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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky výrobním podnikem. Výrobním 

podnikem byla zvolena společnost Presiza, zaměřující se na výrobu stavebních součástí 

především z hliníkových profilů. Práce se dělí na tři hlavní části. První z části se věnuje 

teoretickým poznatkům a je zpracována na základě odborné literatury. Druhá z částí se 

zabývá analýzou podniku Presiza, jejího externího a interního okolí se zaměřením na 

průběh zakázky podnikem. V poslední části práce je navrhnuto řešení vedoucí 

k zefektivnění celého procesu. 

Abstract 

The thesis is dealing about order development thru manufacturing concern. By 

manufacturing concern was chosen a company Presiza, which is oriented on a production 

of building parts mainly from aluminium section. The thesis is divided to three main parts. 

The first part is devoted to a theoretical knowledges and is processed on the base of a 

special literature. The second part is dealing of a Presiza company analyse, of hers 

external and internal environs with a specialization on an order development thru the 

concern. In the last part is suggested a solution which is directed to improvement of the 

whole process. 
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1 Úvod 

Nezbytným faktorem podnikání, jakožto souboru chování vedoucího k cílenému 

dosahování zisku, je získání zakázek. Řízení zakázek je tedy základní činností v každém 

podniku (výrobním i obchodním) a je mu třeba věnovat dostatečnou pozornost.  

V celém procesu řízení zakázek by měl mít klíčový vliv zákazník, který je schopen 

v případě jeho plného uspokojení přinést podniku finanční prostředky. Zákazník je 

uspokojen pouze v případě, že dostane požadovaný výrobek, v co nejkratším čase, na 

správné místo, v odpovídající kvalitě a ve smluveném množství a ceně. Cílem podniku je 

tedy zabezpečení plné spokojenosti zákazníka. Zvolený výrobní podnik má za cíl 

dosahovat spokojenosti zákazníků výrobky a s tím souvisejícími poskytovanými 

službami.   

 Tato diplomová práce s názvem Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku má 

za úkol nalézt řešení, které optimalizuje proces průběhu zakázky podnikem. Řešení 

optimalizující studovaný proces je nalezeno s využitím teoretických poznatků, obsahující 

důležité pojmy vztahující se k této problematice. Teoretické poznatky se věnují jak 

jednotlivým činnostem průběhu zakázky, tak i systému koloběhu dokumentů uvnitř i vně 

podniku. Teoretická část se zabývá také možnostmi úspory nákladů souvisejících s celým 

tímto procesem.   

V další části práce je nastíněn současný stav průběhu zakázky společností 

Presiza, s.r.o. bez opomenutí analýzy externího i interního prostředí. Výstupem této části 

jsou nedostatky a případná doporučení, ze kterých může vzejít konečný návrh na řešení 

optimalizace průběhu zakázky podnikem. 

Závěrečnou kapitolou jsou Návrhy na zlepšení stávající situace. V této kapitole 

jsou navrhnuty způsoby řešení vedoucí k optimalizaci stávajícího průběhu zakázky 

podnikem. Jedná se o nalezení nového, lepšího řešení s akcentem na úsporu nákladů 

a také času.  Mezi návrhy je zařazena implementace informačního systému, která by měla 

přinést podniku přidanou hodnotu v rychlosti získání a předávání požadovaných 

informací. Informace musí být provázány v jednom řetězci od pracovníka, který provádí 

prvotní evidenci nové poptávky, přes související objednávku materiálu u dodavatele, 

informaci výrobě až po expedici a montáž u konečného zákazníka. Tento řetězec nesmí 

být přetrhnut až do doby fakturace a příchozí platby od zákazníka či případné reklamace.   
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2 Představení podnikatelského subjektu 

Presiza, s. r. o. se zabývá výrobou a montáží převážně specifických zakázek ve 

stavebnictví. Jedná se především o zimní zahrady, posuvné střechy a okna. V nabídce 

nechybí ani klasická okna a dveře. Dále také pergoly, fasády, skládací stěny a zábradlí. 

Mezi novinky v nabízeném sortimentu patří střešní arkýře. Presiza nabízí také zastínění 

– markýzy. Jako doplňkový sortiment firma nabízí i výrobu sítěk proti hmyzu. Výroba 

probíhá především z hliníku, avšak v ojedinělých případech může být použito 

hliníkových profilů společně s plastem, případně dřevem. (Presiza.cz, 2016) 

Společnost se snaží o individuální přístup ke každému zákazníkovi. Poskytuje 

poradenství ohledně profilového systému, který je nejvhodnější pro řešení každé 

jednotlivé poptávky od zákazníka. Poskytuje i poradenství zákazníkům na základě 

odborných poznatků týkajících se výroby, zpracování a v neposlední řadě i montáže. 

Konečného zákazníka se snaží uspokojit tím, že během výroby i v předvýrobní etapě vše 

podléhá přísným normám. (Presiza.cz, 2016) 

 

 

Obr. 1 Logo společnosti 

Zdroj: www.presiza.cz 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Zpracováno na základě Sbírky listin: 

Obchodní firma: Presiza, s.r.o. 

Sídlo:    Kunovice 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál:  200 000 Kč (justice.cz, 2015) 
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2.2 Historie společnosti 

Presiza byla založena v roce 2003 jako rodinná firma. Založena byla jediným výhradním 

vlastníkem. Byla založena a současně neustále funguje jako právní forma společnosti 

s ručením omezeným. Jediným jednatelem je zakladatel Presizy Ing. Karel Pres. 

Společnost má základní kapitál ve výši 200 000Kč. (Pres, 2015) 

 V letech 2010, 2011 a částečně také 2012 prošla provozovna rozsáhlou 

rekonstrukcí. Jednalo se především o dostavbu druhého patra (nad výrobní halou). 

Rekonstrukce se týkala i výrobních prostor, kde proběhla výměna oken, nové rozvody 

elektroinstalace, nové osvětlení a proběhly také operace vedoucí ke snížení propustnosti 

hluku do okolí. V druhém patře vznikly kanceláře, školící místnost, referenční místnost, 

archiv, sociální zařízení, kuchyňka a úklidová místnost. (Pres, 2015) 

V roce 2012 firma také získala dotace na výrobní stroje. Pořízeny byly 4 nové 

stroje a kompresor. Jednalo se konkrétně o dvě řezačky na hliníkové profily různých 

výšek, vyřezávací stroj pro přesné řezání míst určených pro vložení kování a usazovací 

stroj pro přesné usazení profilů, které tvoří rám okna. (Pres, 2015) 

2.3 Organizační struktura 

V nynější podobě zaměstnává Presiza 7 zaměstnanců a samotného majitele. Presize 

zpracovává účetnictví externí firma. (Pres, 2015) 

První úrovní v hierarchii společnosti je majitel a jednatel v jedné osobě. 

Společnost zaměstnává dále obchodního zástupce, asistentku a pět výrobních a 

montážních pracovníků. Navíc společnost napomáhá novým pracovním silám, které shání 

praxi – zaměstnává také dva brigádníky na dohodu o provedení práce. (Pres, 2015) 

 Náplní práce majitele společnosti je především zodpovědnost za společnost, 

provádění zakreslení, nákresy, propočty cen, tvorby prodejních cen. Pokud má zákazník 

specifické (a častokrát náročné) přání, je to právě majitel, který najde vhodnou alternativu 

řešení. V neposlední řadě se také účastní výroby a montáže hotových výrobků. 

(Pres, 2015) 

 Obchodní zástupce má za úkol především zpracování cenových nabídek a výrobní 

dokumentace. Eviduje zakázky, řeší reklamace, objednává materiál potřebný k výrobě. 

Kontroluje také výdej hotových produktů z výroby. (Pres, 2015) 
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 Asistentka napomáhá hladkému chodu podniku. Pokud je třeba je schopna 

samostatně objednat materiál, zpracovat cenovou nabídku. Její náplní práce je i 

personální činnost, např. aktualizaci pracovních smluv, docházka. Také průběžně 

doplňuje webové stránky společnosti a neposlední řadě také zpracovává podklady pro 

účetnictví. (Pres, 2015) 

 Výrobní dělníci jsou v jedné osobě i montážníky. Obstarávají činnosti jako 

uskladnění materiálových zásob, vychystání materiálu do výroby, přípravné práce výroby 

(např. řezání). Jejich hlavní náplní práce je samotná výroba. Poté následuje zabalení 

výrobků do obalů a příprava přepravy k zákazníkovi. Do jejich náplně práce spadá i 

montáž. (Pres, 2015) 

 Níže uvedená tabulka uvádí přehled zaměstnanců i samotného majitele a jejich 

nejvyššího dosaženého vzdělání. (Pres, 2015) 

Tab. 1  Přehled zaměstnanců a jejich vzdělání 

Pozice Vzdělání 

Majitel VŠ 

Obchodní zástupce SŠ 

Asistentka VŠ 

Výrobní (montážní) dělník 1  SOU 

Výrobní (montážní) dělník 2  SOŠ 

Výrobní (montážní) dělník 3  SOU 

Výrobní (montážní) dělník 4 SOŠ 

Výrobní (montážní) dělník 5 SOŠ 

Zdroj: Vlastní práce na základě interních informací 2015 

Níže uvedený obrázek zobrazuje organizační schéma společnosti. Ze schématu vyplývá, 

že všichni zaměstnanci jsou přímými podřízenými jednatele společnosti. 
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Obr. 2 Organizační schéma 

Zdroj: Vlastní práce na základě interních informací 2015  

2.4 Výrobní portfolio 

Presiza se zaměřuje na výrobu stavebních prvků z hliníku – jsou to především zimní 

zahrady, svisle posuvné okna, klasické okna a dveře, posuvné střechy, střešní arkýře, 

pergoly, fasády, skládací stěny a zábradlí. Nabízí i doplňkový sortiment v podobě sítěk 

proti hmyzu, pro plný komfort zákazníků. Také zastiňování v podobě markýz. 

