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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem logistické koncepce ve společnosti ROMEX s.r.o. 

V teoretické části jsou podrobně popsány východiska a základní pojmy dané 

problematiky. Současným stavem procesů a průběhem zakázky ve společnosti se 

zabývá analytická část. Závěrečná část práce je pak věnována návrhům ke zlepšení  

a podmínkám jejich realizace tak, aby vedly ke komplexnímu rozvoji společnosti, 

lepšímu průběhu zpracování zakázky a úspoře nákladů i času. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with logistics concepts in the company ROMEX Inc. 

Theoretic part contains basic concepts of the issue. The current state and process orders 

are in the analytical part. The final part is devoted to suggestions for improvement and 

conditions of their implementation so as to lead a comprehensive development of the 

company, better order processing, and cost and time savings. 

 

Klíčová slova 

Logistická koncepce, stavební činnost, zakázka, ploché střechy, hydrizolace, distribuce, 

rozvoj společnosti  

 

Keywords 

Logistics concept, construction activity, contract, flat roofs, waterproofing, distribution, 

company development 
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Úvod  

V současné době technické vyspělosti a výrazné konkurence ve stavebnictví je pro 

společnost nutné mít realisticky stanovenou strategii, která bude mít pozitivní dopad na 

komplexní rozvoj společnosti. Jedním ze stěžejních cílů všech společností je uspokojení 

potřeb zákazníků, kterých je dosahováno prostřednictvím zavádění nových 

technologických postupů, inovací v oblasti materiálů a zdokonalováním informačních 

toků. Klíčovým faktorem úspěchu v konkurenční rivalitě mezi společnostmi na trhu je 

bezesporu dodání kvalitně zpracovaných produktů a služeb na správném místě, ve 

správný čas a předem stanoveném množství při vynaložení co nejnižších nákladů.  

Stavebnictví v České republice prošlo v posledních letech významnými změnami, které 

měly zásadní vliv na činnost a existenci všech podnikatelských subjektů. Po krizovém 

období v minulých letech lze dle expertních odhadů očekávat rozvoj stavebnictví  

a pozemní výstavby, proto je nezbytná pružná reakce na tento fakt prostřednictvím 

poskytovaných produktů a služeb. Konkurenceschopnost všech společností je 

z dlouhodobého hlediska ovlivněna používáním nových, moderních, progresivních 

materiálů a technologií. Společnost ROMEX s.r.o. z tohoto trendu vychází a na jeho 

základě má jasně stanovenou dlouhodobou strategii tak, aby využila všech příležitostí, 

které trh přináší.  

Společnost ROMEX s.r.o. je ve své činnosti velmi aktivní při zavádění nových 

technologií. Tento fakt vyplývá ze spolupráce s renomovanými výrobci, z pravidelných 

účastí na školeních i spolupráce v rámci Svazu podnikatelů ve stavebnictví  

a s Národním stavebním centrem. 

Interní procesy a jejich fungování jsou v diplomové práci popsány na základě vlastních 

subjektivních zkušeností, které jsem měla možnost získat v rámci externího působení ve 

společnosti ROMEX s.r.o.  Návrhy jsou realisticky stanoveny tak, aby byly do 

budoucna pro společnost inspirující a napomohly ke komplexnímu rozvoji společnosti  

i eliminaci jejich slabých stránek. 
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Cíle práce 

Diplomová práce se zabývá logistickou koncepcí společnosti ROMEX s.r.o.  

a podrobněji se zabývá návrhem distribuce nového produktu, který chce uvést na trh. 

Hlavním cílem je navržení odbytové sítě tak, aby všechny aktivity byly zaměřeny na její 

komplexní rozvoj a měly významný pozitivní dopad na činnosti společnosti. 

V práci je podrobně popsána aktuální situace ve společnosti ROMEX s.r.o., ze které po 

zhodnocení všech slabých stránek vychází návrhová část. Tato část zahrnuje realisticky 

stanovené návrhy ke zlepšení kritických procesů ve společnosti. 

Dílčím cílem je návrh koncepce spojený s rozšířením stávajících poskytovaných služeb 

a především rozvojem společnosti. Návrhy jsou stanoveny tak, aby v konečném 

důsledku optimálně vedly ke zvýšení podílu společnosti na trhu, zvýšení 

konkurenceschopnosti, rozvoji odbytu poskytovaných specializovaných produktů 

v oboru stavebnictví a rozvoji společnosti. 

 

Postupy zpracování 

Diplomová práce se skládá z popisu podnikání ve vybrané společnosti, teoretické části, 

analýzy současného stavu, vlastních návrhů řešení problematiky, podmínek realizace  

a přínosů. Základní metodou používanou ke zpracování je analyticko-syntetická 

metoda. K vypracování teoretické části je použita rešerše literatury, zabývající se 

základními pojmy z logistického systému, logistickými náklady a komplexním 

logistickým systémem v podniku. Analýza současného stavu zahrnuje především popis 

současného stavu obecně ve stavebnictví a stav v konkrétní vybrané společnosti. Při 

zpracování bylo využito především poznatků vedení, pracovníků a mého pozorování 

vzhledem k externímu působení v dané společnosti. Vlastní návrhy řešení pak obsahují 

podněty ke zlepšení současné situace vedoucí ke  komplexními rozvoji společnosti  

a logistické koncepce.  
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1 Popis podnikání ve vybrané firmě 

1.1 Charakteristika společnosti 

Název: ROMEX s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručním omezeným 

Sídlo: Blanenská 52/9, 602 00, Brno - Jehnice 

IČO: 44012462 

DIČ: CZ44012462 

Základní kapitál 29 000 000 Kč 

Statutární orgán:  

Jednatel: Ing. Jana Kotková 

Předmět podnikání: 

 Provádění staveb a jejich odstraňování 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 Izolatérství 

 Truhlářství, podlahářství (13)   
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Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 

 43290:Ostatní stavební instalace 

 16230:Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 

 23430:Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 

 25110:Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 

 28:Výroba strojů a zařízení j. n. 

 4120:Výstavba bytových a nebytových budov 

 43120:Příprava staveniště433:Kompletační a dokončovací práce 

 43320:Truhlářské práce 

 461:Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

 6820:Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí7490:Ostatní 

profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

 77290:Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost 

 952:Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (14)   

 

1.2 Základní údaje o společnosti 

Činnost společnosti ROMEX s.r.o. je zaměřena na výstavbu bytových a nebytových 

budov a na výrobu kovových konstrukcí a jejich dílů. Společnost vznikla zapsáním 

do obchodního rejstříku 21. října 1991 u Krajského soudu v Brně a dodnes působí na 

celém území celé České republiky i na Slovensku a dalších zahraničních zemích.  
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V současné době je jednatelkou společnosti Ing. Jana Kotková. Z důvodu omezení 

ručení byla jako právní forma podnikání zvolena společnost s ručením omezeným. 

Společnost byla za dobu své existence několikrát podstatně restrukturalizována. 

 

1.2.1 Historie společnosti ROMEX s.r.o. 

Společnost ROMEX s.r.o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku v roce 1991. Jejím 

původním zaměřením byla činnost převážně obchodní dceřiné společnosti se 

speciálními stavebními materiály. Odbornou realizaci těchto prodávaných materiálů 

společnost prováděla jako podpůrnou doplňkovou činnost. Již zmíněná stavební činnost 

zahrnovala zejména realizací fasád, lité podlahy, izolace střech, mostů a injektáže.  

V roce 1994 bylo dosaženo ročního obratu přes 30 mil. Kč v přímé činnosti společnosti 

včetně zprostředkovaných obchodů, které realizovala mateřská společnost Romex 

GmbH.  

 

Období od roku 1995 do roku 1998 pro firmu ROMEX s.r.o. znamená výraznou 

stagnaci, která byla způsobena autoritativní restrukturalizací provedenou ze strany 

mateřské společnosti Romex GmbH v Německu a změnami, které se udály ve vedení 

dceřiné společnosti. Celkový roční obrat je kolem 10 mil. Kč. V této souvislosti je 

nezbytné zmínit, že její činnost se mění a tedy nad obchodní začíná převažovat stavební 

činnost firmy. V tomto období se výrazně projevuje vzájemné napětí ve vztazích mezi 

mateřskou a dceřinou společností, které vyústilo až do krizového stavu v polovině roku 

1997, kdy došlo k opětovné výměně vedení dceřiné společnosti. 

 

Rok 1997 je tedy pro společnost zlomový a znamená výraznou krizi, která má za 

následek vysoké zadlužení, nutnost propuštění prakticky všech zaměstnanců a nezbytně 

nutné finanční sanace od mateřské společnosti Romex GmbH. 

 

 Od roku 1998 dochází ke stabilizaci vzájemné spolupráce dceřiné a mateřské 

společnosti, což vrcholilo rozvojem společných aktivit v zahraničí – ve státech bývalého 
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SSSR. Tento pozitivní rozvoj byl následně přerušen na konci roku 1998 tzv. rublovou 

krizí. 

 

V roce 1999 mateřská společnost Romex Gmbh změnila svůj statut na formu AG,  

což vedlo k prodeji obchodních podílů do vlastnictví vedení ROMEX s.r.o. Došlo tedy 

k oddělování činnosti ROMEX s.r.o. a jejímu soustředění na stavební činnost především 

na území České republiky a příležitostně na Slovensku. Toto období je pro společnost 

klíčové zejména ve stabilizaci v oblasti ekonomické, finanční, personální i organizační. 

Obchodní činnost byla vedena jednatelem především formou osobních vztahů.  

 

V roce 2005 společnost ROMEX s.r.o. zaznamenala vzestup, který se promítl do 

zvýšení celkového obratu. V roce 2007 obrat dosáhl přes 50 mil. Kč a tento vzestup byl 

zastaven až celosvětovou krizí v letech 2008-2009. 

 

Společnost ROMEX s.r.o. si za dobu své existence vybudovala stabilní pozici na trhu ve 

své činnosti, tedy v oblasti specializovaných stavebních prací – především střešních 

plášťů jako účelových prací prováděných ve výškách.  

 

Vzhledem k pevné struktuře společnosti ROMEX s.r.o., stabilizovanému kolektivu 

pracovníků, velmi dobré pověsti odborné i společenské a spolupráci s odbornými 

institucemi, zejména stavebními fakultami VUT Brno a VŠB TU Ostrava se podařilo  

i v krizových letech pokračovat v udržitelném rozvoji společnosti, což vyvrcholilo 

mimořádným rokem 2014, kdy společnost dosáhla rekordního obratu kolem 100 mil. 

Kč. 

V minulosti se firmě ROMEX s.r.o. podařilo získat dotace od Ministerstva průmyslu  

a obchodu v programech Poradenství a Marketing. Dotace v rámci projektu ICT  

v podnicích přinesla kvalitativní skok v systému řízení, vnitřní organizace a logistiky  

a znamenala přechod na integrovaný způsob řízení stavební firmy. (32) 
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S rozvojem společnosti logicky vyvstala potřeba vyhledání vlastních výrobně 

provozních objektů, které by odpovídaly dosaženému stupni a dalším plánům rozvoje 

společnosti ROMEX s.r.o. Společnost se tedy rozhodla v roce 2015 využít dotačního 

programu Nemovitost v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost 

k vybudování vlastního stabilního sídla v obci Adamov v areálu bývalých 

Adamovských strojíren Adast. (35) 

1.2.2 Hlavní předmět podnikání 

Stavební firma ROMEX s.r.o. je dodavatelem a subdodavatelem stavebních zakázek již 

od roku 1991. Hlavní specializací jsou rekonstrukce a opravy objektů. Společnost 

zajišťuje dodávky zejména pro průmysl, administrativu a občanskou vybavenost. 

Zaměřuje se především na: 

- Průmyslové a provozní objekty 

- Výrobní a skladové haly 

- Administrativní budovy 

- Objekty občanské vybavenosti 

- Parkovací domy 

Činnost společnosti  ROMEX s.r.o. lze rozdělit následujícím způsobem: 

 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 

Tato činnost je zaměřena dlouhodobě do podpory stavební činnosti a to pro 

doplňování a zesilování ocelových konstrukcí a kompletaci stavebních objektů  

o kovové konstrukce doplňkového charakteru. Rozvojově se v této oblasti firma 

zabývá vývojem kovových konstrukcí tzv. retenčních vtoků, které by měly následně 

tvořit hlavní směr výroby kovových konstrukcí.  

Výhledově firma plánuje výzkum a vývoj v oblasti kovových konstrukcí směřující 

k vlastní jedinečné konstrukci parkovacích objektů, které by byly demontovatelné, 

přičemž v současné době neexistuje žádný konstrukční systém tohoto druhu. Přitom 

pro využití pozemku určených v územním plánu dlouhodobě pro jiné účely není 
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přípustné povolit trvalou stavbu, ale je možné na tyto pozemky umístit stavbu 

dočasnou je-li prokázána možnost její demontovatelnosti.  Tyto demontovatelné 

konstrukce by pak umožnily podstatně vyšší využití ploch, které jsou v současné 

době pro parkování stejně využívány ale pouze v jedné výškové úrovni. 

 Výstavba bytových a nebytových prostor 

V této oblasti je ROMEX s.r.o. orientován zejména na komplexní opravy  

a rekonstrukce stavebních objektů průmyslové výstavby, kdy využívá pro 

konkurenceschopnost zejména svých technických a technologických znalostí, které 

umožňují nabídnout nižší cenu, vyšší užitnou hodnotu a rychlejší termíny výstavby.  

V některých případech však realizuje i kompletní dodávku nové výstavby 

zaměřenou na průmyslové a společenské objekty. 

 Ostatní specializované stavební činnosti 

Ostatní specializované stavební činnosti jsou směřovány do oblasti hydroizolací.   

V problematice spodní stavby se ROMEX s.r.o. zabývá zejména řešením vad  

a poruch, kdy je opět díky technických a technologických znalostem schopen vyřešit 

i nejsložitější problémy pronikání vody do objektů v podzemních částech. 

