za pět let 

na vysoké škole a zkombinovat je s praktickými dovednostmi, které jsem naproti tomu 

nabyl za téměř tříleté působení ve Společnosti. Pevně proto věřím, že návrhy, z nich 

některé si již v průběhu psaní mé Diplomové práce začlenili do systému řízení 

společnosti, na čemž jsem se také podílel, povedou k cílenému efektu, který jsem 

předpokládal. Pokud návrhy povedou ke zlepšení procesů, tak moje Diplomová práce 

naplní účel, proč jsem sem jí sepisoval. 
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