(Presiza.cz, 2015) 

Hlavním výrobním materiálem je hliník. Hliníkové profily různých šířek jsou 

objednávány a dodávány z Belgie. Dle požadavku zákazníka jsou nalakovány na 

požadovanou barvu kooperačně v Brně. Pak už samotná výroba probíhá v sídle 

společnosti – nařezání na potřebné délky, vyřezání míst pro kování, sestavení výrobků, 

aj. (Pres, 2015) 

Presiza používá profily v různých šířkách – dle toho je odvozen název 

jednotlivého profilu. Existují také profily s odlišnou povahou – některé jsou vhodné do 

externích prostředí, jiné pro přechod z exteriéru do interiéru (kvůli vlastnostem přerušení 

tepelného mostu). (Pres, 2015) 

2.4.1 Zimní zahrada 

Zimní zahradou se míní prostor úplně nebo částečně ohraničený skleněnými stěnami a je 

spojovacím článkem exteriéru s interiérem. Umožňuje celoročně si užívat venkovního 

prostředí v domácích podmínkách. Zimní zahradu je možné v letním období ochlazovat, 
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v zimním vytápět. Výhodou zimních zahrad je především požitek s přírody, rychlost 

stavby a dlouhodobost. Lze ji realizovat jak u venkovských domů, tak u vilek v městské 

zástavbě. Zákazníci Presizy mohou vybírat ze široké škály povrchových úprav 

a barevných odstínů. Navíc je na výběr i architektonický styl, od rovných, moderních linií 

přes měkké oblouky až po typický viktoriánský styl. Samozřejmostí jsou vlastnosti jako 

vodotěsnost, vzduchotěsnost, stejně tak i na zvuková a tepelnou izolace i odolnost proti 

vloupání. (Prospekt Presiza 2013) 

Zimní zahrady mohou být doplněny prosklenými (klasickými) otevíracími, příp. 

posuvnými okny a dveřmi všeho druhu. Součástí hliníkových profilů může být i přerušení 

tepelného mostu v šířkách až 35 mm, to je zárukou maximálního tepelného komfortu 

(nehrozí srážení par). Celá nabídka je pečlivě prodiskutována se zákazníkem a na základě 

toho vybráno nejvhodnější řešení v souladu s individuálními požadavky zákazníka. 

(Prospekt Presiza 2014) 

 

Obr. 3  Ukázka zimní zahrada 1 

Zdroj: www.presiza.cz 

 



17 

 

 

Obr. 4 Ukázka zimní zahrada 2 

Zdroj: www.presiza.cz 

Pro úplnost představy o výrobním portfoliu jsou uvedeny následující fotografie. Na 

individuální přání zákazníka je totiž možné zhotovit i dřevo-hliníkovou zimní zahradu. 

Případně je možné využít kombinaci plastu a hliníku. Dřevo nebo plast je využit hlavně 

z estetického hlediska. 

 

 

Obr. 5 Ukázka zimní zahrada 3 

Zdroj: www.presiza.cz 

 



18 

 

 

Obr. 6 Ukázka zimní zahrada 4 
Zdroj: www.presiza.cz 

2.4.2 Okna a dveře 

Okna a dveře jsou nedílnou součástí každého domu.  V nabídce Presizy se okna dělí na 

klasická (do klasických můžeme řadit i střešní) a svisle posuvná. Oba typy lze zasklít 

několika typy skel, od jednoduchého skla 6 mm až po tepelně izolační trojsklo. Typu okna 

je možné přizpůsobit i síť proti hmyzu, která nechybí v nabídce firmy. (presiza.cz, 2015) 

Svisle posuvná okna 

Svisle posuvná okna se využívají především pro komerční účely. Pro svisle posuvná okna 

platí, že křídlo bez problémů zůstává v kterékoliv poloze (díky vyvažovačům). Při 

uzavření okna lze bezpečně zajistit křídlo (proti násilnému vniknutí), je možné využít 

také předokenních rolet. Po každé straně okna jsou použity polypropylenové kartáčové 

těsnění, které je uložené v drážce. Perfektně tak těsní a zaručuje stálou úsporu energie. Je 

možné vyrobit okno ze subtilního hliníkového profilu jak s přerušeným, tak i bez 

přerušeného tepleného mostu. Maximální hmotnost křídla je 100kg. Pro lepší představu 

je uvedena následující fotografie. (Pres, 2015) 
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Obr. 7 Ukázka svisle posuvné okno 

Zdroj: www.presiza.cz 

2.4.3 Posuvné a skládací stěny 

Presiza může splnit i nejsložitější a specifické požadavky svých zákazníků. Proto 

vymyslela způsob, jak lze posunout nebo i vyloženě složit celou stěnu. Posuvná či 

skládací stěna plně zprůchodní i rozšíří prostor a přidá osobní kontakt s přírodou. 

Samozřejmostí je splnění všech Evropských norem na energetickou náročnost budov.  

Obr. 8 Ukázka skládací stěna 

Zdroj: www.presiza.cz 

2.4.4 Posuvné střechy 

Nedílnou součástí výrobní portfolia jsou také posuvné střechy. Mohou být využity jako 

pro bazény, tak i např. pro zimní zahrady. Jsou ovládány plně automaticky, na dálkové 
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ovládání trubkovým motorem. Při otevírání pohyblivé panely zajíždí pod pevné tak, aby 

bylo zajištěno stále odvětrávání mezi všemi díly. Pohyblivé střešní panely jsou vybaveny 

kartáčky se středovou folií, pojezdovými a vodícími kolečky a EPDM těsněním. 

Samozřejmostí je úplná vzduchotěsnost a vodotěsnost. Hliníková samonosná konstrukce 

obsahuje vestavěný ovládací systém pro posuv (šířka střešních nosníků je 135mm). 

Vnitřní strana nosníku je kryta odolným syntetickým opláštěním. (Pres, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Ukázka posuvná střecha 

Zdroj: www.presiza.cz 

  

Mezi významné výrobky patří také souvislé stropní světlíky, střešní arkýře, pergoly, 

markýzy. Na přání je možné zhotovit i výtahovou šachtu mimo objekt domu. Fotografie 

těchto výrobků jsou umístěny v přílohách této práce. 
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3 Cíl řešení 

3.1 Hlavní cíl 

Tématem této diplomové práce je Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku. 

Výrobním podnikem byla zvolena společnost Presiza, s. r. o., která se zabývá výrobou 

součástí staveb – především zimních zahrad. Hlavním cílem diplomové práce je tedy 

optimalizace činností průběhu zakázky výrobním podnikem. Optimalizace vede 

k zabezpečení úspory nákladů, času a především k plné spokojenosti zákazníka. 

Spokojenosti bude dosaženo výrobky a s tím souvisejícími poskytovanými službami.  

Optimalizací se chápe nalezení nového, lepšího řešení s důrazem na úsporu 

nákladů a také času. Optimalizované řešení by mělo být prospěšné jak pro podnik jako 

celek, tak pro jeho okolí. Důležitý vliv na toto nové řešení má také uvědomění si 

omezujících podmínek souvisejících s daným rozhodnutím.  

3.2 Dílčí cíle  

Aby mohl být hlavní cíl uspokojen, je nutné splnit dílčí cíle. Mezi základní dílčí cíl patří 

stanovení teoretických východisek práce, dalším dílčím cílem práce je analýza firmy. 

V tomto dokumentu bude analyzován podnik jak interně, tak externě. Důležitou součástí 

interní analýzy je také průchod jedné konkrétní zakázky podnikem v nynější době, tzn. 

od přijetí poptávky od potenciálního zákazníka až po fakturaci, případně poprodejní 

servis. Z analýzy vyplynou nedostatky, na základě kterých bude nalezeno opatření 

vedoucí k jejich zlepšení. Po odhalení slabých míst a s přihlédnutím k teoretickým 

východiskům bude nalezeno nové řešení, zlepšující výchozí situaci.   

Návrhem diplomové práce pak je řešení optimalizace činností průběhu zakázky 

podnikem vedoucí ke zlepšení tohoto procesu. Součástí této optimalizace je i zkvalitnění 

již nyní poskytovaných služeb. Tento návrh bude založen na základě změny či úplné 

eliminace činností, ze kterých neplyne zákazníkovi žádná hodnota. Ideálně by nejlepší 

návrh měl mít kladný vliv, jak na společnost samotnou (interně), tak i na podnik zvnějšku 

(externě), což znamená především vliv na zákazníky, ale i na dodavatele.  Výsledek 

optimalizace samozřejmě musí zohledňovat omezující podmínky implementace 

takového, nově nalezeného řešení, tj. podmínky, za kterých lze návrh realizovat.  
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4 Teoretická východiska práce 

4.1 Definice logistiky 

Logistikon nebo logos to jsou řecká slova, od kterých je odvozen tento český pojem. 

Znamenají rozum, důmysl, řeč, slovo, myšlenku. Kořeny logistiky můžeme nalézt už ve 

Starověku (Egypt a Řecko), avšak počátky logistiky, jak ji známe dnes, jsou datovány až 

od padesátých let minulého století. (Sixta, Mačát, 2005) 

Od počátku moderní logistiky se začalo užívat několik definic s obdobným, avšak ne 

se stejným významem. Sixta a Žižka například definují logistiku jako řízení: 

- materiálového,  

- informačního,  

- finančního toku.  

To vše s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na 

nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Logistika pomáhá plnit přání zákazníka (od 

vývoje výrobku přes finální přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi až po zajištění 

likvidace fyzicky nebo (příp. i) morálně zastaralého výrobku). (Sixta, Žižka, 2009) 

Oudová definuje logistiku (v užším slova smyslu) jako činnosti spojenou s výrobou, 

zásobováním a dopravou. Jedná se o tok materiálu od prvotních surovin až po přepravu 

finálního výrobku ke konečnému spotřebiteli. Logistika se zaměřuje na to, aby bylo 

správné zboží, ve správném množství, dodáno na správné místo, ve správném čase a za 

správnou cenu. (Oudová, 2013) 

Z uvedených definic vyplývá, že logistika neznamená pouze doprava. Logistika je 

soubor činnosti, mezi které patří mimo jiné i doprava.  

4.2  Cíle logistiky 

Jak uvádí Štůsek základním cílem logistiky je zabezpečit trvalé uspokojování potřeb 

zákazníků prostřednictvím dodávek zboží a služeb na požadované úrovni při minimalizaci 

(optimalizaci) celkových nákladů. (Štůsek, 2007) 
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Tab. 2  Cíle podnikové logistiky 

CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY 

Prioritní Sekundární 

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ 

SLOŽKA 

VÝKONOVÁ 

SLOŽKA 

EKONOMICKÁ 

Zdroj: Zpracováno na základě Sixta a Mačát, 2005 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že prioritní cíle logistiky jsou: 

- vnější,  

- výkonové. 

A mezi sekundární cíle patří: 

- vnitřní, 

- ekonomické. 

Vnější cíle podnikové logistiky se zaměřují na uspokojení potřeb koncových spotřebitelů 

(tedy zákazníků). Sem je možno zařadit: 

- zvyšování objemu prodeje (nikoliv výroby), 

- zkracování dodacích lhůt, 

- zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek a  

- zlepšování pružnosti logistických služeb, tzv. flexibility. (Štůsek, 2007) 

Výkonové cíle zabezpečují požadovanou úroveň služeb. (Štůsek, 2007) 

Snižování nákladů je hlavním vnitřním logistickým cílem. Zahrnuje snižování 

nákladů: 

- zásoby, 

- dopravu, 

- manipulaci a skladování, 

- výrobu, 
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- řízení. 

Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení výkonových cílů s přiměřenými náklady. 