V problematice hydroizolací plochých střech je to opět zaměření na opravy  

a rekonstrukce prováděné opět technicky a technologicky progresivně. Oblast 

problematiky plochých střech, zejména velkorozměrových, je pojímána komplexně, 

kdy hledisko jednorázové technické realizace je doplněno o aspekty dlouhodobě 

uživatelské, to je i otázka nákladů na energie pro vnitřní provoz objektu, možnosti 

širšího uživatelského využívání plochy a její architektonické působení.  

ROMEX s.r.o. se snaží k této činnosti přistupovat jednoznačně v intencích trvale 

udržitelné výstavby. (35) 
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1.2.3 Organizační struktura společnosti ROMEX s.r.o. 

Pro malé podniky je typickým řízením liniová struktura, která je využívána i ve 

společnosti ROMEX s.r.o. Nejedná se však o čistou liniovou strukturu, ale organizace 

ve společnosti je jí velice podobná. Činnosti podniku jsou rozděleny dle oddělení v čele 

s vedením společnosti. Nižší útvary jsou nadřízeny vedoucímu, od kterého mohou 

dostávat příkazy. Vedoucí vykonává specializované a odborné funkce. Většina 

rozhodnutí je prováděna na úrovni středního managementu, který výsledky těchto 

jednání předkládá ke schválení vedení společnosti.  

Hlavní výhodou této organizační struktury je jednotnost řídícího procesu, flexibilita  

a svoboda v rozhodování, dále pak nízké organizační bariéry při aplikaci změn. 

Značnou výhodou je přesné stanovení vztahů, povinností a zodpovědnosti všech 

pracovníků. V tomto systému jsou totiž jasně definované vztahy nadřízených  

a podřízených. 

Současná organizační struktura je odpovídající velikosti společnosti, ale nedostačující 

z hlediska dlouhodobého rozvoje a plánovaného rozšíření firmy, kdy reálně dojde ke 

zvýšení celkového počtu realizovaných zakázek a tedy i celkovému počtu zaměstnanců. 

Společnost v rámci rozšíření svých stávajících aktivit plánuje k personálnímu zajištění 

chodu se zaměstnáváním absolventů zejména Stavební fakulty VUT v Brně, kteří již 

průběžně při řešení diplomových prací s firmou spolupracují. (35) 
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Obr. 1: Organizační schéma společnosti ROMEX s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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1.3 Popis činnosti jednotlivých oddělení společnosti  

Společnost ROMEX s.r.o. je rozdělena na základě zaměření činnosti do několika 

oddělení. Hlavní činnosti jednotlivých oddělení jsou popsány v následujících 

podkapitolách. 

 

1.3.1.1 Komunikace se zákazníkem 

Náplní obchodního oddělení je především komunikace s potenciálním zákazníkem  

a zajištění činnosti v oblasti marketingu. Toto oddělení zodpovídá za vyhledání nových 

stavebních zakázek a nových odbytových možností. Pro efektivní chod společnosti je 

nutné propojení a komunikace s ostatními odděleními ve společnosti ROMEX s.r.o.  

 

1.3.1.2 Technická příprava a kalkulace staveb 

Hlavní náplní oddělení technické přípravy staveb je zajištění všech nutných podkladů 

technického, technologického, ale i organizačního charakteru, které jsou nezbytné ke 

kompletnímu zpracování nabídky. Oddělení technické přípravy se zabývá přípravou 

zakázky, vede databázi všech zakázek a jejím zájmem je i navázání dobrých obchodních 

vztahů a péče o kvalitu prováděných prací. 

V případě plánovaného rozšíření společnosti ROMEX s.r.o. bude nezbytná 

restrukturalizace oddělení technické přípravy spojená se vznikem nových pracovních 

pozic. 

 

1.3.1.3 Výroba a realizace 

Oddělení výroby a realizace zakázek zahrnuje všechny činnosti nezbytné k realizaci  

a především zodpovídá za kvalitu odvedené práce. Toto oddělení organizuje a odpovídá 

za veškeré technické vybavení, nářadí, pracovní a ochranné pomůcky na stavbě. Dále 

řeší a zodpovídá za veškeré školení pracovníků zaměřené do oblasti bezpečnosti práce  

a požární ochrany a za dodržování předpisů v průběhu realizace stavebních prací.  
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Výrobní oddělení je zodpovědní za zajištění organizace práce v průběhu realizace  

a s tím spojenou koordinaci skupiny dělníků. Jejich úkolem je i zajištění potřebného 

materiálu a pomůcek do místa realizace stavebních prací. Tato oddělení je rovněž 

zodpovědné za konečnou fakturaci zakázky, dále se aktivně podílí na budování dobrého 

jména společnosti a posilování obchodních vztahů. 
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2 Vyhodnocení teoretických přístupů pro návrh řešení 

2.1 Vymezení pojmu logistika 

Původ logistika lze pravděpodobně odvodit od řeckého logistikon (důmysl, rozum) nebo 

od slova logos (řeč, myšlenka, smysl, pravidlo, zákon). (1) 

První definice logistiky vznikla v USA roku 1964. „Logistika je proces plánování, 

realizace a kontroly účinného nákladově úspěšného toku a skladování surovin, zásob ve 

výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa vzniku do místa spotřeby. 

Tyto činnosti mohou, ale nemusí, zahrnovat služby zákazníkům, předvídání poptávky, 

distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci s materiálem, balení, manipulaci 

s vráceným zbožím, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“ (1, str. 35) 

V dnešní době probíhá řada nákupních, výrobních, manipulačních či skladovacích  

a přepravních procesů, než se výrobek dostane ke koncovému zákazníkovi. Rostoucí 

nároky na zkvalitnění životního prostředí spějí k tomu, že do řetězce musí být zahrnuty  

i ekologické otázky. Logistický přístup klade důraz na komplexnost a koordinaci všech 

operací (hmotných a nehmotných) ve výrobních i oběhových procesech s ohledem na 

rychlost, pružnost a mobilitu, jehož cílem je plné uspokojení zákazníka při vynaložení 

přiměřených nákladů. (2) 

„Pod logistikou rozumíme koordinované přemisťování hmotných prostředků v prostoru  

a čase, včetně příslušných nehmotných toků, při vynaložení přiměřených nákladů a při 

plném uspokojení zákazníka. Zákazník je nejvýznamnějším článkem tohoto řetězce. Je 

nezbytné, aby všichni účastníci logistického řetězce byli optimálně sladěni tak, aby byli 

schopni dodat zákazníkovi požadovaný výrobek nebo poskytnout mu požadovanou 

službu.“ (2, str. 13 - 14) 

2.1.1 Logistika jako vědní disciplína 

Logistický přístup lze využít k řešení širokého spektra problémů, i na globální úrovni.  

Obecná definice logistiky tedy zní: „Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou 

optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit v rámci samoorganizujících se 
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systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného 

konečného (synergického) efektu.“ (1, str. 79-80) 

2.1.2 Členění logistiky 

Výrobní podnik obvykle logistický systém člení na řízení materiálového hospodářství, 

které lze dále rozdělit na nákupní a výrobní logistiku a na řízení fyzické distribuce. 

V rámci logistického systému dochází k přemísťování hmotných prostředků, které 

zahrnují materiál a ostatní vstupní suroviny do výrobního či montážního procesu  

a hotové výrobky, které putují od výrobce ke spotřebiteli. Tento systém tvoří komplexní 

soubor procesů, které jsou vzájemně propojeny a všechny činnosti se vzájemně 

ovlivňují. 

Materiálové hospodářství zahrnuje tok surovin, materiálu, polotovarů a jiných 

součástek, jejich manipulaci, skladování a zpracování, které vede k hotovému výrobku. 

Na vstupu do skladu hotových výrobků je tvořena hranice mezi materiálovým 

hospodářstvím a fyzickou distribucí. Fyzickou distribuci obvykle řídí marketingový 

management v podniku. Společným cílem logistiky i marketingu je plné uspokojení 

zákazníků. V nejjednodušším podání lze marketing vysvětlit jako práci s trhy zaměřující 

se především na porozumění, stimulaci a uspokojování potřeb zákazníků. Dále 

zpracovává informace - co, kdy a kam dodat, tedy i co vyrábět. Snahou logistiky je 

přemístění zboží od výrobce (dodavatele) ke konečnému spotřebiteli (zákazníkovi) s co 

nejnižšími náklady za předpokladu optimální úrovně poskytovaných služeb 

zákazníkům. (2) 

 

2.2 Cíle a strategie logistického systému v podniku 

Logistické cíle je nutné odvozovat od podnikové strategie a cílů podniku. Tyto cíle lez 

rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní se zaměřují na snižování nákladů spojených 

s dopravou, manipulací, skladováním, výrobních a také na minimalizaci objemu 

finančních prostředků vázaných v zásobách a technických prostředních v rámci 

logistického systému. Vnější cíle se orientují na splnění požadavků zákazníků a také 
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trhu. Logistické cíle podniku jsou převedeny do výkonových ukazatelů, které je 

nezbytné sledovat a analyzovat. (2) 

Úkolem logistiky v současnosti není jen otázka snižování nákladů, ale je rozhodujícím 

faktorem v konkurenčním postavení podnikatelského subjektu. Výzkumy ukazují, že 

logistickou koncepcí jako součástí podnikové strategie, lze získat vedoucí postavení na 

trhu v globálním měřítku. Dosažení tohoto cíle je možné získat v oblasti nákladů, 

produktů a služeb. Vedoucího postavení na trhu služeb lze získat pouze úspěšným 

uskutečněním strategií podniku, které vyhovují požadavkům trhu. Logistika, která tvoří 

spojovací článek mezi stupněm tvorby hodnot od dodavatelů až k finálním zákazníkům, 

zde má hlavní postavení. Úkolem podnikové strategie je odlišnost cílů a stanovení 

budoucí pozice podniku. Je také nezbytným předpokladem pro optimální rozvoj tržního 

podílu, obratu, zisku a motivace pracovníků. (10) 

2.2.1 Logistické služby 

Optimalizace logistických výkonů je hlavním cílem každé logistické činnosti. Definiční 

součástí logistiky je především zaměření na tržní požadavky. Právě z těchto důvodu 

jsou vždy logistické výkony považovány za marketingové nástroje a jako takové je 

nezbytné je tak i hodnotit a posuzovat. 

Zákazník vnímá výkony logistiky formou logistických služeb. Za prvky logistických 

služeb lze považovat následující: 

 dodací lhůty (čas), 

 spolehlivost dodání, 

 flexibilita (pružnost dodávky) 

 kvalita. 

Dodací čas představuje dobu, která začíná předání objednávky zákazníkem a končí 

okamžikem dostupnosti zboží (služby) u zákazníka.  

Spolehlivost dodání neboli dodržování lhůt je nejčastěji vyjadřována pravděpodobností, 

s jakou lze očekávat dodržení dodací lhůty. Mezi faktory, které ovlivňují dodací 

spolehlivost můžeme řadit spolehlivost pracovník postupů a dodací pohotovost. Pokud 
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nejsou dodací lhůty přesně dodržovány, může docházet k poruchám podnikových 

procesů zákazníka a tím vyvolání nežádoucího zvýšení nákladů. Dodržování přislíbené 

lhůty pro dodání je závislé na dodržení všech dílčích dodacích časů v celém procesu.  

Dodací flexibilita je definována schopností expedičního systému k pružnému reagování 

na požadavky a přání zákazníků.  

Posledním bodem je kvalita dodací, která vyjadřuje přesnost dodání podle způsobu, 

množství a stavu objednávky. Nedodržení kvality může negativně ovlivnit spokojenost 

zákazníka či může znamenat jeho úplnou ztrátu. Nedodržení jakosti je vždy spojeno 

s reklamacemi zákazníků a dodatečnými náklady spojenými s vyřízením stížnosti  

a nápravou vzniklé situace. 

Obecně lze říci, že uvedené prvky logistických služeb významně ovlivňují jejich 

marketingový význam. Mimo definici, která se orientuje na trh, je nezbytné všechny 

prvky logistických služeb rovněž analogicky definovat v souvislosti s vnitřním 

logistickým řetězcem uvnitř společnosti. Neméně důležitá je pak kontrola těchto prvků, 

protože jen touto cestou je možné dosáhnout žádoucího podávání logistických výkonů, 

které jsou požadovány trhem. V této souvislosti je nutné zmínit i fakt, že každý 

z uvedených cílů s sebou nese své specifické nákladové efekty. (5) 

2.2.2 Optimalizace logistických cílů 

K dosažení cíle, tedy optimalizace výkonů logistiky jsou definovány dvě hlavní cesty: 

- Optimální stupeň logistických služeb 

- Žádoucí stupeň logistických služeb při dosažení minimalizace logistických 

nákladů 

Sledování optimálního stupně logistických služeb je úzce spojeno s předpokladem 

kvantitativní ocenitelnosti alternativních úrovní logistických služeb, které vyžaduje 

odhalení procesů nákupního rozhodování u všech potenciálních zákazníků. Tento 

postup je bohužel velmi nákladný a dalším nedostatkem je velmi nízká připravenost 

zákazníků ke spolupráci na podrobném zjišťování vzhledem k jejich neochotě 

odhalování kritéria svého nákupního rozhodování. Tento fakt je spojen s problémy při 



~ 27 ~ 

 

formulaci rozhodovacích procesů, které tak výrazně negativně ovlivní validitu 

dosažených výsledků. 

Právě díky výše uvedeným problémům spjatých s pořizováním dat se v běžné praxi 

sleduje žádoucí stupeň logistických služeb při dosažení minimalizace logistických 

nákladů. V tomto případě je úkolem logistiky zajištění stupně logistických služeb, který 

je vypracovaný a pevně stanovený vedením společnosti, oddělením odbytu a logistiky 

za současného minimalizování logistických nákladů. 

K zajištění efektivního řízení logistických výkonů je nutné mít stanovené pro každé 

místo určení materiálu a odpovídající stupeň logistických služeb. Pouze touto cestou lze 

dosáhnout sladění pořadí vyčíslených hodnot s nejúčinnějšími hodnotami optimalizace, 

protože toky hmotných prvků začínají od míst, ve kterých produkty vykazují výraznou 

tvorbu hodnot, k místům, kde je tato tvorba na nižší úrovni. 

Obecným předpokladem tedy je, že formulace logistických služeb tedy určuje 

následující: 

 definice a rozsah logistických služeb, 

 definice prodejních záležitostí, 

 identifikace působení účinků, 

 zajišťování nákladů ve všech úrovních logistických služeb, 

 definování relativního významu logistických služeb ve srovnání s jinými nástroji 

politiky odbytu, 

 definování relativního významu logistických služeb v rámci ostatních stupňů 

v hodnotovém procesu. 

Optimální řešení logistických problémů pojaté v komplexnosti na celý podnik dodnes 

naráží na rozštěpení logistických činností mezi nejrůznější podnikové útvary a úseky. 

Rozptyl činností logistiky vede k izolované optimalizaci všech stanovených dílčích cílů 

v rámci jednotlivých podnikových úseků nebo oblastí. (5) 
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2.2.3 Faktory ovlivňující logistiku 

Při plánování logistických koncepcí a jejich následné implementaci je nezbytné se 

zabývat i rámcovými podmínkami, které ovlivňují a v krajním případě omezují volnost 

operačního pole nutného k jednání a rozhodování.  

V zásadě se jedná o tyto problémové oblasti: 

 tržní požadavky, 

 výrobní program, 

 způsoby dopravy, 

 technologické faktory, 

 právní podmínky logistiky. 

K řešení požadavků trhu je nutné sledovat dvě zájmové skupiny – konkurence  

a zákazníci. Konkurenční situaci je nezbytné analyzovat v oblasti intenzity konkurence, 

ovlivňování tržních podmínek vedoucími podniky a v neposlední řadě i logistických 

strategií využívaných konkurenčními společnostmi. 

V rámci zákazníků má význam pozorování prostorového rozdělení, rozšiřování skupin 

zákazníků, regionálně rozdílných vrstev kupujících a jejich nákupní zvyklosti. K dalším 

doporučovaným faktorům lze zařadit strukturu potřeb zákazníků, která obsahuje dobu 

trvání spotřeby, možnost substituce apod. Právě struktura potřeb zákazníků významně 

ovlivňuje koncepci distribučních cest a rozmístění skladů či určování velikosti zásob. 

(5) 

2.2.4 Strategie logistiky 

Ke zpracování komplexní podnikové strategie je nezbytné, aby si vrcholový 

management nechal vždy vypracovat výchozí analýzy: 

 analýza okolí podniku (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, externí partneři, 

infrastruktura či finance a legislativa apod.) 

 analýza vlastního podniku (výrobky, služby, cash-flow, prodej a distribuce, 

výzkum a vývoj, podniková kultura, organizace řízení, technologické vybavení 

apod.) 
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Výsledky těchto dvou analýz jsou hlavním podkladem k tvorbě strategie podniku. Mezi 

hlavní prvky globální strategie patří formulace poslání a základní cíle podniku.  

Komplexní strategie je také nezbytným návrhem, zdůvodněním variant cest i základních 

podmínek k dosažení cílů, která je doplněná o návrh řešení hlavních vývojových 

problémů společností.  

Podniková strategie je souborem alternativních rozhodnutí ke komplexnímu fungování 

podniku v nejrůznějších situacích, pomocí kterých podniky dosahují žádoucích cílů. 

Vyspělé tržní ekonomiky k vypracování kvalitní globální strategie vyžívají mnoha 

různých ověřených technik a metod. Takto zpracovaná strategie se později transformuje 

do dílčích projektů. Strategii podniku je nutné definovat na období 3-5 let s tím, že se 

kontroluje a minimálně jedenkrát ročně upravuje dle aktuálních potřeb. Projekty 

realizace se vypracovávají pouze na jeden, maximálně dva roky s tím, že případě 

potřeby jsou připravené k okamžitému přepracování.  

Management podniku by si měl důkladně stanovit své přednosti a především 

nedostatky. Vrcholový management podniku se často mylně domnívá, že 

nejpohodlnější, nejméně riskantní a generující dostatečný zisk je taková strategie, která 

je zaměřena na průměrnost. Tato myšlenka však není optimální, protože na trhu lze 

v globálním měřítku prosperovat pouze takto: 

 být vedoucí firmou daného trhu, 

 být specializovaná firma, která se zaměřuje na úzký sortiment produktů a služeb, 

avšak s výrazným náskokem v oblasti znalostí, servisu a přizpůsobování se 

konkrétním požadavkům zákazníků, což v konečném důsledku vede až k tomu, 

že takový podnik prakticky nemá konkurenci. 
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Obr. 2:  Vztah mezi strategií podniku a logistickými cíli (Převzato z: 7, str. 18) 

 

Správně stanovená podniková strategie sleduje úspory času, snižování nákladů  

a význam růstu kvality. Takto nastavená strategie vede přes růst produktivity k zajištění 

vlastní budoucí životaschopnosti podniku. Je nezbytné, aby podniková strategie 

obsahovala všechny strategie logistického systému podniku, a tyto cíle musí být 

v souladu s hlavními tedy hierarchicky nadřazenými. 

Efektivně zvolená strategie logistického systému vždy vede ke správnímu postavení 

logistického systému ve společnosti, který má následující alternativy: 

 konkurence cenou – pak je pro podnikovou strategie vykonávat jen úkoly zadané 

marketingem, tedy dodat zboží na trh v předem pevně stanoveném množství, 

kvalitě a času s co nejnižšími náklady (tedy i konečnou cenou) 

 konkurence na úrovni dodavatelských služeb (služeb zákazníkům) – logistický 

systém je aktivním nástrojem strategie a je v pozici řídícího prvku tak, aby se 

dodání zboží a služeb uskutečňovalo za současných zdrojů, pracovníků, kapacit 

a informací. Logistický systém je v tomto případě jedním z nejdůležitějších 

prvků v systému řízení materiálového toku. Pokud je cílem kvalita služeb jako  
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Výkonové 

cíle Ekonomické 

cíle 
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Pořadí specifikace cílů 

logistiky 
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jeden z hlavních nástrojů v konkurenčním boji, je přirozené, že tohoto nelze 

dosáhnout při minimálních, ale optimálních nákladech. (8) 

 

2.3 Služby zákazníkům 

„ Definice zákaznického servisu: 

…proces, který probíhá mezi kupujícím, prodávajícím a třetí stranou. Výsledkem tohoto 

procesu je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu výrobku nebo služby, které jsou 

předmětem směny. Tato hodnota, která se přidává v rámci procesu směny, může mít 

charakter krátkodobý (při jednorázových transakcích) nebo dlouhodobý (při 

dlouhodobých smluvních vztazích). Takže z procesního hlediska: Zákaznický servis 

představuje proces, v rámci kterého jsou účastníkům dodávkového řetězce poskytovány 

významné přínosy z přidané hodnoty, a to nákladově efektivním způsobem.“ (3, str. 41) 

Úroveň systému logistiky ve společnosti zákazníci vnímají především prostřednictvím 

rozsahu a kvality služeb, které jsou jim nabízeny. Služby zákazníkům zahrnují 

dodavatelské i logistické služby jsou pro podnik a s ním spojený logistický systém 

zásadní oblastí, na kterou je vhodné se zaměřit.  

Dle Evropského pojetí je předpokladem disponibilita výrobků, tedy záruka, že výrobek 

je na skladě nebo bude ve stanovené lhůtě vyroben či dodán. Za hlavní složky služeb 

zákazníkům se považuje spolehlivost a úplnost dodávek, krátké dodací lhůty a také 

poskytnutí služeb před i po prodeji. (1) 

Na zákaznický servis je možné nahlížet dle tří základních hledisek: 

 činnost (funkce), kterou je nezbytné řídit (př. vyřizování objednávek) 

 skutečný výkon (př. procento zakázek z celku, které jsou vyřízeny do určitého 

času po přijetí) 

 součást podnikové filosofie (3) 
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2.4 Logistické řetězce 

Logistický řetězec se skládá z pasivních a aktivních prvků. Mezi pasivní prvky řadíme 

suroviny probíhající řetězcem a jsou to především suroviny, materiál (základní  

i pomocný), nedokončené a hotové výrobky.  

Aktivní prvky zahrnují prostředky, pomocí kterých se realizují toky prvků pasivních. 

Jejich úkolem je realizovat logistické funkce, tyto operace spočívají ve změně místa 

nebo uchování hmotných pasivních prvků. Mezi aktivní prvky tedy řadíme technické 

zařízení určené k manipulaci a operaci s informacemi, přepravě, skladování či balení 

nebo fixaci.  

Logistický řetězec se skládá s dílčích hmotných a nehmotných toků. Tyto toky jsou 

realizovány mezi mnoha články (podsystémy) a za články řetězců jsou považovány: 

 v rámci výroby: továrny, dílny, výrobní a montážní linky, sklady surovin, 

materiálu a hotových výrobků; 

 v dopravě a zastupitelství: železniční stanice, námořní přístavy, letiště, 

terminály, distribuční centra a spediční nebo celní sklady; 

 v obchodě: prodejny, sklady velkoobchodu a maloobchodu. (1) 

2.4.1 Typy logistických řetězců 

Z hlediska vývoje a stupně řízení činností, které jsou spojené s materiálovými  

a informačními toky, lze rozlišovat tři základní typy logistických řetězců: 

1. Tradiční logistický řetězec s přetržitými toky 

Predikce prodeje a kontrakty s dodavateli jsou sestavovány na základě 

vyhodnocení současných prodejů. Jde tedy o velké dodávky, které umožňují 

získat množstevní slevy a úspory přepravou pomocí velkokapacitních 

dopravních prostředků. Důležitým článkem je centrální sklad, který má klíčovou 

roli pro pružnost uspokojování zákazníků. Činnosti jednotlivých článků nejsou 

sladěny a toky informací se před předáním dalšímu článku řetězce přeruší, proto 

vznikají nadměrné zásoby. 
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2. Logistický řetězec s kontinuálními toky 

Tento typ řetězce umožňuje zpružnění nejen proces výroby, ale i distribuce. 

Menší dávky dodávek jsou plynule předávány mezi články logistického řetězce. 

Sklad hotových výrobků je omezen pouze na vyrovnávací sklad a hlavním 

rozhodujícím článkem se stává výroba. Objednávky směřují přímo do výroby, 

na změny poptávky lze tedy reagovat pružněji.   

 

3. Logistický řetězec se synchronním tokem 

Tok materiálu má plynulý a vyvážený charakter. Na cestě mezi články řetězce je 

pouze takové množství surovin či hotových výrobků, které se v daném 

okamžiku požaduje. Tento systém je založen na sdílení informací. Je nezbytné, 

aby řídicí článek řetězce měl informace ze všech článků a to v reálném čase. 

Klíčovou roli hraje i predikce všech situací a dopad jednotlivých rozhodnutí na 

efektivnost (především vliv času a nákladů) na celý logistický řetězec. (9) 

2.4.2 Logistické funkce 

Procesy probíhající v jednotlivých článcích logistických řetězců jsou transformace 

objednávek určitého zboží (výrobků) na jejich dodávku. Logistické funkce zahrnují 

vytvoření přepravních jednotek, nakládku, následnou přepravu a vykládku, uskladnění, 

vyskladnění, kompletaci, kontrolu, fakturaci a vystavení potřebných dokladů atd.  

Tyto funkce lze rozdělit do čtyř úrovní: 

 strategické: dlouhodobé rozhodnutí o zdrojích a postupech; 

 dispoziční: krátkodobě platné rozhodnutí o způsobu uspokojení vzniklých 

potřeb; 

 administrativní: realizace na základě příkazu, zahrnují informační procesy, 

vystavení a evidenci dokladů (objednávky, faktury apod.) 

 operativní: realizace hmotné stránky dle dispozic (příkazy a objednávky) 

logistického řetězce. (1) 
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2.5 Dodavatelské řetězce 

Tradiční dodavatelský řetězec bývá zpravidla definován jako vícestupňový systém, 

který tvoří dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci a zákazníci. Mezi jednotlivými 

stupni dodavatelského řetězce proudí v obou směrech finanční, materiálové, informační 

a také rozhodovací toky. Management dodavatelských řetězců (Supply Chain 

Management) je neustále a především rychle se vyvíjející disciplína, která využívá 

koncepce, jež byly vyvinuty v různých jiných oblastech, jako je například logistika, 

marketing, finanční management, operační management, ekonomie, operační výzkum 

nebo operační management apod. Kvalitu managementu dodavatelského řetězce lze 

považovat za hlavní klíč k budoucí konkurenceschopnosti řetězce. Dle průzkumů 

společnosti IBM z roku 2004 lze vyvodit, že úspěšný management dodavatelských 

řetězců přináší mnoho konkurenčních výhod: 

 Snižuje úroveň zásob o 10-50%, 

 dosahuje 95-99% v přesnosti dodávek, 

 ušetří 10-15% nákladů na dopravu, 

 zkracuje o 10-20% dodací lhůty. 

Dodavatelský řetězec je složen ze všech účastníků, kteří jsou do plnění požadavků 

koncového zákazníka zapojeni přímo, ale i nepřímo. Organizace plní základní funkce, 

za které lze považovat vývoj nového výrobku, marketing, oblast financí, výroba, 

distribuce a servis poskytovaný zákazníkům. Obrázek č. 1 zobrazuje lineární strukturu 

dodavatelského řetězce − jeho jednotky a jednotlivé vazby mezi nimi. 