(Sixta, Žižka, 2009) 

4.3 Klíčové logistické činnosti 

Do nejdůležitějších logistických činností patří: 

Zákaznický servis 

Zákaznický servis spojuje a řídí všechny složky, které zákazníkovi (i potenciálnímu) 

podají dostatečné množství služeb za nejlepší možné náklady. Pokud ve firmě neexistuje 

propracovaný zákaznický servis, mohou vzniknout náklady ze ztráty prodejní příležitosti.  

(Lambert, 2000) 

Pod pojem zákaznický servis spadají (volně přeloženo) tři hlavní části:  

- pre-transakční,  

- samostatná transakční,  

- post-transakční.  

Pre-transakční prvky 

Do pre-transakčních prvků patří všechny aktivity předcházející samotné koupi – 

poskytování zákazníkům dostatečné množství informací ohledně produktů a služeb, které 

firma poskytuje.  

Transakční prvky 

Do transakčních prvků patří především vyřízení samotné objednávky, dodací lhůty, 

přeprava, obaly.  

Post-transakční prvky 

Post-transakční zahrnuje např. poprodejní servis, vyřízení reklamací, vrácení zboží, 

zajištění náhradních dílů. (Stadtler, 2005) 

Podpora servisu a náhradní díly 

Logistika podporuje výrobu také poskytováním poprodejního servisu. Např.: 

- dodávky náhradních dílů dealerům,  

- uskladnění náhradních dílů,  

- rychlá reakce na požadavky na opravy a reklamace. (Lambert, 2000) 
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Doprava, zásobování, skladování, manipulace, kontrola, balení 

Doprava a zásobování (jak s materiálem, tak s finálními výrobky) jsou nejdražšími 

položkami. Náklady na ně jsou obvykle mezi polovinou a dvěma třetinami celkových 

logistických nákladů. (Štůsek, 2007) 

Obalový materiál má především ochranný charakter (zvláště při přepravě na velké 

vzdálenosti), avšak v mnoha případech je důležitý také design obalu. Mnohdy právě obal 

nese důležité informace o produktu až ke konečnému spotřebiteli. Kontrola musí probíhat 

na všech úrovních: kontrola dodávek materiálu, zásob, kontrola průběhu výroby i 

kontrola finálního výrobku. (Štůsek, 2007) 

Vyřizování objednávek 

Jedná se především o systém vyřizování objednávek, který podnik má zavedený. Činnosti 

vedoucí k vyřízení objednávky jsou následující:  

- příjem objednávky od zákazníka,  

- kontrola stavu objednávky,  

- komunikace se zákazníkem,  

- vyřízení objednávky. 

Do tohoto systému patří i kontrola stavu zásob, fakturace a stav pohledávek. 

(Lambert, 2000) 

Kvalita, spolehlivost, včasnost dodávek 

Kvalitou, spolehlivostí a včasností se míní jak dodávek materiálu (surovin, pomocného 

materiálu i obalového) od dodavatelů, tak i kvalitu, spolehlivost a včasnost dodávek 

našim odběratelům. Pokud podnik není schopen vyrobit a dodat dostatečně kvalitní 

výrobky včas, jen těžko se mu budou shánět tak trpělivé zákazníky. (Červený, 2013) 

4.4 Netradiční aplikace logistiky  

Klasické aplikace logistiky zahrnují pouze činnosti jako přeprava, komunikace, 

poprodejní servis, skladování, zásobování. Netradiční pojetí obrací zájem k oblasti 

služeb.  Při tradičním pojetí logistiky lze řadu škod vyčíslit a kompenzovat finančně. 

Pokud se ale vyskytne problém a je způsobena jakákoliv škoda v oblasti služeb, je tato 

škoda velmi těžce vyčíslitelná a odstranitelná. Proto je nutné klást značný důraz na 

kvalitu a úroveň zajištění těchto služeb. Služby se dělí na tržní a netržní. (Oudová, 2013)  
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Tržní služby 

- Banky, 

- cestovní kanceláře. 

Netržní služby 

- Školství, 

- zdravotnictví, 

- služby bezpečnostních složek. (Oudová, 2013) 

Specializovaná logistická centra poskytují navíc i služby jako: 

- poradenství v oblasti celní deklarace,  

- možnosti výběru dopravy (rozvoz zboží po kartonech/paletách kamkoliv),  

- skladování, 

- manipulace (přelepování EAN kódů, přepáskování kartonů/palet, tisk dodacích 

listů, faktur, fyzickou inventarizaci kusů na skladě).  

Je dobré si předem rozmyslet, které logistické služby bude výhodné integrovat do 

logistického řetězce a pro které je výhodnější použít outsourcing logistických služeb. 

(Tomek, 2014) 

4.5 Logistický řetězec 

Logistický řetězec znamená postupnou návaznost logistických činností vedoucích 

k plnému uspokojení zákazníka. (Oudová, 2013)  

V klasickém logistickém řetězci jsou základní suroviny nakupovány. Tyto 

suroviny jsou zpracovány v jednom nebo více závodech. Po zpracování jsou odesílány do 

skladů. Pak jsou dodány velkoobchodníkům, maloobchodníkům, případně přímo 

konečnému zákazníkovi. To vše probíhá ve vazbě na optimalizaci nákladů a zvyšování 

úrovně služeb. Efektivní strategie logistického řetězce musí brát v úvahu vzájemné vazby 

na různých úrovních řetězce. Logistický řetězec je neustále vyvíjejícím se systémem. 

(Simchi-Levi, 2004) 

 Aby mohlo dojít k uspokojení zákazníka, potřebuje podnik vyrábět/poskytovat 

kvalitní výrobky/služby. Kvalita může být definována jako cesta ke splnění závazku 

(očekávání) zákazníka dodavatelem. (Rastogi, 2010) 
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V dnešní rychle se rozvíjející společnosti už přestává být důležité býti „jenom“ 

kvalitním dodavatelem. Pro zákazníky je také důležitým faktorem to, že jsou všechny 

procesy v podniku zaměřené na spokojenost a užitek zákazníka. Pokud je celý logistický 

řetězec flexibilní, okamžitě stoupá na hodnotovém žebříčku zákazníka. Pro výrobní 

podnik představuje logistický řetězec řízení tvorby hodnot mezi různými partnery: 

- dodavateli, 

- logistickými službami, 

- kooperujícími výrobci, 

- zprostředkovateli odbytu, 

- konečnými zákazníky. (Synek, 2011) 

4.6 Vliv logistiky ve výrobním podniku 

Ve výrobním podniku zaměřujeme logistiku do následujících oblastí:  

- nákupní,  

- výrobní,  

- distribuční,  

- likvidační. (Tomek, 2007) 

4.6.1 Nákup 

Nákup definuje Lambert jako nákup materiálů a služeb od externích organizací s cílem 

podpory veškerých operací firmy od výroby po marketing, prodej a logistiku. Pro podnik 

je nejpřínosnější, aby si vytvořil síť klíčových dodavatelů, s kterými bude dlouhodobě 

spolupracovat a které bude mít ověřené. (Lambert, 2000) 

Oddělení nákupu má za úkol: 

- rozpoznání potřeby, specifikace potřeby, 

- rozhodnutí, zda je výhodnější vyrobit nebo koupit,  

- případné nalezení vhodného dodavatele, smluvní ujednání, 

- tvorba objednávky, kontrola a zúčtování dodávky, skladování materiálu. 

(Baily, 2005) 
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4.6.2 Výroba 

Výrobou se myslí obecná přeměna výrobních faktorů ve výrobky a služby, jejichž účelem 

je primárně uspokojení potřeb zákazníků.  Zjednodušeně řečeno při výrobě vzniká 

z materiálů výrobek. (Kocmanová, 2013) 

Je nutné, aby výrobní středisko neustále vyžadovalo odpovědi na několik 

základních otázek. Jsou to:  

- co a v jakých lhůtách vyrábět,  

- jaký materiál je lepší nakoupit (organizace nákupu materiálu),  

- jaký vyrobit (případně kooperovat), 

- co je nutné projektovat, konstruovat a modernizovat,  

- nalezení nejlepšího systému údržby, aj. (Kavan, 2002) 

 

Obr. 10 Transformují a transformované zdroje 

Zdroj: Keřkovský, 2001 

Mezi klíčové aktivity útvaru výroby patří především: 

- plánování výroby, 

- řízení výrobních zakázek, 

- dílenské řízení a evidence výroby, 

- řízení kooperací, 

- řízení mezioperačních kontrol. (Učeň, 2008) 



29 

 

4.6.3 Plánování výroby 

Do plánování výroby patří:  

- výrobní program,  

- výrobní proces,  

- zajištění výrobních faktorů pro výrobu. (Učeň, 2008) 

Výrobní program 

Výrobním programem se míní, jak sortiment výrobků, tak i kvantita výrobků. Do 

plánování výrobního procesu patří určení výrobních postupů, doby výroby a umístění, 

kde se produkty budou vyrábět. Výrobní kapacitou rozumíme maximální objem 

produkce, který je podnik schopen vyrobit za časovou jednotku. (Synek, 2011) 

Výrobní proces 

Výrobní proces se sestává z procesů: 

- pracovních,  

- automatických,  

- přírodních. (Synek, 2011) 

Pracovními procesy se myslí procesy s přímou účastí člověka, automatické jsou 

bez přímé účasti člověka. Do přírodních procesů se řadí procesy, na nichž působí přírodní 

síly, např. zrání, sušení, kvašení. (Synek, 2010) 

Výrobní proces probíhá obvykle v následujících etapách: 

- Předvýrobní etapa, kterou dále dělíme na vývoj, technickou přípravu výroby, 

zajištění materiálů, přípravků, atd. 

- Výrobní etapa, kterou můžeme dále dělit: 

o hlavní (produkce výrobků, které jsou hlavní náplní produkce podniku), 

o vedlejší (výroba polotovarů), 

o doplňkovou (využití a zpracování odpadů). 

- Odbytová etapa (Tomek, 2007) 

Projekt 

Každý projekt má čtyři charakteristické znaky: 

- má trojrozměrný cíl, 

- je jedinečný, 

- zahrnuje zdroje, 
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- realizuje se uvnitř organizace. (Rosenau, 2000) 

Trojrozměrný cíl (tzv. trojimperativ) zahrnuje následující cíle: dosažení žádoucích 

parametrů, ve stanoveném časovém horizontu a za splnění rozpočtových nákladů. 

Trojimperativu musí být dosaženo současně. (Rosenau, 2000) 

Dislokace procesu výroby 

Dislokace (nebo také rozmisťování) procesu výroby má vazbu především na snižování 

(minimalizování) nákladů, vytvoření lepších podmínek pro služby a pro přístup na trh, 

také by mělo být bráno na vědomí dopady na zaměstnanost, environment a dopad na 

podnikatelské prostředí. (Jurová 2013) 

Zajištění výrobních faktorů pro výrobu 

Jedná se o zajištění všech výrobních faktorů nutných pro výrobu, jsou to tyto: dostatek 

přírodních zdrojů, práce, kapitálu a v nynější době je nutný i dostatek informací. 