 

Obr. 3: Lineární struktura dodavatelského řetězce (Převzato z: 10) 

Struktura konkrétních dodavatelských řetězců může být odlišná, některé stupně 

nebudou existovat a jiné se zde ani nebudou vykytovat. (4) 

 



~ 35 ~ 

 

2.5.1 Klasifikace analýzy dodavatelského řetězce 

 Jednou z možností, jak klasifikovat analýzy dodavatelského řetězce je rozdělení do čtyř 

základních fází: 

1. Navrhování dodavatelského řetězce, což tvoří strategickou složku 

managementu a je procesem určení infrastruktury dodavatelských řetězců 

(podniky, produkční procesy, distribuční centra, způsoby dopravy a její trasy 

apod.). Strategická rozhodnutí jsou využívána v časovém horizontu několika 

měsíců nebo let. 

2. Řízení dodavatelského řetězce, který je procesem řešení na operativní  

a taktické úrovni. Zahrnuje například prognózování poptávky, agregované 

plánování, řízení nabídky a poptávky, plány přepravy nebo rozmístění a řízení 

zásob. 

3. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců, které se zaměřuje na celý 

dodavatelský řetězec a ne pouze na výkonnost jednotlivých článků v řetězci. Je 

nezbytné hodnotit výkonnost pomocí více hledisek a vytvořit zvláštní metriky 

pro měření výkonnosti.  

4. Zlepšování výkonnosti dodavatelského řetězce je neustálou snahou 

managementu dodavatelských řetězců. Dle hodnot metrik výkonnosti se hledají 

řešení, která by zlepšila tyto hodnoty u největšího počtu ukazatelů za 

předpokladu, že nedojde ke zhoršení u jiných hodnot. Zlepšení se týkají nejen 

změny návrhu, ale i změny řízení dodavatelských řetězců.  

V současnosti se mění charakteristiky dodavatelských řetězců. Hlavní důraz je kladen 

na složitější strukturu dodavatelských sítí a především jejich dynamiku. Analýza  

a zlepšování dodavatelských systémů ve spojení s moderními informačními  

a především komunikačními technologiemi pomáhají řešit celou škálu manažerských 

problémů. (4) 

2.5.2 Cykly v dodavatelských sítích 

Cykly společně s dodavatelskými řetězci jsou vystaveny vlivům, které na ně působí 

z okolí a jejich vztahy se tak stávají komplexnější a dynamicky se vyvíjející.  
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Mezi hlavní vlivy a trendy v současné době řadíme především:  

 Globální ekonomické síly, které zasahují každého. 

 Rostoucí očekávání spotřebitelů a zákazníků. 

 Dramatický nárůst nestability trhů. 

 Spojení s partnery a zákazníky lze považovat za stále těsnější a agilnější. 

 Životní cyklus produktu se zkracuje. 

 Nové technologie, které umožní urychlit změnu. 

U standardní pětistupňové struktury dodavatelského řetězce je možné procesy rozdělit 

do čtyř základních cyklů. Cykly jasně určují vykonávané procesy a vlastníky procesů, 

což je důležité na rozhodovací a odpovědnostní úrovni jednotlivých účastníků řetězce. 

Tyto cykly probíhají neustále a jejich stupně jsou zobrazeny na níže uvedeném obrázku 

2. (4) 

 

Obr. 4: Cykly v dodavatelských sítích (Převzato z: 4, str. 13) 
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2.6 Řízení dodávkového řetězce 

Řízení dodávkového řetězce znamená integraci obchodních procesů od koncového 

uživatele až po prvotní dodavatele poskytující výrobky (služby) nebo informace, které 

přidávají hodnotu. Řízení zahrnuje všechny hlavní obchodní procesy u všech členů 

dodávkového řetězce. Jedná se o poměrně nový přístup k řízení podnikání a je mnoho 

různých názorů, které procesy sem zahrnout. Mezi hlavní, tedy klíčové, procesy se 

zahrnují: řízení vztahů se zákazníky, zákaznický servis, poptávky, objednávek výroby, 

pořizování, vývoj a komerční propagaci produktů.  

Řízení dodávkového řetězce je systémový přístup, který se vyznačuje tím, že je vysoce 

interaktivní, komplexní a nezbytné je posuzování mnoha různých vazeb. Kvůli 

dynamické povaze stávajícího stavu obchodního prostředí jsou manažeři nuceni 

pravidelně sledovat a hodnotit výkon dodávkového řetězce. Pokud nejsou splněny 

stanovené cíle v oblasti, management musí vyhodnotit jiné alternativy, které má 

k dispozici a změny implementovat. Význam řetězce je znatelný především na 

vyspělých a saturovaných trzích. Dále také i v období ekonomického poklesu, kdy nelze 

neefektivní metody zakrýt ani vykompenzovat rostoucími tržbami. Řízení dodávkového 

řetězce se uplatňuje rovněž i při vývoji nových produktů či vstupu na nové trhy, kdy je 

podnik nucen přijmout rozhodnutí týkající se celkového řešení a vhodného uspořádání 

dodávkového řetězce. (3) 

 

2.7 Logistické náklady 

Obchodní politika, kdy se veškerá činnost výrobních i obchodních společností odvíjela 

od ceny, kterou si vytvářel výrobce, téměř skončila. Cenu si v současnosti většinou 

neurčuje vlastník (prodejce) zboží, ale určuje ji konkurenční boj. Má-li být výrobní 

podnik tzv. životaschopný, je nutné, aby generoval určitý zisk, který ovšem musí zpětně 

investovat. Pokud chce podnik přežít je tedy nezbytné, aby své náklady snížil tak, aby 

dosáhly maximálně hodnoty, kterou má cena zboží. Koncepce celkových nákladů je 

jednou z hlavních činností vedoucí k efektivnímu řízení logistického systému. Výrobní 

podnik by se neměl zaměřovat na jednotlivé izolované logistické činnosti, ale klíčem 

k úspěchu je minimalizace celkových nákladů logistických činností. Snížení nákladů 
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v jedné oblasti ovšem může vyvolat zvýšení nákladů v jiné oblasti především vlivem 

vstupních veličin způsobených snížením nákladů v oblasti předcházející.  

Logistika s nejmenšími celkovými náklady představuje takový stav, kdy při dosažení 

stanovené úrovně zákaznického servisu dojde k minimalizaci všech logistických 

nákladů. Management musí mít k dispozici data o nákladech k úspěšné implementaci 

analýzy nákladových vazeb.  

Sledování logistických nákladů a výkonů v podrobném členění pro podnik přinese tyto 

výhody: 

 Zviditelnění položky, 

 správné zaúčtování, 

 kvalifikované rozhodnutí. 

Právě vymezené výkonů a nákladů logistiky je v současné době věnována velká 

pozornost. Vymezení by mělo být založeno na velmi podrobné analýze celkového 

materiálového a informačního toku (od toku materiálu od dodavatele až po dodání zboží 

koncovému zákazníkovi).  Vymezení logistických výkonů a nákladů zahrnuje i určení 

logistických nákladových sazeb (což jsou tzv. nákladové normy logistických výkonů). 

Dle použité jednice, kterou může být míra nebo základna, lze vytvořit nákladové sazby, 

které se vztahují na: 

 logistické náklady, které se vztahují na výrobek, 

 logistické náklady vztahující se na jednotlivé logistické výkony, 

 logistické náklady na pracovní síly apod. (8) 

Globalizační trendy dnešní doby ukazují na zvyšující se objem toků zboží a služeb mezi 

národy a na stále se zvyšující podíl vytváření bohatství v nových regionech, kdy snahou 

je především snížení výrobních nákladů na širokou škálu zboží. Výrobky každodenní 

spotřeby nejsou pouze tuzemského původu, ale pochází z různě vzdálených zemí, pak 

tedy právě logistika je jednou z klíčových nástrojů, který umožňuje dodat produkty na 

základě stanovených distribučních cílů. V mezinárodním obchodě jsou tendence ke 

zrychlování a dochází k prodlužování vzdáleností, které je nutné překonat. (12) 
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2.8 Operativní plánování 

Obecný pohled operativního plánování výroby v reálném čase lze zjednodušit do 

následujících kroků: 

o Výpočet spotřeby jednotlivých komponent  

o Stanovení ekonomických výrobních zakázek 

o Bilancování potřeby výrobních dávek 

o Stanovení termínů 

o Stanovení kapacity stojů a pracovníků 

o Výpočet spotřeby nářadí 

o Lhůtový plán 

Podstatou operativního plánování ve výrobě je především plánování množství  

a termínů. Základ tvoří vyhotovení výrobní zakázky, která se stanovuje dle výrobní 

dávky. Takto tedy lze vytvářet v rámci výrobního procesu určité skupiny částí, které 

jsou podobné v oblasti využití materiálu a obdobou v technologickém postupu.  

Konečnou fází plánování je určení pořadí jednotlivých výrobních zakázek. Pro realizaci 

tohoto kroku používáme následující pravidla: 

 „First come, first served“ – nejvyšší prioritu má zakázka, které přijde jako první 

 Nejvyšší zbývající čas práce – první je zakázka, která má nejvyšší dobu 

potřebnou ke zpracování 

 Další metody jsou např.: nejkratší operativní čas, nejméně operací k provedení, 

nejkratší operační čas apod.  

Operativní plán výroby a prodeje je východiskem soustavy operativních plánů a vychází 

z požadavků trhu (navazuje na přímé požadavky zákazníků a na prognózu poptávky). 

Dále jsou východiskem i kapacitní požadavky a vytyčení krátkodobých cílů. Metodika 

operativního plánu výroby je závislá na typologické charakteristice výrobního procesu.  

Moderní výroba přetavuje co nejrychleji a nejhospodárněji připravit a zajistit výrobu 

kvalitních produktů. Výrobní rozvrhy jsou řízeny za pomoci IT produktů, ale jak je 

z praxe znát, ani tyto technologie nenahradí rozhodování managera. (11) 
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2.9 Koncepce logistického systému v podniku 

Průvodním jevem vstupu České republiky do Evropské unie je doprovázeno 

zintenzivněním tendencí, které jsou úzce spjaty se zaostřením konkurenčních podmínek 

a zdramatizování otázek přežití celé řady podniků. Roste nutnost vyrovnání se 

s evropskými standardy, které jsou zahrnuty v legislativě, normách či 

makroekonomických ukazatelích. V podmínkách logistiky musí docházet k překonávání 

evropského průměru, protože právě logistika tvoří jeden z hlavních perspektivních 

klíčových nástrojů, jak zvýšit konkurenceschopnost každého podniku v podmínkách 

vyspělého trhu.  

Zásady, které k tomuto mohou přispět, jsou tzv. „logistickým desaterem“: 

1. Zaměření se na zákazníky 

Právě zákazníkům, jakožto konečným článkům, je nutné přizpůsobit celý logistický 

řetězec. Služby zákazníkům, které jsou úzce spjaty s dodávaným výrobkem či 

službou, zaujímají stále důležitější pozici a stávají se významnějšími než výrobek 

sám. Zákazníci v celé EU si v současné době nejvíce cení spolehlivosti dodávek  

a dodacích lhůt, úplnosti dodávek a poskytnutých služeb před i po prodeji. 

 

2. Integrace logistického systému 

Samotné zaměření na distribuci, výrobní nebo zásobovací logistiku tvoří omezený 

koncept, který vede k omezeným efektům. Do budoucna je nezbytné se zaměřit na 

integrované logistické systémy v podniku. 

 

3. Propojení se strategií 

K tomu, aby se z logistiky vybudoval efektivní nástroj v konkurenčním boji, musí 

být zásady logistiky zavedeny do strategické úrovně a musí být propojeny se 

strategií podniku. Za vnější cíl logistického systému lze považovat uspokojení 

zákazníků prostřednictvím nabídky služeb. 

K účinnému fungování je také nutný předpoklad toho, že logistika je řešena 

správnou organizační formou a její útvar je zcela kompetentní k zasahování do 

činnosti všech ostatních funkčně definovaných útvarů napříč v celém podniku. 
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4. Zpružení logistických řetězců 

Do podniku je nutné zavádět systém logistiky tak, aby byl nejprve vytvořen nový 

informační systém. Klíč k efektům, které s sebou logistika přináší, je úzce spjat ve 

strukturní a procesní stránce všech logistických řetězců a projevuje se především 

zrychlením hmotných informačních toků spojených s plynulostí a nepřerušeností 

hmotných toků. 

5. Vytvoření logistického informačního systému 

Za logistické informace lze považovat informace spojené s podstatným okolím 

logistického systému, kam řadíme např. informace o potřebách a očekáváních 

našich zákazníků a informace o vnitřních stavech logistického systému.  

Je nezbytné obě formy synchronizovat tak, aby byly pokryty potřeby spojené 

s realizací na dispoziční i strategické úrovně v logistickém systému. 

6. Strategická spojenectví 

Strategické spojenectví lze považovat za zvláštní druh společného podnikání 

vedoucího k těžení z této synergie, která vyplývá ze vzájemné spolupráce. 

Nejběžněji se s tímto spojením setkáváme mezi dodavatelem výrobku  

a poskytovatelem logistických služeb. 

7. Kvantifikace řízení 

Zásada kvantifikace, měření a počítání musí být pro systém logistiky plně přijatelná, 

což dokládá i fakt, že v mnoha případech právě logistikové stojí u zrodu nápadů 

k novým produktům, protože právě oni dokážou sladit procesy jejich vzniku od 

počátku až k přípravě výroby, ovlivnění výrobní činnosti a plánu výroby, přes 

harmonogram zásobovacích, výrobních a distribučních cest a v neposlední řadě řídit 

nabídku služeb zákazníkům. 
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8. Aplikace logistického marketingu 

Je nezbytné již vytvořený logistický systém neustále kontrolovat a aktualizovat. 

Nezbytným faktem k funkčnosti logistického controllingu je bezesporu zavedení 

řízení podle cílů, přístup k logistickým informacím v účetní evidenci a mít 

spolehlivý zdroj v logistických rozpočtech nákladů a výnosů. 

9. Finanční vztahy 

Zásada finančních vztahů lze označit za tzv. dvoukruhovou, protože doporučuje 

sledovat průběh zhodnocovacího procesu v logistickém řetězci a v druhé řadě se 

týká mezipodnikových vztahů. 

Logistický management by měl respektovat a řídit se hlediskem neohrožení likvidity 

společnosti. 

10. Vyškolení personálu 

Vyškolení personálu je jedním z nejobtížnějších a nejdelších úkolů v průběhu 

zavádění logistiky do podniku. Logistické vzdělávání zaměstnanců není dobré 

podceňovat a je nutná podpora především v doplňování a zvyšování kvalifikace.(1) 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Stavebnictví v České republice 

Dle studie společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. i nadále v českém 

stavebnictví můžeme zaznamenat pokračování nastartovaného oživení, které bylo 

zaznamenáno již v roce 2014. V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo ke zvýšení výkonu až 

o 6,9%. Zvýšení výkonu stavebnictví pomohlo inženýrské stavitelství, které je 

financované především z veřejných zdrojů i pozemní stavitelství. Ze studie také 

vyplývá, že dle ředitelů stavebních společností lze očekávat celoroční růst sektoru až o 

5% a další růst lze očekávat i v následujícím roce 2016. 

V prvním čtvrtletí roku 2015 byl zaznamenán pokles počtu a hodnoty vypsaných 

veřejných stavebních zakázek. Dle studie celkový počet zadaných veřejných zakázek 

byl mírně rostoucí, ovšem i přesto se hodnota zadaných zakázek výrazně snížila. Pokles 

byl ovlivněn především vysokou srovnávací základnou z prvního kvartálu roku 2014, 

který byl dán výrazným růstem zakázek. 

Lze očekávat pozvolný nárůst objemu projektových prací v roce 2015 zhruba o 4,6%. 

V následujícím roce 2016 se předpokládá opětovné zvýšení, které bude ovlivněn 

předpokládaným nárůstem zakázek z veřejného i soukromého sektoru. Rychlost růstu je 

negativně bráněno problematickou legislativou spojenou s průtahy při schvalování a 

zbytečnému prodlužování při výběrových řízeních veřejných investorů. 

Ředitelé všech zkoumaných segmentů stavebních firem potvrzují růst stavebnictví v ČR 

spojený s růstem tržeb a zvýšila se také sebedůvěra stavebních firem. S tímto je úzce 

spjat nárůst vytížení kapacit, který je v současnosti rekordní ve srovnání s druhým 

čtvrtletím předchozích let.  

Za bezesporu nejefektivnější způsob získávání stavebních zakázek jsou pro velké 

společnosti výběrová řízení. Pro malé a střední podniky je to pak osobní kontakt 

s potenciálním zákazníkem. Nejvýznamnějším kritériem při hodnocení výběru stavební 

firmy je bezesporu cena. U velkých společností se průměrná minimální zisková marže 

pohybuje kolem 3%, u malých a středních podniků pak přibližně 9%. Došlo 
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k výraznému podílu společností, které jsou ochotné realizovat zakázku s marží v nulové 

hodnotě či dokonce zápornou marží. 

Dříve se vyskytující problematika korupce a úplatků ve stavebnictví se snížila ve 

srovnání s předchozími roky. Aktuálně asi 74% stavebních firem uvádí, že se 

v předchozím roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Tuto žádost potvrdilo přibližně 

10% ředitelů stavebních ředitelů, což představuje rekordně nízký podíl tohoto ukazatel 

zaznamenaného od roku 2007. (16) 

 

 

Obr. 5: Vývoj v pozemním a inženýrském stavitelství (Převzato z: 16) 
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3.1.1 Prognóza vývoje stavebnictví v České republice v následujících dvou letech 

Dle výsledků nejaktuálnější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2015 se očekává 

nadále růst stavebního sektoru i v nadcházejících dvou letech. V roce 2016 devět 

z deseti ředitelů společností zabývajících se stavební činností očekává zvýšení objemu 

produkce.  

Podle slov ředitele analytické společnosti CEEC Research se v roce 2016 očekává 

průměrný růst stavebnictví v České republice o 4,5 %. Skromnější prognóza vývoje 

stavebnictví posouzená velkými stavebními společnostmi je odhadnuta nárůstem pouze 

o 1,8 %. Nejoptimističtější názor na situaci mají malé a střední podniky, jejichž 

predikce nárůstu objemu sektoru se pohybuje až kolem 5,2 %. 

Z výsledků nejnovějšího průzkumu je patrný nárůst inženýrského stavitelství v roce 

2016 odhadovaný kolem 2,9 %. Tento růst způsobuje větší ochota investování 

prostředků do rozvoje infrastruktury a především rozvoj oblasti rezidenční a komerční 

výstavby. Pozitivní vývoj lze zaznamenat i v oblasti pozemního stavitelství, kde se 

očekává také růst a to o 5,1 %.  

Jak již bylo výše uvedeno, dle výzkumu Kvartální analýzy českého stavebnictví, 

stavebnictví poroste i v roce 2017. Dle výsledků výzkumu objem produkce vrzote  

o další 3 %. Očekávaný růst ředitelů pozemních společností se pohybuje kolem 3,7 %. 

Inženýrské stavitelství hovoří o mírném růstu o 1,2 % vzhledem k tomu, že je ovlivněno 

vývojem státních investic.  

Dle slov generálního ředitele společnosti Cemex Petera Dajka lze v příštích dvou letech 

očekávat pokles zakázek vypsaných na úrovni krajů a měst, který způsobuje dočerpání 

prostředků z fondů Evropské unie programů na období 2010 – 2014. Pokles by ovšem 

ale měl být vyvážen nárůstem soukromých investic v průmyslu a logistice. U bytové 

výstavby generální ředitel nepredikuje výrazné změny. (24) 
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3.2 Analýza současného stavu ve společnosti ROMEX s.r.o. 

Současný stav ve společnosti ROMEX s.r.o. je popsán na základě analýzy oborového  

a vnějšího prostředí. Výsledky jsou pak shrnuty formou SWOT analýzy, ze které 

vyplývá stanovení strategie společnosti do budoucna. 

3.2.1 Analýza oborového okolí – Porterův model konkurenčních sil 

Analýza oborového okolí neboli Porterův model pěti konkurenčních sil pomáhá 

identifikovat subjekty ovlivňující činnost společnosti ROMEX s.r.o. Je tedy nezbytné 

tyto podněty podrobněji sledovat a na jejich chování pružně reagovat.  

Nově vstupující firmy - bariéry vstupu 

Ve stavebnictví je při vstupu nutné počítat s poměrně vysokými vstupními náklady na 

potřebné vybavení, materiál, ale zároveň i pronájem a vybavení kanceláří, firemních 

automobilů a dalších. Náklady spojené s kvalifikovanými odbornými pracovníky rovněž 

nelze zanedbávat. Nově vstupující firma tedy musí počítat s poměrně vysokými náklady 

na pořízení vybavení a náklady spojenými s provozem.  

V této souvislosti je také nezbytné zmínit, že stavebnictví je oborem, která velmi citlivě 

reaguje na současnou ekonomickou situaci na trhu, což se v konečném důsledku 

projevuje na ziskovosti firem.  

Stávající konkurence 

Obecně lze říci, že ve stavebnictví je konkurence velmi vysoká a společnosti jsou 

dlouhodobě nuceny s ní bojovat, což v konečném důsledku vede k výraznému 

podhodnocování finální ceny stavebního díla. Zakázky jsou tedy pak řešeny na hraně 

jejich rentability. Vysoká rivalita v odvětví se projevuje i snahou o poskytování 

specializovaných činností, a tedy diferencovanosti konkurujících firem.  

Mezi hlavní konkurenty lze považovat: 

 KOMFORT, a.s. 

 KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o. 
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 UNISTAV a.s. 

 Pozemstav Brno, akciová společnost 

 STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. 

 IZOLACE IZOP s.r.o. (23) 

Odlišností společnosti ROMEX s.r.o. oproti hlavním konkurentům je především 

poskytování služeb na špičkové úrovni a inovativní řešení specializovaných stavebních 

činností. Za další přednosti oproti konkurenci lze považovat vybudování vlastního 

perspektivního výzkumně-vývojového pracoviště, které bude znamenat zvýšení 

odborného renomé a prohloubení dosavadní spolupráce na výzkumných a vývojových 

úkolech. 

Substituty 

Za substituční produkty lze považovat takové druhy materiálů, které mají po zpracování 

stejné technické parametry.  

Ohrožující je pro společnost takové technické řešení, které ve svém portfoliu nemá, ale 

zákazníci jej preferují, ať už z hlediska kvality zpracování nebo cenové hladiny. 

Snahou společnosti ROMEX s.r.o. je sledování trendů v oblasti stavebních prvků, 

materiálů a technického řešení a s tím související neustálá snaha o inovativní cenově 

dostupné řešení izolací a rekonstrukcí střešních plášťů. 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

V současných tržních podmínkách je několik dodavatelů specializovaných na svůj 

nabízený produkt, technické i materiálové řešení střešních systémů. Dodavatelé nabízí 

poměrně širokou škálu produktů, které si navzájem jsou velmi podobné.  

Vzhledem k tomu, že hlavní prioritou je především poskytování vysoké kvality, lze tedy 

v určitých oblastech předpokládat poměrně velký vyjednávací vliv dodavatelů. Je tedy 

nezbytně nutné nepodcenit výběr dodavatele, který je schopen dodat kvalitní vstupní 

stavební materiál, nářadí a další nutné prvky. Vhodným řešením je výběr konkrétního 
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dodavatele, který takto získá silnou vyjednávací schopnost, ale je pro společnost 

zárukou požadované výše kvality. V případě spokojenosti na obou stranách společnost 

nemá důvod dodavatele měnit. Konečné rozhodnutí o změně dodávaných produktů je 

vždy na majiteli. Je tedy nezbytné, aby majitelé zhodnotili přínos změny produktů nejen 

v současné době, ale u v budoucnu na usnadnění práce, efektivnější řešení 

poskytovaných služeb a v neposlední řadě na zisk společnosti.  

Změna dodavatele je bez větších komplikací a následků možná pouze v případě, že není 

pěvně uzavřena smluvní dohoda ať už na určité množství odebraného produktu nebo na 

konkrétně stanovený časový úsek odebírání produktů jedním dodavatelem.  

Vyjednávací vliv odběratelů 

Vyjednávací vliv odběratelů lze považovat za nízký, protože zájmem odběratelů je 

nízká cena a především kvalitně zpracované dílo. Náklady započítávané do výsledné 

ceny zahrnují kromě ceny nakupovaného materiálu zvýšenou o marži, i mzdové  

a provozní náklady spojené se zakázkou, ale i veškeré nepřímé náklady zahrnující 

provoz společnosti a mzdy odborných pracovníků.  

Odběratelé společnosti ROMEX s.r.o. tvoří jak zákazníci ze soukromého, tak ze 

státního sektoru. Společnost klade důraz na poskytování stavebních prací a služeb ve 

vysoké kvalitě a vyspělém technickém řešení.  

 

3.2.2 Analýza vnějšího okolí SLEPTE 

Analýza vnějšího neboli obecného okolí se podrobněji zabývá sociálními, 

legislativními, ekonomickými, politickými, technologickými a ekologickými vlivy, 

které ovlivňují činnost společnosti ROMEX s.r.o. 

Sociální faktory 

Vzhledem k zaměření činnosti společnosti ROMEX s.r.o. není vliv sociálních faktorů 

stěžejním bodem analýzy. Výrazné demografické změny ve společnosti tedy na podnik 

nemají významný vliv. Společnost by měla sociální faktory více analyzovat v případě, 



~ 49 ~ 

 

že by se rozhodla rozšířit svou činnost o realizaci bytových projektů, na které by změny 

v populaci, věkové struktuře a geografickém rozložení obyvatel měly vliv.  

Dalším sledovaným aspektem je vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Na 

konci září roku 2015 bylo evidováno 53 691 uchazečů na všech úřadech práce 

v Jihomoravském kraji. Podíl nezaměstnaných osob se tedy pohybuje kole 6,68 %. 

V rámci celorepublikového průměru byl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 4. 

nejvyšším. Oproti konci roku 2014 došlo k meziročnímu poklesu o 1,2%. (22) 

Legislativní faktory 

Obor stavebnictví se řídí mnohými zákony, vyhláškami, nařízením vlády a dalších 

jiných právních norem. Obecně lze ale konstatovat, že legislativa neprochází tak 

četnými a zásadními změnami ve srovnání s jinými obory.  

Za hlavní legislativní faktory lze považovat následující: 

 Zákon č.183/2006 Sb., podle stavu k 7. 6. 2010 

Vybrané prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 183/ 2006 Sb.: datum účinnosti 

od 1.1.2007: 

 Vyhláška o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.) 

 Vyhláška o technických požadavcích na stavby (268/2009 Sb.) 

 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání územní (č. 501/2006 Sb.) 

 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu (č. 526/2006 Sb.) 

Právní předpisy o bezpečnosti práce: 

 Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č.309/2006 

Sb.) 
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 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích (č. 591/2006 Sb.) 

Dále pak vybrané související stavební právní předpisy a zákony: 

 Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně (č. 225/2002 Sb.) 

 Vyhláška, kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (č. 369/2001 Sb.) 

 Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (č.369/2001 Sb.) 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (č. 163/2002 Sb.) 

 Zákon o výkonu povolání autorizovaných osob (č. 360/1992 Sb.) (17) 

Částečně do této kategorie lze zařadit oblast práva duševního vlastnictví a to 

konkrétně v praxi používané patenty, užitné a průmyslové vzory.  

Ekonomické faktory 

Analýza vlivu ekonomických faktorů má dopad na odhad ceny nejen pracovní síly, ale  

i produktů a služeb. Je nezbytné sledovat problematiku daní, stabilitu měny, výši 

úrokových sazeb a další makro i mikroekonomické ukazatele.  