 

Obr. 11 Koloběh výrobních faktorů ve firmě  

Zdroj: Keřkovský, 2001 

4.6.4 Dílenské řízení a evidence výroby 

Dílenské řízení spojuje následující data: 

- data týkající se konkrétní zakázky,  
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- osobní data zaměstnanců (časy příchodů, absence, zařazení pracovníka 

k pracovišti), 

- data o výrobních strojích a zařízeních,  

- data o nástrojích a přípravcích. (Tomek, 2014) 

Dílenské řízení sestavuje také plány rozpisů výrobních podkladů a v neposlední řadě 

vyhodnocuje výrobní proces. (Tomek, 2014) 

4.6.5 Řízení kooperací 

V případě, že výrobní kapacita nedostatečně pokrývá poptávku, je nutné využít externí 

kooperace. Může napomoci uspokojit poptávku, kterou není možné predikovat a která se 

kterou se dá počítat pouze sezónně. V případě, že by se tato vyšší poptávka stala 

pravidelnou je na čase promyslet zvýšení výrobní kapacity.  

4.6.6 Řízení mezioperačních kontrol  

Mezi další aktivitu výrobního procesu patří v neposlední řadě i zajišťování kvality ve 

výrobním procesu. Klíčová je kvalitativní kontrola při vstupní příjemce materiálů 

potřebných k výrobě. Vstupní kontrola materiálů má za cíl odhalit vadné zdroje před 

dalším opracováním. Dalším krokem je skladování neohrožující kvalitu. Při samotné 

výrobě využijeme provozní kontrolu k udržení stálé kvality. Poslední bod před expedicí 

je výstupní kontrola kvality. (Jurová, 2013) 

 

Obr. 12 Typy kontrol 

Zdroj: Zpracováno na základě Jurová, 2013 

4.6.7 Technická příprava výroby 

Bývá obvykle označována zkratkou TPV. Jedná se o vzájemně svázaný soubor činností, 

jejichž cílem je připravení efektivního technického a ekonomického řešení výroby 
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s ohledem na požadavky trhu. TPV musí být tvořena na základě výrobních kapacit a 

technologií. Na složitost a náročnost TPV má vliv především: 

- technické vlastnosti a složitosti výrobku,  

- provozní podmínky,  

- materiálová náročnost a stupeň inovace,  

- ekonomické a organizační podmínky firmy,  

- schopnosti příslušných pracovníků,  

- úroveň výsledky vlastního výzkumu/vývoje. (Tomek, 2014) 

Technická příprava výroby se člení: 

- Konstrukční: 

o zpracování návrhu výrobku, 

o konstrukční řešení výrobku, 

o účast konstruktérů při přípravě TPV a rozběhu výroby. 

- Technická 

o technologická příprava výroby vzorku, 

o technologická příprava sériové výroby, 

o spolupráce při seřízení a rozběhu výroby. 

- Organizační příprava výroby 

o uspořádání výroby, 

o uspořádání materiálového toku, 

o využití pomocných a dopravních zařízení, 

o jednání s dodavateli (zajištění materiálů, 

o školení pracovníků. (Tomek, 2014) 

Výsledkem technické přípravy výroby je výrobní dokumentace, která usnadňuje a 

urychluje předávání výroby a napomáhá při řešení výrobní kooperace. Technická 

dokumentace je také nosič právní ochrany tvůrčí činnosti (patentů), napomáhá při 

evidenci a kontrole činnosti podniku. (Martinovičová, 2014) 

Výrobu je možné dělit mimo jiné dle počtu vyrobených kusů a počtu typů výrobků na 

kusovou, sériovou a hromadnou. (Tomek, 2014) 
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- Zakázková (kusová) 

Firma produkuje více druhů výrobků (můžou být i stovky), přičemž množství 

jednotlivých výrobků maximálně v desítkách kusů. Charakterizována je nízkou 

produktivitou, vysokými náklady i dlouhou dobou výroby. 

- Sériová 

Menší počet vyráběných kusů než při zakázkové, ale vyšší množství od každého 

jednotlivého výrobku. Zvyšuje se produktivita, snižují náklady a také výrobní doba. 

- Hromadná 

Mnohem nižší počet vyráběných kusů, ale také mnohem větší množství od každého 

výrobku. Jedná se o markantní zvýšení produktivity, snížení výrobních nákladů a 

v neposlední řadě také doby potřebné k výrobě (Duchoň, 2007) 

 

 

Obr. 13  Struktura nákladů v závislosti na typu výroby 

Zdroj: Keřkovský, Valsa, 2012 

Mimo výrobní proces probíhají ve výrobním podniku i další: 

- Pomocné procesy 

o Správa strojů a budov, 

o výroba energie. 

- Obslužné procesy  

o Skladování, 
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o doprava, 

o balení. (Synek, 2011) 

4.6.8 Distribuce 

Distribuce se zaměřuje na dodání finálních výrobků do místa určení (tedy ke konečnému 

zákazníkovi). (Štůsek, 2007) 

 Distribuce musí zajistit:  

- zbudování fyzické distribuční sítě, 

- vysokou úroveň služeb poskytovaných distribuční sítí, 

- možnost přímého prodeje, 

- správný podíl zásob na skladech. (Sixta, Mačát, 2005) 

4.6.9 Likvidace 

Ekologická likvidace materiálů, obalů i nepotřebných výrobků se stává stále ožehavějším 

tématem. Pro částečné vyřešení tohoto problému ve vyspělých zemích funguje tzv. zpětný 

tok obalových materiálů. Přepravní a distribuční obaly musí být odeslány zpět 

k dodavatelům. Dodavatelé je musí na sběrných místech své skladové plochy skladovat, 

znovu využít, případně ekologicky zlikvidovat. (Sixta, Mačát, 2005) 

S výše uvedeným souvisí recyklace jako součást ekonomických funkcí podniku. 

Recyklace probíhá: 

- v oblasti odpadů ve výrobě a montáži, 

- v průběhu celé doby používání výrobku,  

- při ukončení jeho životnosti. (Jurová, 2010) 

4.7 Cyklus zákaznické objednávky 

Jedná se o veškerý čas, který je zapotřebí k průchodu objednávky podnikem (podání 

objednávky od zákazníka až po dodání objednaného zboží).  

Typicky se uvádí tyto fáze:  

- příprava a předání objednávky,  

- přijetí objednávky a zanesení do systému,  

- vyřízení objednávky, příprava/kompletace objednávky,  

- zabalení, doprava objednaného zboží zákazníkovi, 

- příjem zboží zákazníkem. (Lambert, 2000)  
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Obr. 14 Cyklus objednávky (ze strany zákazníka) 

Zdroj: Lambert, 2000 

4.8 Moderní řízení podniku pomocí IS 

Zavedení informačního systému (dále IS) do podniku je v mnoha případech 

nevyhnutelnou cestou. Bývá to v době, kdy se podnik začíná ve velkém rozrůstat a není 

již v lidských silách ohlídat všechny vstupy, ale i výstupy z podniku. Dnešní společnost 

totiž nutí manažery (ale v podstatě i celou populaci) pracovat s velkými objemy dat, 

orientovat se v nich, dokázat z nich odvodit závěry a na jejich základě se umět 

rozhodnout. Informačními systémy jsou přenášeny důležité informace. (Tvrdíková, 2008) 

4.8.1 Informace a systém 

Informace a systém jsou dva základní prvky informačního systému. Jak definuje 

Tvrdíková, informace snižuje naši neznalost nebo nejistotu v konkrétní situaci a je často 

kritickým faktorem úspěšnosti v podnikání. Systém je chápán jako účelově definovaná 

množina prvků a vazeb mezi nimi. Prvky systémů jsou nedělitelné. (Tvrdíková, 2008) 

4.8.2 Informační systém (IS) 

Informační systém definuje Vymětal jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a 

informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanoveným 

cílů. Pro informační systém jsou nejdůležitější data a informace, ze kterých vychází 

rozhodnutí. Data chápeme jako rozpoznané údaje, ze kterých se postupným zpracováním 

stávají informace. (Vymětal, 2009) 
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4.9 Analýza podniku 

Aby mohl být dílčí cíl této práce považován za splněný, je nutné zpracovat analýzu 

podniku. Analýza odhalí nedostatky a přednosti podniku, ale také případné příležitosti a 

hrozby podniku na trhu. Interní analýza odhaluje silné a slabé stránky podniku. Externí 

analýza naproti tomu slouží k nalezení příležitostí a hrozeb podniku v jeho okolí. 

(Dedouchová, 2001) 

4.9.1 Externí analýza podniku 

Analýza vnějšího okolí podniku je zaměřena jak na makroprostředí, tak na 

mikroprostředí. Analýza makroprostředí definuje mimo jiné také hospodářské a 

legislativní změny z hlediska jednání vlády (např. daňový systém), technologické okolí, 

predikci mezinárodního vývoje (především ve vazbě na politiku a ekonomiku) a měnový 

vývoj.  Pro tyto účely je výhodné využití SLEPT analýzy. Analýza mikroprostředí 

definuje především charakteristiku trhu. Analýza se zaměřuje na tržní prostředí, 

konkurenční situaci na trhu a dostupnost zdrojů pro podnik (suroviny a energie). 

(Růčková, 2011) 

SLEPTE analýza 

Jinak také uváděna jako PEST, STEP, PESTLE analýza. Názvy jsou převzaty 

z anglických originálů: 

- social factors (sociální faktory),  

- legislative factors (legislativní faktory), 

- economic factors (ekonomické faktory), 

- political factors (politické faktory), 

- technological/Technical factors (technologické/technické faktory) 

- ecological factors (ekologické faktory). 

Tato analýza tedy poukazuje na širokou škálu vlivů okolí na společnost. 

(MALLYA, 2007) 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Základem Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil jsou vazby mezi těmito pěti 

nejdůležitějšími konkurenčními silami. Mezi všemi těmito silami existují určité vazby. 

Tyto vazby mají různou důležitost, a pokud se změní intenzita jedné z nich, má to 

většinou vliv na ostatní. (Kozel, 2006) 
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Konkurenční síly vytváření tyto hrozby: 

- Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Pokud se na trhu nachází vyšší počet konkurentů (silných, agresivních) je atraktivita trhu 

nižší. Dochází také k poklesu růst prodeje, tím pádem nemůžeme plně využít výrobních 

kapacit, fixních náklady rostou. To vede ke zvýšení cen, případně také cenovým válkám 

(Kozel, 2006) 

- Hrozba nově vstupujících firem 

Pokud existují vysoké náklady na vstup do odvětví, může tato bariéra přinést vysoký zisk. 