Mezi důležité ekonomické faktory, které je nezbytné sledovat, patří míra inflace. 

Průměrná roční míra inflace za rok 2015 je dle údajů Českého statistického úřadu rovna 

0,4%. (20) 

Dalším sledovaným ukazatelem je úroková míra, která je v současné době pro případní 

zájemce o externí financování investic příznivá. Úroková míra z termínovaných vkladů 

je rovněž velmi nízká, což se nepříznivě projevuje pro firmy, jejichž cílem je zúročení 

volných peněžních prostředků.  
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Výkonnost české ekonomiky měřena celkovou hrubou přidanou hodnotou meziročně 

vzrostla (přibližně o 2%), což je zapříčiněno růstem v oblasti zpracovatelského 

průmyslu (především výroby dopravních prostředků). Dále pak následující obory: 

stavebnictví, zemědělství, obchod a pohostinství. (21) 

Politické faktory 

Aktuálně je politická situace České republiky poměrně stabilizovaná. Všechny politické 

strany napříč spektrem se určitým způsobem snaží podporovat oblast stavebnictví, 

protože tak lze výrazně podpořit růst ekonomiky, hrubého domácího produktu  

a zaměstnanost. Velmi významná je rovněž podpora strukturálních fondů z Evropské 

unie, ať už projektům v soukromé sféře, tak i v oblasti veřejné infrastruktury. 

V oblasti stavebnictví se vliv politických faktorů projevuje úsporami nebo naopak 

zvýšením výstavby a investic. Rovněž lze zaznamenat změny podmínek např. v oblasti 

podpory bydlení, bytové politiky a stavebního spoření.  

Technologické faktory a ekologické faktory 

Technologické faktory ovlivňují činnost ve stavebnictví, ale ne výrazným tempem. 

Obecně lze konstatovat, že se jedná o inovaci již používaných produktů, metod  

a technologií. Vývoj a inovace je zaměřen do materiálů a technologií na zvýšení 

energetických úspor, pokročilých stavebních materiálech, nanotechnologií atd. 

Společnost ROMEX s.r.o. má pozitivní postoj k výzkumu vědě, což dokládá investice 

do této oblasti.  

V posledních letech lze zaznamenat trend společensky odpovědných firem, které jako 

jeden z hlavních bodů zahrnují i odpovědnost k životnímu prostředí a všeobecně 

k ekologii. V rámci ochrany životního prostředí se klade důraz na využívání 

ekologických materiálů a především úspornost energií. Přísně jsou hodnoceny oblasti 

likvidace odpadů a produkce emisí. Společnosti tedy musí dodržovat zákonem dané 

podmínky manipulace a likvidace odpadu.  

V současné době lze rovněž využít dotačního programu Ministerstva průmyslu  

a obchodu Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie. (18)  
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Dalším programem, který se zaměřuje na podporu instalace zdrojů na vytápění 

s využitím obnovitelných zdrojů energie, je Zelená úsporám, jehož základní postup 

poskytování podpory je upravován směrnicí Ministerstva životního prostředí. (19) 

Klíčovou problematikou ve stavebnictví v České republice je otázka infrastruktury, 

která hraje významnou roli vzhledem k nutnosti dopravení materiálu, pomůcek a jiného 

nezbytného vybavení na místo realizace zakázky. V případě špatné infrastruktury do 

cílového místa dochází k zvýšení nákladům provedené služby a v krajním případě není 

možné zakázku vůbec realizovat.  

 

3.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza společnosti ROMEX s.r.o. podrobněji zkoumá silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby a jejím cílem je zhodnocení všech poznatků z analýzy oborového  

i vnějšího okolí. 

Tato analýza je zhodnocením vnitřních složek společností, které představují silné  

a slabé stránky, oproti vnějším částem, které zahrnují příležitosti a hrozby. Silné a slabé 

stránky jsou zhodnocením stávající situace ve společnosti ROMEX s.r.o. Příležitosti  

a hrozby pak přestavují vliv faktorů, které společnost ovlivňují. Cílem analýzy je určení 

vhodné marketingové strategie. 
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Tab. 1: SWOT analýza společnosti ROMEX s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Silné stránky 

- Silná a stabilní společnost 

- Vysoká odbornost 

- Zavedené pravidla pro dosažení 

vysoké kvality díla a výrobků 

- Dobrý pracovní kolektiv 

- Výborná technická kapacita a 

invence vlastní i ve spolupráci 

s odbornými institucemi 

Příležitosti 

- Požadavek trhu na komplexní 

stavební dodávky pro opláštění 

objektů  

- Kompletní dodávky staveb 

- Řešení složitých oprav a 

rekonstrukcí 

- Výroba a vývoj vlastních materiálů 

a výrobních řešení 

- Strategické kooperace 

- Individuální projekty 

- Development a provoz objektů 

Slabé stránky 

- Interní organizační systém 

- Nestabilní obchodní oddělení 

společnosti 

- Chybí manažerský přístup v řízení 

společnosti 

- Nedostatečně asertivní propagace 

- Obor činnosti podléhá sezónnosti a 

nepříznivým meteorologickým 

podmínkám  

Hrozby 

- Nezájem o poskytované služby – 

ztráta stávajícího zákazníka 

- Nedostatek nových zakázek 

- Nekvalitní provedení zakázky 

- Vlastní zdržení při realizaci  

- Odchod pracovníků ke konkurenci 

- Zcizení duševního vlastnictví 

- Ustrnutí v rozvoji (technickém, 

odbytovém, projektovém) 

- Neochota k vlastnímu osobnímu 

růstu 

- Nepřevzetí osobní odpovědnosti za 

aktivity  

- Zanedbaný personální rozvoj 
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Snahou společnosti je využití silných stánek k zužitkování všech příležitostí. Silnou 

stránkou společnosti je vysoká odbornost a především výborná technická kapacita. Dále 

pak invence vlastní i ve spolupráci s odbornými institucemi. Tento fakt dokládá 

dlouholetá spolupráce s VUT v Brně či plánovaná kooperace se společností 

TECHNOTRON – METAL s.r.o. 

Největší slabou stránkou je interní organizační systém, který by v konečném důsledku 

mohl vést k neochotě osobního růstu zaměstnanců a nepřevzetí osobní odpovědnosti za 

aktivity. 

Pro společnosti je nezbytně nutné minimalizovat hrozby, což v současné době 

představují především nevyhovující prostory, které jsou nedostatečné k jejímu rozvoji. 

S tím úzce souvisí i hrozba nečekané výpovědi nájemní smlouvy, která v nynějších 

podmínkách ROMEX s.r.o. ohrožuje. Vzhledem k udržení konkurenceschopnosti firmy 

ROMEX s.r.o. je tedy nezbytně nutné vybudování vlastních moderních prostor k rozvoji 

dobrého jména a pověsti.  

Společnost se chce zabývat inovativními produkty a nabízením specializovaných 

stavebních prvků, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a rozšířením stávajícího 

sortimentu tedy hodlá zaplnit vzniklou mezeru na trhu.  

 

3.3 Strategie společnosti ROMEX s.r.o. 

ROMEX s.r.o. se vzhledem k charakteru firmy neorientuje na zvyšování obratového 

růstu a maximalizaci tržního podílu. Pro svou existenci má jasně stanovený ekonomický 

parametr obratu v řádu desítek milionů s tím, že nehodlá překročit obrat sto milionů 

ročně. Tato strategie vyplývá jednoznačně z dramatického převisu nabídky nad 

poptávkou v oblasti stavebních prací od roku 2008. Soutěž a konkurence na trhu 

stavebních prací směřující k maximalizaci obratu je poznamenána vždy cenovým 

bojem, který vyusťuje až do nereálně nízkých nabídkových cen, které jsou pak 

dosahovány buď na úkor kvality (nejdramatičtější jsou havárie mostů v České  

i Slovenské republice) nebo na úkor subdodavatelů, kdy VDS celkový výsledek stavby 

dosáhne tím, že nákladově sníží subdodavatelskou cenovou nabídku.  
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Z těchto důvodů lze obecně tržní podíl společnosti ROMEX s.r.o. ve všech dále 

uvedených oblastech označit za nízký.  Konkurenční přednosti jsou dosahovány 

progresivními technickými řešeními i dosahovanou kvalitou zhotoveného díla.  

Proto se společnost ROMEX s.r.o. zaměřuje při jasně daném existenčně nutném obratu 

na tvorbu konkurenceschopnosti a odborné pověsti firmy dosahováním vysoké kvality, 

vývojem nových technických a technologických řešení a společenskou i odbornou 

angažovaností. To vše by mělo směřovat k růstu excelence společnosti na stavebním 

trhu. (35) 

3.3.1 Rozšíření portfolia poskytovaných služeb 

Společnost ROMEX s.r.o. se v současné době v rámci Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost rozhodla využít možnosti dotační podpory nejen 

k již zmíněnému vybudování nového administrativního sídla společnosti, ale zároveň i 

na podporu výzkumu, vývoje a výroby nových inovativních specializovaných 

stavebních produktů. 

3.3.1.1 Operační program Aplikace 

Projekt v rámci operačního programu Aplikace se zabývá výzkumem a vývojem 

retenčního vtoku pro ploché střechy, které mají hlavní využití v období přívalových 

dešťů, kdy dochází k zahlcení dešťové kanalizace a v případě jednotné kanalizační sítě  

i k výraznému ovlivnění funkce ČOV. Problematika retence srážkových vod  

z přívalových dešťů je současné v době velice aktuální a nyní je řešena pouze tzv. 

ozeleněním střech. 

3.3.1.2 Operační program Inovace 

Cílem projektu „Výroba a montáž retenčních střešních vtoků pro ploché střechy“ je 

rozvoj společnosti ROMEX s.r.o. a převedení jedinečného konceptu retenčního 

střešního vtoku do výrobní a aplikační realizace. Společnost v rámci projektu 

předpokládá zavedení sériové výroby, vytvoření uživatelské technické podpory  

a řešení duševní ochrany know-how a výrobku. Výroba přinese společnosti ROMEX 

s.r.o. výraznou konkurenční výhodu na nynějším trhu specializovaných stavebních prací 
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a současně projekt znamená významný přínos v oblasti trvale udržitelné výstavby 

v České republice. 

3.3.1.3 Operační program Potenciál 

V rámci trvale udržitelného rozvoje chce společnost ROMEX s.r.o. upevnit svou pozici 

na trhu vybudováním výzkumně-vývojového pracoviště orientovaného na inovaci  

v oblasti materiálů, výrobků a technologií. Vývojové oddělení bude zaměřeno na 

výzkum a vývoj demontovatelných parkovacích objektů ke zkvalitnění životního 

prostředí a tzv. retenčních vtoků pro ploché střechy k optimalizování zatížení 

kanalizační sítě v případě přívalových srážek. 

3.3.1.4 Operační program Partnerství znalostního transferu 

V rámci tohoto operačního programu se společnost zabývá projektem „Opravy  

a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže“.  

Problematika, řešení oprav a rekonstrukcí střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní 

demontáže, je v současné době zvyšujících se požadavků na budovy a jejich 

energetickou účinnost velmi aktuální.  

 

Projekt má pozitivní dopad jak z ekonomického hlediska (snížení nákladů na opravy  

a rekonstrukce střech), tak z ekologického (minimalizace zátěže životního prostředí). 

Významným přínosem je i zvýšení konkurenceschopnosti a s tím spojených odbytových 

možností společnosti ROMEX s.r.o. 

 

Způsob řešení problematiky vychází z empirie dřívějších technologických postupů  

a nákladů na práci, odvoz a likvidaci materiálu, které byly před 30 lety zcela 

zanedbatelné vůči ceně nových materiálů. V současné době ale výrazně vzrostla cena za 

práci a zejména cena za dopravu, uložení a likvidaci odpadového materiálu. Z tohoto 

důvodu firma ROMEX s.r.o. považuje za vhodné se zabývat touto problematikou na 

vědecké úrovni a hledat možnosti oprav a rekonstrukce střech bez bourání. 

 

Druhým projektem je „Spolupráce pro zavedení systémů Computer Aided Design 

(software pro projektování na počítači) a následně systémů vizualizací ve společnosti 

ROMEX“.  
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Cílem projektu je po důkladné analýze zvolení nejefektivnějšího propojení CAD  

a systému vizualizací a jeho následné uvedení do praxe ve společnosti ROMEX s.r.o. 

Vytvoření vizualizace je vyhotoveno na základě vypracované projektové dokumentace, 

která obsahuje pohledy, půdorysy, řezy a technickou zprávu, ve které je uvedeno 

materiálové řešení. K modelování vizualizací společnost zamýšlí využívat software 

Lumion 3D, ve kterém je možné rozšířit knihovnu vložením vlastních objektů  

o používané materiály- především různé druhy tahokovů a děrovaných plechů. 

Společnost chce zákazníkům nabídnout komplexně zpracovaný model projektu, 

vytvoření přesvědčivé fotorealistické vizualizace a animace ve vysoké kvalitě jako 

vhodného prezentačního a obchodního materiálu. Výrazným přínosem bude spolupráce 

se Stavební fakultou VUT v Brně a specializovanými výrobními firmami 

TECHNOTRON-METAL s.r.o. a PERFOLINEA a.s.  
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3.4 Studie průběhu zakázky organizací 

Za dobu působení má společnost ROMEX s.r.o. již vybudovaný stabilní a funkční 

proces, který vede k realizaci zakázky. Pro administrativní zjednodušení a zvýšení 

pružnosti průběhu zakázky byl ve společnosti zaveden kompletní ICT systém v podniku 

v roce 2010. Společnost ROMEX s.r.o. využívá systém INFOpower, jehož výhodou je 

bezesporu zaměření do oblasti stavebnictví. Implementace systému pro společnost 

znamenala obrovský přínos pro řízení hlavních i podpůrných procesů. 