Může se však vyskytnout i situace, kdy při případném neúspěchu firmy na trhu, existují i 

bariéry pro výstup z trhu. Nízké bariéry znamenají nízkou rentabilitu. (Kozel, Mynářová, 

2011) 

- Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Čím vyšší je hrozba substitutů, tím více mohou substituční výrobky nahrazovat produkty 

firmy, ceny jsou omezovány a tím i zisky firmy. (Kozel, Mynářová, 2011) 

- Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů 

Dodavatelé mohou zvýšit ceny, pak je podnik nucen také zvýšit prodejní cenu, pokud toto 

není možné, je jediným východiskem snížit kvalitu produktů. Obě tyto varianty však 

znamenají pokles zisku. Vliv síly dodavatelů je vyšší pokud: výrobky, které dodavatelé 

prodávají, mají málo substitutů nebo například pokud jsou dodavatelé natolik 

diferencovaní, že je pro podnik příliš drahé přejít k jinému dodavateli. (Dedouchová, 

2001) 

- Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků 

Zákazníci (kupující) mohou tlačit ceny produktů dolů, nebo když požadují kvalitu a lepší 

servis. Toto zvyšuje výrobní náklady. Slabý vliv kupujících může vytvářet na trhu vyšší 

cenu a tím podniku možnost získat vyšší zisk. (Dedouchová, 2001) 
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Obr. 15 Porterova analýza konkurenčních sil 

Zdroj: Kotler, 1998 

4.9.2 Interní analýza podniku 

Interní analýza společnosti má za hlavní cíl definici slabých a silných stránek podniku. 

Jde o snahu identifikovat, v čem firma vyniká a co není její silnou stránkou. 

(MALLYA, 2007) 

7S analýza  

Model 7S analýza bývá nazýván také jako model firmy McKinsey & Co. Název analýzy 

značí počáteční písmena následujících anglických výrazů: 

- shared values (sdílené hodnoty), 

- strategies (strategie),  

- structure (struktura), 

- system (systém), 

- skills (schopnosti), 

- style (styl vedení práce), 

- staff (spolupracovníci – personál). 

Analýza pomáhá porozumět současným nedostatkům a požadavkům na změnu. Ale 

také na schopnost firmy změnu absorbovat. Všechny faktory jsou vzájemně provázané. 

(Gupta, 2007) 
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Obr. 16 Model 7S 

Zdroj: Plant, 2000 

SWOT analýza 

Jedna z nejznámějších a nejpoužívanějších technik analýz prostředí. Jedná se o analýzu 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v podniku. První krokem by mělo být 

zkoumání příležitosti a hrozeb, které se týkají makro i mikroprostředí podniku. Až po 

zpracování rozboru vnějšího prostředí následuje rozbor vnitřního prostředí firmy, tj. 

silných a slabých stránek. (Jakubíková, 2013) 

 Hlavním cílem každého podniku by mělo být minimalizovat své slabé stránky a 

vyzdvihnout silné stránky. V co největším možném měřítku využít příležitostí okolí a 

snažit se alespoň minimálně předvídat hrozby, které mohou vzniknout. Pouze tak, lze 

dosáhnout konkurenční výhody. Při sestavování SWOT analýzy je výhodné si sepsat silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby do čtyř kvadrantů (viz obrázek). (Kozel, 2006) 

 

Obr. 17 Možný zápis SWOT analýzy 

Zdroj: Kozel, 2006 
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V žádném případě by se nemělo jednat o zpracování jakéhosi seznamu 

potenciálních slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Jde především o uvědomění 

si hluboce strukturované analýzy poskytující důležité informace. (Sedláčková, 

Buchta, 2006) 

4.10 Procesy v podniku 

Proces je soubor činností, které mění vstupy na výstupy. Pokud se jedná přímo o 

podnikový proces, jde hlavně o to, aby objednávku zákazníka prošla přes určité (většinou 

pevně dané) procesy v podniku co nejrychleji, při dodržení podnikových standardů a při 

minimálních nákladech. (Košturiak, 2010) 

Cílem procesů v podniku je dostat výrobek/službu až k zákazníkovi a to za splnění 

následujících, jasně daných požadavků: 

- čas, 

- množství, 

- kvalita. 

K těmto požadavkům, které diktuje zákazník (trh) se přiřazuje také vnitropodnikový 

cíl a to optimálním výše krycího příspěvku. (Košturiak, 2010) 

Procesy můžeme dělit:  

- hlavní – výroba, prodej, následné služby, 

- řídící – plánování, tvorba strategie, 

- podpůrné – ty doplňují hlavní funkce podniku. (Váchal, 2013) 

Pro podpůrné procesy je charakteristické, že negenerují zisk, jsou shodné pro celý 

podnik, jsou nezbytné pro fungování podniku a může se také stát, že jsou předepisovány 

legislativou (bezpečnostní předpisy, hygienické a požární předpisy, účetnictví a daňová 

evidence). Podpůrné procesy přispívají k provozuschopnosti majetku a optimalizaci 

nákladů. (Váchal, 2013) 

4.10.1 Analýza procesů 

Aby bylo možné procesy optimalizovat je nevyhnutelné nejdříve procesy analyzovat. Pro 

analýzu je důležité, aby na ni byl vyhrazen dostatečný časový úsek a nebyla tím pádem 

provedena pod tlakem. Analýza má za úkol odpověď na následující typy otázek: 

- co, 
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- jak,  

- kdo, 

- kdy, 

- kde. (Košturiak, 2010) 

Tab. 3 Základní otázky při kritické analýze procesu 

Analyzovaný proces 

 Kritická analýza Možná řešení Výběr řešení 

CO Co se dělá? Proč se to dělá? Co se dá ještě 

udělat? 

Co budeme 

dělat? 

JAK Jak se to dělá? Proč se to dělá 

tímto způsobem? 

Jak? Jak? 

KDO Kdo to dělá? Proč to dělá tato 

osoba? 

Kdo by to ještě 

uměl udělat? 

Kdo to bude 

dělat? 

KDY Kdy se to dělá? Proč? Kdy? Kdy? 

KDE Kde se to dělá? Proč tady? Kde ještě? Kde se to bude 

dělat? 

Zdroj: Košturiak, 2010 
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5 Analýza současného stavu  

V této kapitole bude zpracována analýza zkoumané firmy jak vnějšího, tak vnitřního 

prostředí. Vnější prostředí firmy bude analyzováno SLEPT analýzou a Porterovou 

analýzou pěti konkurenčních sil, vnitřní prostředí tzv. 7S analýzou. Pro úplnost bude 

zpracována i SWOT analýza. Závěrem této kapitoly vlastní studie průchodu zakázky 

podnikem. 

5.1 SLEPT analýza 

Jak již bylo řečeno, SLEPT analýza definuje vnější faktory, které působí na okolí 

podnikatelského subjektu. Jde o faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické. 

5.1.1 Sociální faktory 

Studovaná firma se nachází ve městě Kunovice, které leží ve Zlínském kraji, který je se 

svou rozlohou 3 963km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá pouze 5% 

její plochy. 

Pro Zlínský kraj jsou charakteristické průmyslové aglomerace, které koncentrují 

obyvatele do některých částí kraje. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými 

aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, zde je koncentrováno přes 

100 000 obyvatel. Mezi další patří Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 

40 000 obyvatel. Dá se tedy říci, že sídlo podnikání podnikatelského subjektu je na 

strategicky výhodném místě vzhledem k umístění průmyslu v daném kraji. Průmysl je 

také na první pozici v žebříčku zaměstnavatelů dle odvětví. Druhé místo zaujalo 

stavebnictví, které je pro Presizu také důležité, třetí pak doprava, skladová a spoje. (kr-

zlinsky.cz, 2016) 

Počet obyvatel v celém Zlínském kraji je 584 676, což značí cca 5% celkového 

počtu obyvatel České republiky. Z toho ve městě Kunovice 5 400 obyvatel. Populace je 

ve Zlínském kraji tvořena z větší části venkovským obyvatelstvem. Ve sledovaném kraji 

se také nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. Dle údajů ze Statistického 

úřadu se počet obyvatel v kraji v časovém horizontu snižuje, z důvodu nižší porodnosti. 

Nižší porodnost má také vliv na to, že se zvyšuje věkové složení obyvatelstva – zvyšuje 
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se počet lidí v produktivním věku, i tento fakt je prozatím pro město Kunovice stále 

příznivou zprávou. Ve Zlínském kraji se stále nachází větší počet mladých lidí než 

důchodců, což celému kraji poskytuje potenciál pro rozvoj v nejbližších letech. Pro námi 

sledovaný subjekt je dobré také vyčíslit počet obyvatel celé České republiky, což je 

10 541 466, tento počet v čase roste. (czso.cz, 2016) 

Průměrná měsíční hrubá mzda se ve Zlínském kraji pohybuje ve výši 23 240 Kč 

a má rostoucí tendenci oproti minulému období, pro srovnání hrubá měsíční mzda v ČR 

se pohybuje na úrovni 28 152 Kč. Oproti celorepublikovému průměru se tedy dá říci, že 

je hrubá mzda na nižší úrovni, zaměstnanci tedy nemohou požadovat stejně vysokou 

mzdu jako v jiných částech České republiky.  

Nezaměstnanost je ve sledovaném kraji ve výši 5,75% a v čase má klesající 

tendenci. V celé České republice pak 6,1% (údaje z února 2016). Nezaměstnanost je teda 

nižší než celorepublikový průměr, což značí větší poměr zaměstnaných osob než je 

obvyklé v České republice. Dá se tedy říci, že v případě zvyšování počtu pracovních 

pozice je podnik lehce znevýhodněn při hledání vhodných pracovníků. Je však nutné také 

zohlednit to, že čím dál větší počet převážně mladých lidí je ochotno za prací cestovat, 

případně se i přestěhovat do místa svého pracoviště. (czso.cz, 2016) 

V roce 2015 se tržby v průmyslu pohybovaly v průměrné výši 176 427 mil. Kč, 

což znamená růst oproti předchozímu sledovanému období. Pro podnik může zmíněný 

růst tržeb v průmyslu znamenat možnost růstu tržeb, ve vazbě na možný vyšší počet 

objednávek.  

5.1.2 Legislativní faktory 

Podnik ovlivňují především následující zákony: 

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní,  
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- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti.  

Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje daň z přidané hodnoty, uplatňovanou na zboží 

a služby. Definuje základní sazbu (a to 21%), první sníženou (15%) a druhou sníženou 

(10%). Zákon o obchodních korporacích definuje vše, co se týká podniku, podnikání, 

obchodní firmy, obchodního rejstříku, obchodního jmění a jiné. Zákoník práce upravuje 

pracovně- právní vztahy a podle kterého se bude řídit vznik pracovního poměru, 

odměňování pracovníků. (businessinfo.cz, 2015) 

Podnik má povinnost platit také daně a zdravotní (definuje jej zákon o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění) a sociální pojištění zaměstnanců (viz zákon o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) ve výši 25% (z toho 

2,3% na nemocenské, 21,5% na důchodové a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti) a 9% 

zdravotního pojištění. (businessinfo.cz, 2015) 

Od 1.1.2016 nastává povinnost podnikatelským subjektům zhotovovat, tzn. 

kontrolní hlášení, které budou muset podniky (resp. plátci daně z přidané hodnoty) zasílat 

finančním úřadům (to pouze elektronicky). Kontrolní hlášení nenahrazuje klasická 

daňová přiznání, jedná se pouze o jejich doplněk. Pokud podnik kontrolní hlášení ve 

stanovené lhůtě neodešle, hrozí mu vysoké finanční postihy. Lhůta se odvíjí podle lhůty 

platby DPH. Plátci, kteří odvádění daň kvartálně, musí podat hlášení jednou za čtvrtletí, 

nejpozději však do 25. dne od skončení zdaňovacího období. (businessinfo.cz, 2016) 

5.1.3 Ekonomické faktory 

Důležitým ekonomickým faktorem je inflace (všeobecný růst cenové hladiny v čase). 

Toto hledisko je důležité především ve vztahu k nákupům materiálů a dalších zásob. 

Průměrná roční míra inflace v roce 2014 byla 0,4%, inflace v měsíci září 2015 byla také 

na úrovni 0,4%. Pro srovnání průměrná roční inflace v roce 2013 dosahovala 1,4%. Vývoj 

inflace v posledních deseti letech zobrazuje následující graf. (czso.cz, 2016) 
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Obr. 18 Vývoj průměrné míry inflace od roku 2005 

Zdroj: Vlastní práce na základě ČSÚ 

Pro podnik je důležitý také měnový kurz české koruny a eura. V případě, že by 

koruna oslabovala, znamenalo by to dražší dovoz materiálu, případně nutnost promítnout 

toto zvýšení ceny materiálu do ceny konečného výrobku. 

Klíčovým ukazatelem ekonomiky je hrubý domácí produkt, který je ve Zlínském 

kraji ve výši 210 520 Kč (údaj z roku 2014), což znamená, že HDP meziročně rostlo o 

celých 5,6% oproti předcházejícímu roku. (czso.cz, 2016) 

Tab. 4 Vývoj HDP (ČR) v letech 2010-2014 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Hrubý domácí 

produkt, sezonně 

neočištěno 

mil. Kč, 

běžné 

ceny 3 953 651 4 022 410 4 047 675 4 086 260 4 266 141 

Růst HDP (stálé 

ceny) % 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2,0 

HDP na jednoho 

obyvatele 

Kč, 

běžné 

ceny 375 921 383 208 385 152 388 771 405 342 

Zdroj: Vlastní práce na základě Českého statistického úřadu   

Níže uvedená tabulka omezuje vývoj HDP na Zlínský kraj. 

Tab. 5 Vývoj HDP (Zlínský kraj) v letech 2010-2014 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Hrubý domácí 

produkt, sezonně 

neočištěno 

mil. Kč, 

běžné 

ceny 

178 020 181 974 189 577 193 226 210 520 

Růst HDP (stálé 

ceny) % 
1,7 2,8 1,0 -0,2 +5,6 

HDP na jednoho 

obyvatele 

Kč, běžné 

ceny 
301 494 308 642 322 246 329 349 352 354 

Zdroj: Vlastní práce na základě Českého statistického úřadu 
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Bohužel v době zpracování dat z Českého statistického úřadu ještě nebyly k dispozici 

údaje z roku 2015, proto ve výše uvedené tabulce je uveden pouze rok 2014.  

Pro lepší představu je uveden níže uvedený graf.  

 

 

Obr. 19 Srovnání vývoje HDP v ČR a ZK 

Zdroj: Vlastní práce na základě ČSÚ 

5.1.4 Politické faktory 

Podniky jsou obecně nejvíce ovlivňovány nestabilitou politického prostředí. Jelikož se 

jedná o podnik vlastněný výhradně českým majitelem, podnik z větší části ovlivňuje 

pouze politické prostředí v ČR.  

V současnosti se dá říci, že vláda je spíše stabilní, což je pro firmu nejdůležitějším 

faktorem. Důležitým ukazatelem stability vlády je i postupné nebo skokové 

zvyšování/snižování schodku státního rozpočtu. V roce 2015 dosáhly celkové příjmy 

1 234,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 297,3 mld. Kč, schodek hospodaření tedy činil 62,8 

mld. Kč. Meziročně je deficit nižší o 15,0 mld. Kč. Mimo jiné je nutné ovšem zohlednit 

i politickou stabilitu zemí dodavatelů. (mdfcr.cz, 2015) 

V České republice byl v roce 2013 zvolen prezident Miloš Zeman. Ve stejném 

roce také proběhly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a vznikla 

koalice stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Předsedou vlády je Bohuslav Sobotka, 

který byl jmenován prezidentem České republiky. Prvním místopředsedou vlády je 

Andrej Babiš.  
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5.1.5 Technologické faktory 

Změny v technologiích jsou pro výrobní podnik velmi důležité, proto se vyplatí sledovat 

nejnovější trendy v oblasti výroby a zpracování hliníku. Je také dobré, zohlednit mimo 

jiné ochranu zaměstnanců a ochranu životního prostředí do výběru nových technologií.  

Faktem je, že podnik je nyní po rozsáhlé obnově vybavení, proto se nové investice 

v tomto ohledu neočekávají. Proto tento faktor není pro firmu extrémně důležitý, avšak 

není možné ho opomenout úplně. Pokud bude objevena nová technologie, která by mohla 

výrazně zlevnit konkurenční produkty, znamenalo by to pro Presizu velké problémy s 

konkurenceschopností. Proto by se musela přizpůsobit. 

Nemusí se jednat pouze o technologie spojené s výrobou, ale také např. kvalitní 

informační systém může pomoci zrychlit práci zaměstnanců v kanceláři. Urychlení 

tvorby dokladů, fakturace, aj. 

5.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

5.2.1 Stávající konkurenti 

Vliv konkurentů je velmi znatelný, i když se Presiza snaží s konkurenty bojovat 

především osobním přístupem k zákazníkům a také vysokou kvalitou služeb. V nedávné 

době se podstatně rozšířil počet výrobců hliníkových stavebních součástí i o výrobce 

původně ryze a pouze plastových oken a dveří. Takže vliv konkurentů je velmi velký. 

5.2.2 Nový konkurenti 

Vliv vstupu nových konkurentů do toho odvětví se téměř nedá očekávat. V nynější době 

je již na trhu velké množství konkurentů z hlediska výrobního sortimentu. Vliv nových 

potenciálních konkurentů není tedy znatelný. 

5.2.3 Zákazníci 

Vliv zákazníků je bezpodmínečně velmi silný. Firma musí vyjít svým zákazníkům plně 

vstříc, jinak o zákazníka přijde, jelikož na trhu existuje velké množství firem, nabízející 

podobné výrobky. 

Jelikož Presiza vyrábí převážně pro luxusnější klientelu je síla zákazníků na 

ovlivnění prodejní ceny spíše vyšší. Zákazník musí být ochoten si za kvalitu a řešení 

přímo „na míru“ jeho stavbě připlatit. 
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5.2.4 Dodavatelé 

Dá se říci, že síla tohoto vlivu byla již částečně eliminována nalezením nového dodavatele 

základního materiálu – hliníkových profilů. I tak je ale vliv dodavatelů hliníkových 

profilů velmi silný. Pokud by se zvýšila cena základního materiálu, musí se 

bezpodmínečně zvýšit i prodejní cena. 

Vliv dodavatelů ostatních součástí není nijak silný, jelikož ostatní součásti nutné 

k výrobě je možné nakupovat u široké škály výrobců/prodejců.  

5.2.5 Substituční produkty 

Klasickým substitučním produktem mohou být nazvány plastové nebo i dřevěné součásti 

staveb – zimní zahrady, okna, dveře. Výrobců těchto produktů je na trhu velké množství. 

Je pravdou, že pokud se podíváme na jejich kvalitu (jak výrobků samotných, tak 

poprodejních služeb), už není nabídka substitutů až tak široká.  

Vstup nového substitutu, který by nahradil současné okna, dveře a také zimní 

zahrady se spíše neočekává, proto je tento vliv nízký. Nízký vliv je také z důvodu spíše 

nízké možnosti nalezení nového výrobního materiálu, který by nahradil hliník. 

5.3 Model 7S 

5.3.1 Strategie 

Základem podnikové strategie je zaměření se na silné stránky podniku s důrazem na 

eliminaci slabých stránek podniku. Konkrétněji řečeno zajištění stálé kontroly kvality 

výrobků a zrychlení procesu výroby. 

5.3.2 Systémy 

Majitel podniku společně s asistentkou a obchodním zástupcem zajišťují řízení všech 

důležitých systémů, tj. zásobování, zpracování materiálu, evidence, zpracování nabídek, 

zakreslení. To vše určuje, jak budou všechny procesy v podniku fungovat.  

5.3.3 Struktura  

Organizační struktura podniku je velmi jednoduchá. V čele stojí majitel a jednatel 

společnosti v jedné osobě. V nynější podobě společnost zaměstnává 7 zaměstnanců a 

samotného majitele. První úrovní v hierarchii společnosti je majitel. Druhou úroveň tvoří 
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obchodní zástupce, asistentka a pět výrobních a montážních pracovníků. Všichni 

zaměstnanci tedy spadají přímo pod majitele společnosti 

5.3.4 Spolupracovníci 

Dá se říci, že všichni zaměstnanci (i majitel) tvoří sehraný tým, který bez větších 

problémů uspokojí jakkoliv náročnou poptávku. Příjem a prvotní evidenci nové poptávky 

má v kompetenci asistentka. Poté je poptávka propracována obchodním zástupcem a 

majitelem podniku, který má zodpovědnost také za propočet cen a zakreslení. Po 

zakreslení a uzavření kupní smlouvy je zakázka předána do výroby. Zde je kontrolním 

orgánem majitel, který kontroluje kvalitu výrobků. Výrobní proces končí montáží u 

konečného zákazníka a poté asistentka vyfakturuje na základě kupní smlouvy a 

případných změn. 

5.3.5 Styl manažerské práce 

O stylu řízení podniku se dá říct, že je demokratický. Pracovníci mají víceméně volné 

pravomoci k rozhodování o skutečnostech, za které nesou zodpovědnost. O strategických 

rozhodnutích má však hlavní slovo vždy majitel firmy, který se také účastní všech 

obchodních jednání.   

5.3.6 Schopnosti 

Pro každou pozici ve firmě jsou zapotřebí jiné schopnosti, dovednosti a znalosti. Znalosti 

zaměstnanců jsou založené na jejich nejvyšším dosaženém vzdělání, proto je již dříve 

v práci uvedena tabulka nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnanců i samotného 

majitele. 