3.4.1 Zajištění zakázky 

Obchodní oddělení, které ve své hlavní činnosti hledá a zajišťuje odbytové možnosti na 

základě akvizice. Ucelené informace a podrobnosti o případné realizaci poptávky jsou 

průběžně konzultovány s obchodně-technickým ředitelem na pravidelných poradách  

a rovněž jsou konzultována s oddělením přípravy.  

Na pravidelně se konaných poradách jsou pak vedení společnosti předávány 

podrobnosti o plnění přípravy a zhodnocení, v jakém stavu se zakázka nachází. 

Obchodní oddělení je rovněž zodpovědné za nachystání veškerých administrativních 

podkladů a založení zakázkových spisů, které jsou pak předávány výrobnímu oddělení 

v rámci průběhu zakázky společností. 

3.4.2 Technická předvýrobní příprava zakázky 

Oddělení přípravy poté zajišťuje kompletní předvýrobní činnost spojenou s navržením 

technologického řešení zakázky, prováděním předvýrobní kalkulace a zajištění 

technické části nabídky.  Úkolem tohoto oddělení je i zajištění souhrnu materiálů včetně 

soupisu potvrzených cen dodávky na konkrétní zakázku a výpis všech 

subdodavatelských prací rovněž s potvrzením cen a identifikačních údajů dodavatelů. 

Úkolem vedoucího přípravného oddělení je zpracování, zajištění a sledování zakázky. 

Dále pak předkládá k odsouhlasení nabídky vedení společnosti a vedoucímu výrobním 

oddělení. Po odsouhlasení je nabídka odeslána a jsou uskutečněny další jednání, které 

směřují k získání zakázky. Do činnosti tohoto oddělení rovněž spadá zpracování 
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smlouvy o dílo, který je rovněž předkládán k posouzení vedení společnosti i výrobnímu 

řediteli. Dále pak nezbytné potvrzení a zajištění podpisu smlouvy o dílo u zákazníka. 

3.4.3 Realizace zakázky 

Výrobní ředitel je pak zodpovědný za organizaci a realizaci nabídky. Hlavní činnosti, za 

které zodpovídá výrobní ředitel, zahrnují: 

 výpis prací (tzv. úkolový list s uvedením celkových časů potřebných na 

provedení určité činnosti) 

 zajištění odpovědného stavbyvedoucího 

 zajištění potřebného počtu pracovníků na zakázku 

 uložení odpadu na stavbě a jeho následný odvoz a likvidace 

 případné zajištění ubytování pracovníků 

pracovníci výrobního oddělení jsou zodpovědní za vedení stavebního deníku, 

harmonogramu průběhu prací, protokol o předání a převzetí pracoviště/ díla  

a v neposlední řadě protokol o seznámení se s BOZ a PO podepsaný všemi 

zúčastněnými pracovníky.  

Protokol o převzetí staveniště zajišťuje výrobní oddělení, v ojedinělých případech 

stavbyvedoucí. Na pravidelných kontrolách provedených prací zaměstnanci výrobního 

oddělení věnují pozornost především stavebního deníku, případným vícepracem, 

zajištěním dodatků ke smlouvě o dílo apod.  

Za provedení prací a realizaci díla zodpovídá stavbyvedoucí, který je kontrolován 

výrobním ředitelem. Předání hotového díla provádí také výrobní ředitel, ve 

výjimečných případech stavbyvedoucí.  

Všechny podklady související s průběhem provedených prací na zakázce zakládá 

stavbyvedoucí do pracovního spisu, který je při předání stavby odevzdán vedoucímu 

výrobního oddělení. Zakázkový spis vč. pracovního spisu a všech dalších podkladů je 

následně založen v archivu zakázek. 
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Úkolem ředitelů přípravného a výrobního oddělení je rovněž komunikace se 

zákazníkem po skončení realizace zakázky, sledování záručních lhůt, dále pak servis  

a údržba zhotoveného díla atd.  

3.4.4 Konečná fakturace zakázky 

Konečnou fakturaci zakázky zajišťuje ekonomické oddělení dle podkladů předaných 

vedoucím výroby. Po schválení fakturace vedením společnosti dojde k jejímu odeslání. 

Úkolem ekonomického oddělení je zajištění kontroly splatnosti a zaplacení zakázky. 

V případě nesrovnalostí je situace řešena za spolupráce s vedoucím výrobního oddělení. 

Ekonomické oddělení se rovněž zabývá evidencí pozastávek a nárokování jejich 

proplacení. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Zajištění koordinace všech oddělení společnosti ROMEX s.r.o. 

K zajištění efektivního fungování je nutná koordinace všech oddělení. Dále je nezbytné 

se zaměřit na odstranění slabých stránek, které v konečném důsledku povedou  

k lepšímu postavení společnosti na trhu. Nezbytná je i pružnost reakce, jak na vnější 

podněty, tak uvnitř společnosti. Nedostatky a návrhy ke zlepšení jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

4.1.1 Obchodní činnost a komunikace se zákazníky 

Dle rozhovorů, vedení společnosti považuje právě obchodní oddělení za největší 

slabinu. Důvodem je velká fluktuace zaměstnanců na této pracovní pozici.  

Návrhem ke zlepšení je jednoznačně změna řízení obchodního oddělení a převedení 

více pravomocí do rukou zaměstnanců. Dalším doporučením je zúžení obchodní 

činnosti na vyhledávání nových akvizičních možností, komunikace s potenciálními  

i stávající zákazníky a péče o ně. 

V současné době se ve společnosti využívá majitelský způsob vedení, který je ovšem do 

budoucna nutné změnit. Důvodem změny je hlavně plánované rozšíření a z časových 

důvodů nemožnost korigování všech pozic pouze jednou osobou. 

4.1.2 Personální zajištění – výroba a realizace stavebních zakázek 

V rámci rozšíření stávajících aktivit společnosti ROMEX s.r.o. je rovněž nutné výrobní 

oddělení posílit, protože v současném stavu je nevyhovující pro plánovaný objem  

a strukturu zakázek související s její budoucí strategií. Pro zajištění efektivnějšího 

chodu výrobního oddělení je doporučeno rozdělení jejich výkonu dle specializovaných 

činností.  

4.1.3 Komunikace se zaměstnanci 

Návrhem ke zlepšení nynější situace, která vyplývá z analýzy a působení ve společnosti, 

je jednoznačně zlepšení komunikace vedení se zaměstnanci. Podmínky nastavené 

v současnosti jsou nevyhovující především z důvodu neúplnosti a nepřesnosti informací. 
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Vedení společnosti předává informace nevhodným způsobem, což má v konečném 

důsledku vliv na efektivnost práce zainteresovaných zaměstnanců.   

Vzhledem k charakteru řešení průběhu zakázek přes jednotlivá oddělení je nutná 

koordinace všech zúčastněných a předávání aktuálních informací od vedení společnosti 

všem pracovníkům, kteří se na dané problematice podílí. V současnosti nejsou důležité 

aktuální podněty předávány všem pracovníkům, kteří by měli s informací pracovat, což 

vede k neznalosti řešení dané problematiky ostatními.  

 

4.2 Uvedení nového produktu na trh 

Společnost ROMEX s.r.o. se chce v rámci rozšíření poskytovaných služeb věnovat 

výrobou a montáží retenčních střešních vtoků pro praktickou aplikaci na stavbě. 

Konkrétně se jedná o unikátní konstrukční řešení, které umožňuji redukci odtokového 

faktoru srážkových vod z plochých střech, a tak dochází k zajištění retenčních vlastností 

jiným způsobem než doposud používaným tzv. ozeleněným souvrstvím.  

Tento produkt tedy jednoznačně má pozitivní vliv na rozvoj společnosti, kdy se 

předpokládá výrazné rozšíření činnosti v oblasti výroby kovových konstrukcí pro nové 

cílové zákazníky. Projekt zabývající se problematikou retence srážkových vod má 

pozitivní dopad jak z ekonomického tak z ekologického hlediska a dále je přínosem pro 

problematiku udržitelné výstavby v České republice. 

Společnost si zakládá na budování výborné odborné a technické pověsti a nadále chce 

tohoto směru ve své činnosti využívat a aktivně jej budovat. 

Navržený postup k uvedení retenčních střešních vtoků pro ploché střechy vychází 

z marketingového mixu.  

4.2.1 Cílová skupina  

Společnost ROMEX s.r.o. se zabývá specializovanou stavební činností se zaměřením na 

ploché střechy, hydroizolace, opláštění budov a kovové konstrukce. Tyto stavební 

dodávky jsou zajišťovány především pro průmyslové a provozní objekty, výrobní  
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a skladové haly či jiné objekty administrativní a občanské vybavenosti. Výše zmíněné 

činnosti nabízí individuálním zákazníků při opravách nebo jako dílčí součást 

prováděného stavebního díla pro velkou stavební společnost, které ve značné míře 

nedisponují potřebným vybavením, technikou či kvalifikovanými odborníky.  

Hlavní skupina zákazníků, pro které byl v minulosti realizován největší objem zakázek 

z hlediska tržeb společnosti ROMEX s.r.o. tvoří VDS - vyšší dodavatelé staveb. Tento 

fakt je zapříčiněn významným počtem obchodních příležitostí a tedy relativní snadností 

finálního získání zakázky. Navzdory velkému objemu realizace zakázky je však toto 

řešení pro společnost nevýhodné, protože celková ziskovost projektu je většinou velmi 

nízká. Vyjednávací síla vyšších dodavatelů staveb je velmi vysoká vzhledem k tomu, že 

si vybírají z velkého počtu potenciálních dodavatelů. 

Společnost ROMEX s.r.o. se zaměřuje na realizaci zakázek pro konečné investory – 

právnické osoby. Výnosnost těchto zakázek je vysoká, ale nevýhodou je obtížnost 

získání zakázky. Z tohoto důvodu je nezbytné se v rámci akviziční činnosti plně 

soustředit právě na tuto cílovou skupinu. 

V současné době je strategie obchodního oddělní hlavně řešena na základě vlastní 

akviziční činnosti nebo z pozice subdodavatele pro vyššího dodavatele staveb. 

Společnost ROMEX s.r.o. dlouhodobě aktivně usiluje o zajištění pozice vyššího 

dodavatele staveb, která by její pozici na trhu upevnila i z hlediska ziskovosti zakázky.  

V rámci rozvoje společnosti především vzhledem k výrobní činnosti je zamýšleno 

s aktivním přístupem k řešení obchodních záležitostí a rozšířením této činnosti.  

Návrhem pro zajištění prodeje výrobku je nezbytné provedení průzkumu trhu, vytvoření 

předpokladu prognózy poptávky, stanovení ceny a určení cílové skupiny zákazníků. 

Rozbor cílové skupiny by měl jednoznačně vést ke stanovení způsobu odbytové činnosti 

a organizace práce ve společnosti, které úzce souvisí předáním úkolů, pravomocí  

a zodpovědnosti zainteresovaných zaměstnanců. 
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4.2.2 Operativní plánování výroby 

Dalším návrhem je vytvoření operativního plánu výroby ještě před samotným uvedením 

produktu na trh, ve kterém si stanoví následující základní kroky: 

 analýza a výpočet spotřeby jednotlivých komponent, nářadí a materiálu 

 zajištění plynulého materiálového toku 

 stanovení prodejní ceny 

 stanovení kapacity strojního vybavení a pracovníků  

 lhůtový plán 

 zajištění efektivní distribuce z místa výroby  

Cílem tohoto plánu by mělo být stanovení termínů a množství tak, aby nedocházelo 

k výrobě neekonomicky výhodných zakázek. Tento plán by rovněž měl vycházet 

z požadavků trhu, tedy z přímých požadavků zákazníků a odhadované prognózy 

poptávky po produktu. Je nezbytné, aby zajištění výroby bylo prováděno vždy co 

nejhospodárněji, nejrychleji, ale s dodržením vysoké kvality.   

4.2.3 Distribuce a zabezpečení odbytu produktu 

Doporučením je představení produktu a komunikace s koncovými investory, které by 

firma ROMEX s.r.o. měla aktivně oslovovat. Dále by mělo být zavedení produktu 

řešeno nynějším způsobem, kdy z pozice subdodavatele bude možnost navrhovat 

zlepšení technického zpracování na základě inovativního technologického řešení. 

Zabezpečení odbytu je klíčovou činností, která by měla tvořit hlavní náplň obchodního 

oddělení. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou koneční zákazníci (investoři), se 

jedná o tzv. přímou distribuci. Náklady spojené s přepravou na místo montáže, a tedy 

konečné místo realizace zakázky, by měly být co nejnižší. Vzhledem 

k technologickému řešení produktu a individuálnímu řešení problematiky na míru 

požadavkům zákazníkům není doporučena výroba na sklad.  
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4.2.4 Marketing nově zavedeného produktu 

Marketingové aktivity by měly mít informační charakter vzhledem ke stádiu zavedení 

produktu na trh a je nutné je směřovat na konkrétní segment trhu. Doporučením 

v oblasti propagace je především výborně zpracovaná prezentace produktu, komunikace 

pomocí internetových stránek společnosti a především proškolení pracovníků  

o technologických a technických aspektech produktu. 

 

4.3 Technické vybavení společnosti 

Slabou stránkou společnosti ROMEX s.r.o. při realizaci zakázek je jednoznačně 

nedostatek strojně technického vybavení, které je pro stavební společnost nezbytné. 

V současné době je tento nedostatek řešen pronájmem zařízení, což v konečném 

důsledku významně ovlivňuje konečnou cenu díla. Doporučením je rozšíření a investice 

do pořízení dalšího základního vybavení potřebného k realizaci zakázek.  

Toto vybavení by mělo být spojeno s hlavní činností, kterou se chce společnost i do 

budoucna zabývat – viz. následující podkapitola 4.1.1. 

Pořízení a investice do rozšíření vybavení společnosti je nákladné, a proto je 

doporučením zahrnout strojně-technické vybavení do některého z dotačních programů  

a za podpory spolufinancování Evropské unie tuto investici realizovat. 