5.3.7 Sdílené hodnoty 

Vysoká kvalita výrobků i poprodejního servisu je sdílenou hodnotou všech zaměstnanců. 

Vysoká kvalita je udržována pomocí kvalitního materiálu, i častou kontrolou majitele 

společnosti. 

5.4 SWOT analýza  

SWOT analýza definuje příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky podniku. 
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5.4.1 Příležitosti 

- Poskytování nových služeb, 

- vývoj a výroba nových produktů, 

- expanze na zahraniční trh, 

- využití externí školící firmy, případně firmy poskytující služby benefitů pro 

zaměstnance. 

5.4.2 Hrozby 

- Vstup nových a levnějších konkurentů na trh, 

- zánik jediného hlavního dodavatele hliníku, 

- pokles poptávky,  

- legislativní omezení. 

5.4.3 Silné stránky 

- Schopnost získat dotační program z EU, 

- kladné reference od zákazníků, 

- kvalitně zpracované a pravidelně aktualizované webové stránky, 

- moderní výrobní zařízení, zruční výrobní dělníci. 

5.4.4 Slabé stránky 

- Nedostatečná prvotní evidence zakázek a také evidence zakázky v celém 

výrobním procesu, 

- nedostatečné proškolení pracovníků, 

- slabší reklama, 

- špatné dodavatelsko-odběratelské vztahy.  

5.5 Analýza průběhu zakázky podnikem 

Následující kapitola se zabývá celkovým průběhem zakázky výrobním podnikem 

v odvětví stavebního průmyslu. Úvodní částí průběhu je poptávka od zákazníka, poté 

vypracování cenové nabídky, následuje podepsání kupní smlouvy, odborné zaměření u 

zákazníka, objednání potřebného materiálu, zpracování výrobní dokumentace. Na 

základě výrobní dokumentace již může být zahájena výroba. Po ukončení výroby je 
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důležité balení a přeprava dílů k zákazníkovi. Po přepravě nastává montáž a závěrečnou 

fází je fakturace. 

5.5.1 Poptávka 

Ač na trhu existují převážně společnosti se sériovou výrobou, Presiza se specializuje na 

výrobu součástí staveb, jedná se tedy výhradně o zakázkovou výrobu. Proto průchod 

zakázky podnikem začíná obvykle poptávkou přímo od zákazníka. Tato poptávka probíhá 

především v podobě e-mailu, výjimečně telefonicky. Tuto referenci získají potenciální 

zákazníci většinou na základě již uskutečněných zakázek a tedy informací od bývalých 

(nebo i současných) zákazníků.  

Další variantou, odkud firma získá poptávku, jsou placené formy reklamy na 

webových stránkách www.aaapoptavka.cz a www.e-poptavka.cz. Tam se vyskytují 

potenciální zákazníci, kteří shání různé stavební (i nestavební) práce. Jelikož Presiza 

využívá placenou formu, na inzerátech potenciálních zákazníků se po přihlášení zobrazí 

kontakt přímo na inzerenta. Zobrazují se zde mimo jiné i veřejné zakázky.  

5.5.2 Zpracování cenové nabídky 

Po obdržení poptávky se v Presize rozbíhají činnosti nutné k odeslání cenové nabídky 

zákazníkovi. Je tedy třeba zjistit, co zákazník požaduje, přesný rozměr, požadovanou 

kvalitu (jak materiálu, tak i konstrukce). Ke zpracování cenové nabídky je nutné zjistit 

velikost, barvu, otevíravé prvky (např. okna sklopné nebo posuvné, střecha pevná nebo 

posuvná, příp. střešní okna). Orientace zimní zahrady na světové strany, kvůli řešení 

případného většího počtu větracích prvků a také nutnosti zastínění (např. díky orientaci 

na jih). Tato cenová nabídka je odeslána ke schválení, případně jsou vyřešeny připomínky 

ohledně cenové nabídky. Pokud je zákazník s cenovou nabídkou spokojený a srozuměný 

již nic nebrání v podepsání kupní smlouvy. 

5.5.3 Kupní smlouva 

Je nutné také připravit kupní smlouvu. Na základě přechozích informací sepíše Presiza se 

zákazníkem závaznou kupní smlouvu. Nepostradatelné náležitosti kupní smlouvy jsou 

následující: smluvní strany a jejich identifikační údaje (dodavatel, odběratel), přesný 

popis předmětu smlouvy (určení typ výrobku a rozměry), určení ceny (případně i ceny za 

jednotku), dodací lhůta, dodací podmínky, platební podmínky, další ustanovení (možnost 
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slevy, způsob dopravy, montáže, sankce, záruka), všeobecné podmínky. Až kupní 

smlouva je v podstatě brána za závaznou objednávku. Příklad kupní smlouvy je uveden 

v příloze práce. 

5.5.4 Přesné zaměření 

Až po schválení cenové nabídky zákazníkem a podpisu kupní smlouvy je nutné zaměřit 

přesné rozměry objednaných stavebních součástí. Tyto rozměry jsou nevyhnutelně nutné 

k rozběhnutí výroby. 

5.5.5 Zajištění materiálu 

Na základě kupní smlouvy jakožto závazné objednávky je vypracována výrobní 

dokumentace. Zpracování výrobní dokumentace probíhá v poskytnutých softwarech od 

dodavatelů hliníkových profilů. Na základě této dokumentace může být závazně objednán 

materiál a po dodávce již nic nebrání k zahájení výrobních úkonů.  

Základní materiál v podobě hliníkových profilů je objednán z Belgie od 

dodavatele A. Případně od slovenské firmy, dodavatele B, který prodává španělské 

hliníkové profily.    

  V případě problému s dodávkou materiálu musí být opraven nejlépe neprodleně 

informován zákazník, se kterým musí být odsouhlasen nový dodací termín. Pokud je 

základní materiál – hliníkové profily objednán u dodavatele A (odtud jsou objednávány 

většinou surové profily) je další nutných krokem nalakování profilů ve Velké Bíteši (dle 

požadavku na barvu od zákazníka). Pokud se jedná o španělské profily objednané u 

dodavatele B, tento postup již není nutný, jelikož jsou dodávány přímo v dané barvě. 

Tab. 6 Dodavatelé základního materiálu 

Dodavatel Sídlo firmy Země původu profilu Stupeň opracování 

A Belgie Belgie surové, bez laku 

B Slovensko Španělsko s lakem 

Zdroj: Vlastní práce na základě poskytnutých informací 

Skla jsou objednávány dodavatelskými firmami většinou z Kunovic, Brna, 

případně od jiných. Další komponenty nutné pro výrobu jsou madla, kování, vyvažovače 

pro svisle posuvná okna aj., tyto komponenty je také nutno objednat většinou od již 

stávajících dodavatelů. 
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Základní materiál (hliník, skleněné výplně, aj.) je objednáván v přesném počtu a 

velikosti dle požadavků plynoucích z konkrétní objednávky. V těchto materiálech se 

nepočítá s žádnou skladovou zásobou. Jediná skladová zásoba, kterou podnik má, je 

v pomocném materiálu, což jsou většinou šrouby, matice, těsnění, obalový materiál, aj.  

Po dodávce materiálu probíhá pečlivá vstupní kontrola, při které jsou dodané 

suroviny přeměřeny, přepočítány a zapsány údaje o kontrole a podpis odpovědné osoby 

do dodacího listu. Dodací list je předán asistence, která jej připraví i s ostatními 

dokumenty účetní firmě, která materiál zaúčtuje na příslušné účty v účetnictví. Založení 

tohoto dokumentu probíhá po dobu 3 let a poté je archivován. 

5.5.6 Výroba  

Po nalakování jsou profily převezeny zpět do provozovny v Kunovicích a nařezány na 

potřebné délky. Poté je základní i pomocný materiál zpracován do hotového výrobku. Po 

zhotovení je výrobek zkontrolován z kvalitativního hlediska, pokud je rozhodnuto, že je 

výrobek dostatečně kvalitní, proběhne jedna z posledních fází a to balení a přeprava do 

místa montáže.  

 

 

Obr. 20 Výrobní prostory 

Zdroj: Interní fotodokumentace, Presiza 2016 
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Obr. 21 Výrobní hala 

Zdroj: Interní fotodokumentace, Presiza 2016 

5.5.7 Konečná fáze – balení, přeprava, montáž 

Balení je velmi důležitý expediční úkon. Jelikož je nutné, aby se již vyrobené stavební 

součásti jakkoliv nepoškodily (jsou velmi náchylné např. k poškrábání). Při přepravě jsou 

jednotlivé díly samostatné balené (skla, dveře, rámy střech, oken i stěn). Složitým úkolem 

je i samotná přeprava, ta probíhá výhradně dopravním prostředkem, autem a přívěsným 

zařízením, které má firma ve vlastnictví. Konečnou fází je provedení montáže výrobku u 

koncového zákazníka. První fází montáže je zakotvení konstrukce a až poté probíhá 

zasklení přímo v místě určeném. Po úspěšně proběhlé montáži proběhne fakturace. 

Fakturace provádí asistentka společnosti. 

V ojedinělých případech může být dalším krokem reklamace. Zákazníci většinou 

kontaktují společnost s již nafoceným konkrétním problémem, který buď vznikl 

v souvislosti s montáží, nebo se již jedná o vadný díl nakoupený od dodavatelů. 

Reklamace řeší téměř výhradně majitel společnosti, který určí, zda je nutné zainteresovat 

výrobu reklamací nebo se jedná o typ reklamace, kterou lze vyřešit i bez výroby. Typy 

reklamací, které nelze řešit bez účasti výrobních/montážních pracovníků jsou např. 

zatékání do interiéru, prasklé sklo, špatné seřízení dveří a oken. V tomto případě se 

majitel společnosti dohodne s výrobními/montážními pracovníky ohledně postupu řešení 

dané reklamace, asistentka nebo i sám majitel je schopný objednat nový materiál potřebný 
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pro vypořádání reklamace. Na základě dodacího termínu nového materiálu a kapacitních 

možností výroby určí a potvrdí nový termín zákazníkovi.  

 

Obr. 22 Hotový výrobek připravený k balení a expedici 

Zdroj: Interní fotodokumentace, Presiza 2016 

5.6 Zhodnocení současného stavu průběhu zakázky 

Na základě výše uvedené analýzy průběhu zakázky výrobním podnikem bylo zjištěno, že 

celý proces průběhu je v zásadě velmi dobře zvládnutý, nicméně byly nalezeny určité 

nedostatky. 