4.3.1 Specializovaná činnost – zaměření na ploché střechy 

Činnost společnosti se za dobu existence a působení několikrát podstatně změnila dle 

požadavků zákazníků a trhu. Doporučením je pokračování ve specializované stavební 

činnosti zaměřené na ploché střechy. Snahou společnosti ROMEX s.r.o. by mělo být 

zajištění odbytu primárně v této oblasti a až druhotně dle možností trhu a nabídek 

zajištění odbytu v jiných oblastech stavebnictví.  

Důvodem tohoto návrhu zaměření se výhradně na ploché střechy je především konečná 

cena díla, která je v současných tržních podmínkách nejvýznamnějším kritériem pro 

většinu investorů. Společnost ROMEX s.r.o. disponuje množstvím odborně 

kvalifikovaných pracovníků právě do oblasti hydroizolací a plochých střech.  
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Na zakázky jiného charakteru je tedy nucena si najmout externí pracovníky nebo 

zakázku řešit ve spolupráci s jinou společností a tím se výsledná cena značně navýší. 

  

4.4 Marketingové aktivity společnosti ROMEX s.r.o. 

Dalším návrhem je rozšíření marketingových aktivit firmy, které pozitivně ovlivní 

budování dobrého jména a s tím v konečném důsledku související zvýšení obratu 

společnosti.   

V první řadě je nutná změna webových stránek, na které již v současné době společnost 

ROMEX s.r.o. pracuje. Významný posun by společnost měla učinit v oblasti webové 

analytiky, což by mohlo mít pozitivní dopad na zvýšení objemu zakázek. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti stavebnictví je návštěvník webových stránek 

potenciálním zákazníkem, je nutné mu obsah webu zjednodušit a více personalizovat. 

Nezbytným krokem ke zlepšení stávající situace je pravidelná údržba webových stránek 

a jejich aktualizace. 

Snahou společnosti v současné době je budování dobrého jména spojeného s kvalitou 

prováděných stavebních prací u stávajících zákazníků. Vzhledem k charakteru činnosti 

firmy by cílem společnosti ROMEX s.r.o. mělo být pomocí marketingových aktivit 

rozšíření povědomí i na potenciální zákazníky.  

Společnost nedostatečně využívá logo a motto ke své propagaci. V praxi to pak 

v konečném důsledku vede k neznalosti o existenci společnosti. Návrhem je vytvoření 

polepů loga na firemní automobily a dalších reprezentačních reklamních předmětů. 
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5 Podmínky realizace a přínosy 

Podmínkou realizace plánovaného rozvoje společnosti, tedy přestěhování sídla  

a vybudování vlastního výzkumně- vývojového pracoviště, závisí na přijetí podané 

žádosti dotačního programu z Evropské unie vzhledem k velikosti vynaložených 

finančních prostředků, které by společnost musela investovat z vlastních zdrojů.  

Vlastní výzkumně-vývojové pracoviště velice významně přispěje ke zvýšení odborné 

prestiže společnosti a možnost nových odbytových možností.  Mezi hlavní činnosti 

tohoto pracoviště bude zahrnuto především návrh řešení retenčních střešních vtoků pro 

ploché střechy tak, aby v konečném důsledku bylo vyvinuto unikátní konstrukční řešení, 

které bude aplikovatelné při praktické realizaci staveb. 

Hlavním přínosem tohoto projektu je bezesporu vybudování vlastního moderního 

perspektivního sídla společnosti ROMEX s.r.o., které výrazně eliminuje současnou 

hrozbu okamžité výpovědi nájmu a s tím související náhlé stěhování sídla v krátkém 

časovém úseku - tříměsíční výpovědní lhůta. Přínosem je rovněž úspora společnosti  

ROMEX s.r.o. ve vynaložených platbách spojených s platbou nájemného, které bylo 

doposud hrazeno přibližně v částce 200 000 Kč za kvartál. Vzhledem k velikosti, 

umístění a vhodné dispozice nově vybudovaného sídla v Adamově společnost plánuje 

pronájem prostor k pořádání nejrůznějších kulturních akcí. 

Předpokládaná prognóza poptávky v dalších letech je rostoucího charakteru. Tento fakt 

je způsobem rovněž i současnou zlepšující se situací trhu v oblasti stavebnictví. 

Vzhledem k rozšíření specializovaných stavebních činností, zvýšením obchodní činností 

a investicí spojenou s marketingovými aktivitami je realistickým předpokladem zvýšení 

tržeb přibližně o 12%. Dle posledních aktuálně dostupných údajů společnost dosáhla 

2 555 000 Kč
1
. Pro modelovou situaci prognózy tržeb je s tímto údajem počítáno  

a očekávaný nárůst tržeb tedy činí asi 2 861 600 Kč. Do budoucna v dalších letech se 

                                                 

1
 Údaj z roku 2014 (Dostupné z: 25) 
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předpokládá rovněž růst tržeb způsobený situací na trhu a zvýšeným povědomím  

o společnosti. 

Dalším návrhem je investice do marketingových aktivit vedoucí ke zvýšení povědomí  

o činnosti společnosti ROMEX s.r.o. V současné době vysoké technické vyspělosti je 

nezbytné, aby společnosti měly jako součást marketingové komunikace s potenciálními, 

ale i stávajícími zákazníky kvalitně zpracované webové stránky, které budou průběžně 

aktualizovány. Nyní společnost aktivně využívá emailové komunikace a pravidelně 

rozesílá aktuality pomocí emailu. S činností pracovníka, který vytvoří tyto e-lettery  

a rozesílá, jsou roční náklady stanovené přibližně v hodnotě 12 000 Kč. Náklady 

spojené s udržováním a aktualizací webu jsou přibližně 30 000 Kč ročně. Další náklady 

spojené s reklamními předměty jsou vyčísleny asi na 150 000 Kč.  

Předpokládaná hodnota investice spojená s vybudováním nového sídla společnosti 

zahrnující koupi nemovitosti, kompletní rekonstrukci objektu, pořizované strojně-

technické a jiné vybavení činí přibližně 54 mil. Kč. Hodnota investice je stanovena na 

základě předpokládaného rozpočtu na rekonstrukci a odhadu cen pořizovaného 

vybavení. V rámci dotačních projektů budou vypsány výběrové řízení, na základě 

kterého budou moci společnosti předkládat své cenové nabídky.  Společnosti, které 

nabídnou podobnou nebo nižší cenovou nabídku mají šanci ve výběrovém řízení uspět. 

Dotace z fondů Evropské unie v rámci programu OPPIK, jehož cílem je zvyšování 

konkurenceschopnosti malých a středních firem je výše podpory 45%, což činí zhruba 

25,5 mil. Kč.  

Souhrn ekonomických přínosů je zpracován v následující tabulce. 
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Tab. 2: Ekonomické přínosy pro společnost ROMEX s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh řešení 
Ekonomický přínos pro 

společnost 
Poznámka 

Distribuce nového 

produktu 

Nárůst objemu 

realizovaných zakázek 

Předpokládaný nárůst tržeb 

stanoven odborným 

odhaduje asi o 12% 

Předpokládané tržby  - 2,86 

mil. Kč Rozšíření portfolia 

poskytovaných služeb  

a nové odbytové možnosti 

Investice do 

marketingových aktivit 

Zvýšení povědomí  

o společnosti a tím i možné 

zvýšení tržeb 

Předpokládaná hodnota 

investice 192 000 Kč 

Investice do nového sídla 

společnosti 

Možnost využití dotačního 

programu z EU 

Předpokládaná hodnota 

investice: 40 mil. Kč 

Výše dotace: 18 mil. Kč 

Investice do 

technologického vybavení 

Možnost využití dotačního 

programu z EU 

Předpokládaná hodnota 

investice: 14 mil. Kč 

Výše dotace: 7,5 mil. Kč 
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Mezi mimoekonomické přínosy realizace lze zařadit: 

 vybudování dobrého jména a pověsti společnosti ROMEX s.r.o. 

 zvýšení podílu na trhu a konkurenceschopnosti  

 komplexní rozvoj společnosti 

 rozvoj vědecko-výzkumných aktivit 

 rozvoj nových progresivních materiálů a metod 

 rozšíření poskytovaných specializovaných služeb v oblasti stavebnictví 
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Závěr 

Současné tržní podmínky, technická vyspělost a výrazná konkurence v odvětví 

stavebnictví přispívá k tomu, aby společnosti investovali do inovací a byly aktivně 

zapojené do oblasti výzkumu a vývoje. Důvodem je i fakt, který z dlouhodobého 

hlediska dokládá, že konkurenceschopnost je dána především používáním inovativních 

řešení a technologických postupů, dále pak nových, moderních a progresivních 

materiálů. Na tomto základě má společnost ROMEX s.r.o. jasně stanovenou 

dlouhodobou strategii tak, aby plně využila všech příležitostí na trhu.  

Společnost ROMEX s.r.o. působí na trhu již více než 20 let a za dobu své existence si 

vybudovala stabilní pozici na trhu v oblasti specializovaných stavebních prací. Hlavní 

činnost společnosti je zaměřena na rekonstrukce a opravy objektů, zajištění stavebních 

dodávek pro průmysl, administrativu a občanskou vybavenost. 

V první části diplomové práce je uveden stručný popis podnikání, který zahrnuje 

charakteristiku a základní údaje o společnosti. Tato kapitola se rovněž zabývá stručnou 

historií společnosti, popisem hlavních činností a organizační struktura, která zahrnuje  

i popis činnosti jednotlivých oddělení. 

Teoretické přístupy představují souhrn podkladů k podrobnější současné analýze 

společnosti a stanovení návrhů ke zlepšení. Teoretická část obsahuje základní pojmy 

vedoucí k optimalizaci všech faktorů ovlivňujících logistiku ve společnosti a popis 

koncepce logistického systému. 

Další část diplomové práce se zabývá analýzou současného stavu stavebnictví v České 

republice a prognózou jejího vývoje v následujících dvou letech. Tato část práce se dále 

zaměřuje na analýzu současného stavu ve společnosti ROMEX s.r.o., kde je za pomoci 

Porterova modelu konkurenčních sil podrobně popsána bariéra vstupu nových firem do 

odvětví, stávající konkurence, substituty, vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů. 

Analýza obecného okolí zahrnuje stručné vymezení sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických, technologických a ekologických faktorů ovlivňujících 

činnost společnosti. Zhodnocení obou analýz je pak souhrnně promítnuto ve SWOT 

analýze, která podrobněji popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 
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V analytické části práce je rovněž popsán průběh zakázky organizací od jejího zajištění 

až po konečnou realizaci.  

Na základě provedených analýz a externího působení ve společnosti ROMEX s.r.o. jsou 

realisticky stanoveny návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současní situace. Tyto 

návrhy rovněž vycházejí se strategie a stanovených cílů společnosti, kterých hodlá 

v blízké budoucnosti dosáhnout.  

Návrhy zahrnují doporučení ke zlepšení vedoucí k plynulému zabezpečení průběhu 

zakázky společností, rozšíření marketingových aktivit a koncept uvedení nového 

produktu na trh. 

Stanovené návrhy jsou sestaveny tak, aby v konečném důsledku měly pozitivní vliv na 

zvýšení podílu společnosti na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoj odbytových 

možností a především komplexnímu rozvoji společnosti na všech úrovních její činnosti. 

Poslední část práce se věnuje podmínkám realizace a popisu ekonomických  

i mimoekonomických přínosů pro společnost ROMEX s.r.o. Ekonomické přínosy 

zahrnují předpokládané odhadované výše investic.   

Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti je rovněž nezbytné zaměřit se 

diferenciaci svých nabízených produktů a služeb. Doporučením je rovněž věnovat 

pozornost spokojenosti zákazníků a kladným referencím, které jsou v oblasti 

stavebnictví velmi významným faktorem. V současných tržních podmínkách je taktéž 

kladen důraz na kvalitu zpracování zhotoveného díla a dodržování časových 

harmonogramů prací.  

Po zhodnocení situace lze konstatovat, že situace ve společnosti ROMEX s.r.o. je na 

dobré úrovni a neexistují žádné problémy, jež by měly zásadní vliv na její existenci  

a prosperitu. Firma ROMEX s.r.o. má příznivé podmínky do budoucna i přes 

komplikované a ne vždy jednoduše řešitelné podmínky v oboru stavebnictví.  

Při tvorbě diplomové práce jsem měla možnost obeznámit se v rámci vzájemné 

spolupráce s běžnou činností společnosti a získat tak veškeré potřebné podklady, které 

pro mě byly obrovským přínosem vzhledem k řešení reálných problémů. 
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Věřím, že diplomová práce bude inspirací a vzorem pro vedení společnosti při budování 

jejího dalšího rozvoje a budoucího směřování. Realizací alespoň některého 

z navržených podnětů by znamenalo optimalizace všech podnikových procesů  

a především upevnění pozice na trhu. Tato diplomová práce představuje dílčí část 

zpracovávané studie rozvoje činnosti společnosti, proto se domnívám, že bude rovněž 

přínosným podkladem pro zpracovávání dalších firemních podkladů. 
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Logo společnosti ROMEX s.r.o. (Převzato z: www.romex.cz) 

 

Příloha 2: Motto společnosti ROMEX s.r.o.  

 

Motto společnosti ROMEX s.r.o. (Převzato z: www.romex.cz) 
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Reklamní slogan společnosti ROMEX s.r.o. (Převzato z: www.romex.cz) 
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Nové sídlo společnosti ROMEX s.r.o. v Adamově (Převzato z: interní zdroje 

společnosti) 
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ROMEX s.r.o. 

 

Rekonstrukce výrobní haly ZKL Brno a.s., hala č. 4 (Převzato z: 

http://www.romex.cz/reference/) 

 

Dodávka a montáž střešního pláště – výrobní areál BOMAR, spol. s.r.o. v Brně 

(Převzato z: http://www.romex.cz/reference/) 