5.6.1 Nedostatečná evidence zakázek  

Prvním a nejzásadnějším nedostatkem je nedostatečná evidence zakázek. V nynější době 

společnost nevyužívá žádný informační systém ani jinou metodu vhodnou k archivaci 

dat. Je tudíž velmi složité zpětně dohledat (např. při reklamaci) z jakých materiálů (jakého 

typu profilu) byl výrobek zhotoven, v jakém termínu která jednotlivá operace výroby 

probíhala a který pracovník je za tuto práci zodpovědný.  

Je také velmi těžké se orientovat v otevřených objednávkách, v dohodnutých 

termínech plnit požadavky zákazníků a moci okamžitě reagovat na dotazy zákazníků 

ohledně stavu jejich objednávky. 

Termínové plnění zakázek  

Termínové plnění zakázek je problémem, který obsahově spadá do problému evidence 

zakázky (procesního řízení průchodu zakázky podnikem). Je výsledkem nedostatečného 
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sledování procesu výroby. Je složité při vyšším počtu otevřených zakázek naplánovat 

ideální pořadí, které zajistí plnění zakázek ve stanoveném termínu.   

Cílem by mělo být sledování a zjišťování odchylek vedoucí k řízení jejich 

eliminace. Odchylkou je myšleno nedodání v potvrzeném a na smlouvě podepsaném 

termínu zákazníkovi, důvod této odchylky a nápravné a preventivní opatření. Se vznikem 

odchylky jsou spojena i rizika vedoucí z nedodržení termínů. 

Kapacitní plánování  

S termínovým plněním zakázek je pevně spjato i kapacitní plánování. Je složité při 

vyšším počtu otevřených zakázek naplánovat ideální postup, ve kterém půjdou za sebou 

různé výrobní zakázky za sebou do různých výrobních úkonů. V dosavadním čase není 

vytvořen kapacitní plán, který bude zobrazovat kapacitu výroby i skladů. Pomocí 

kapacitního plnění může majitel sledovat možnosti výroby, využití na jednotlivých 

pracovištích i v časových úsecích. Je nutné sledovat jak nedostatečnou kapacitu, tak i 

kapacitní přetížení určitých pracovišť. 

5.6.2 Servisní služby 

Servisní služby jsou spíše doporučením, kam by podnik mohl směřovat a v jaké oblasti 

rozšiřovat svou nabídku. V kapitole analýzy studovaného podniku bylo zjištěno, že 

v současné době nedosahuje nabídka služeb společnosti dostatečné úrovně. Vzhledem 

k častým dotazům potenciálních zákazníků by bylo vhodné rozšířit nabídku 

poskytovaných služeb o servisní služby. Potenciální zákazníci se nejčastěji dotazují, zda 

je schopna Presiza provést i opravy nebo seřizování na stávajících součástech staveb 

především na oknech a dveřích, která dodala jiná firma. Servisní služby lze samozřejmě 

nabízet také jako doplňkovou službu k již objednanému výrobku. V dnešní době je totiž 

nutností nabídnout zákazníkovi i něco navíc.    

 Cílem by tedy mělo být rozšíření stávajícího portfolia nabízených výrobků a 

služeb. S tím související propočtení hodnoty nákladů na tyto možné servisní práce a 

následně na to zavedení ceníku těchto prací. Tato novinka musí být umístěna v nejbližší 

době i na webových stránkách společnosti. 
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6 Návrhy na zlepšení stávající situace 

V předchozí kapitole byla zhotovena analýza celého podniku. Analýza zkoumala jak 

vnější, tak vnitřní prostředí podniku. Součástí vnější analýzy byla SLEPT analýza a 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Vnitřní analýza podniku proběhla na základě 

7S analýzy. Nevyhnutelnou součástí je i zpracování SWOT analýzy. Hlavním výstupem 

analýzy je poskytnutí informací o nynějším stavu průběhu zakázky podnikem.  

V této kapitole budou navrhnuty možné cesty k řešení výše uvedených nedostatků 

v průběhu zakázky podnikem. 

6.1 Řešení problému nedostatečné evidence zakázky 

Při analýze společnosti Presiza bylo zjištěno, že v nynější době společnost využívá 

žádnou formu evidence zakázek. Celá evidence (od příchozí poptávky, přes objednávku 

materiálu, až po fakturaci) je v nynější době především v papírové podobě, nebo uloženo 

v elektronické formě na serveru firmy.  

V nynější podobě systému není umožněna žádná forma zpětné vazby. Není možné 

vyhodnotit žádnou zakázku z pohledu spotřeby materiálu, času ani kapitálové náročnosti. 

Není také možné rozklíčovat stupeň schopnosti plnit přání zákazníků. Také není možné 

sledovat reklamace, jejich počet, intenzitu, peněžní vyjádření reklamace.  

Problém nedostatečné evidence zakázky je možno řešit několika způsoby, prvním 

a levnějším způsobem řešení je zavedení tabulky příchozích zakázek. Tabulka příchozích 

zakázek musí obsahovat také nákupní data, tzn. objednávky materiálu, termín dodání, 

stupeň opracování, aj. Druhým a dražším z možných způsobů řešení je zavedení 

informačního systému.  

6.1.1 Zavedení tabulky příchozích objednávek 

Pro zlepšení nynější nepřehlednosti otevřených objednávek můžeme využít tabulku typu 

MS Excel. Tabulka pomůže zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka. Jedním z příkladů 

využití této přehledné tabulky může být situace, kdy zákazník pouze zavolá a přímo se 

dotazuje na svoji otevřenou zakázku. Každý pracovník po nahlédnutí do této tabulky je 

schopen operativně odpovědět na stav jeho zakázky a informovat ho o dalším vývoji. 

Tabulka bude také obsahovat stav objednávek k dodavatelům, materiálovou náročnost, 
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zda je materiál již objednán, co je k zakázce ještě třeba doobjednat a dodací termíny 

materiálů potvrzené od dodavatelů. Takováto tabulka je tedy také přínosem i pro 

zaměstnance, kteří objednávají materiál a jednají s dodavateli.  

Zavedení tabulky se vyznačuje především menší finanční náročností. Již v nynější 

době je podnikem využíván licenční kancelářství balíček MS Office jehož součástí je i 

MS Excel, který je již nynější době hojně využíván. Vytvoření a využívání takové tabulky 

je tedy bez specifických investičních nákladů. 

Jedná se o vytvoření tabulky zakázek, která bude přesně definovat konkrétní 

zakázku. Tabulka by měla obsahovat především označení čísla kupní smlouvy, počet 

výrobků v kupní smlouvě uvedených a pozici jednotlivého výrobku v kupní smlouvě, 

označení výrobku, popis výrobku, rozměry, objednané množství. Dále také stupeň 

rozpracovanosti – tzn. počet, který je již zhotoven z celkového objednaného množství, 

počet kusů, které ještě zbývá zhotovit, datum uzavření kupní smlouvy a v neposlední řadě 

také potvrzený termín dodání (montáže) zákazníkovi a případně i důvod nedodání 

v potvrzeném termínu.  

Níže je uvedena zkrácená verze možné tabulky příchozích objednávek. Plná verze 

je uvedena v přílohách práce. 

Tab. 7 Zkrácená verze tabulky příchozích objednávek 

Smlouva           Pozice  Popis  Rozměry 

 

Objednané 

Množství Vyrobeno 

Chybí 

vyrobit 

Datum 

uzavření 

smlouvy 

Termín 

montáže 

Důvod 

nedodaní  

                    

                    

                    

                    

                    

Zdroj: Vlastní práce 

Důvodem nedodání v potvrzeném termínu mohou být následující skutečnosti: 

- posunutí termínu montáže zákazníkem, 

- nedodání materiál dodavatelem, 

- kapacitní důvody výroby. 
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Dalším krokem, který usnadní orientaci v objednávkách, tentokrát dodavatelských je 

zavedení tabulky pro objednávání materiálu nutného k výrobě polotovarů i konečných 

výrobků. 

 Užívání této tabulky usnadní a hlavně zpřehlední objednávky materiálů u 

dodavatelů. Tabulka opět obsahuje smlouvu, ke které daná objednávka materiálu přísluší, 

pozici daného výrobku v kupní smlouvě, označení výrobku, počet nutných polotovarů 

(např. u zimní zahrady se polotovarem nazývá okno, které bude nutné vsadit do zimní 

zahrady, aj.), rozpad polotovarů odhalí nutné materiály, které je nutno objednat. Potřebné 

množství zase vyčíslí velikost objednávky. Objednané množství u dodavatele zobrazuje, 

jak velké množství bylo skutečně u dodavatele objednáno a dodací termín ukazuje, kdy 

můžeme dodávku materiálu očekávat.  

Do tabulky objednávek materiálu je možné ještě přidat sloupec, ve kterém se bude 

nacházet dodavatel daného materiálu. Další možností je také přidat sloupec, který bude 

zobrazovat celkovou cenu daného materiálu, tento sloupec usnadní cenotvorbu a kontrolu 

správné cenotvorby. Na základě tohoto sloupce jsou pracovníci firmy schopni zjistit, jak 

nákladné jsou zakázky určitého typu a jak velký zisk je na každé zakázce, případně na 

výrobku z dané zakázky. Úplná verze tabulky je zobrazena v následující části práce. 

Tab. 8 Tabulka objednávek materiálu 

Smlouva Pozice 

Označení 

výrobku 

Počet 

polotovarů 

Rozpad 

polotovarů 

Potřebné 

množství 

Objednané 

množství u 

dodavatele 

Dodací termín 

potvrzený od 

dodavatele 

                

                

                

                

                

Zdroj: Vlastní práce 

6.1.2 Zavedení informačního systému 

Další variantou řešení problému je implementace informačního systému. Hlavním 

problémem zavedení IS je jeho většinou vyšší cena, která by mohla přinést podniku větší 

škodu než užitek. 

Implementace informačního systému má za cíl optimalizovat celou společnost jako 

takovou a zjednodušit prvotní evidenci a průchod zakázky výrobním podnikem.  
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Vzhledem k počtu zaměstnanců a počtu zakázek ve finančním vyjádření je 

východiskem nalézt méně složitý ale přitom propracovaný program, který by měl být tím 

pádem i levnější. Rizikem zavedení takovéhoto systém je ovšem jeho „kostrbatost“ řešení 

některých úkolů. Jednodušší programy většinou nejsou schopni zobrazit aktuálně 

otevřené objednávky, jejich stupeň rozpracování a přehled aktuálních dodacích termínů 

(termínů montáží). Z široké škály nabídky produktů informačních systémů bylo po úvaze 

vybráno těchto několik, které zahrnují i řešení pro malé firmy:  

- ABRA,   

- Evidio, 

- SQL Ekonom. 

ABRA   

Systém Abra nabízí výběr z několika variant podle velikosti podniku. Můžeme zde tedy 

nalézt i řešení pro malou firmu ve studovaném případě. Pro větší společnosti nabídka 

obsahuje několik rozdělení, dle požadavků velkých podniků. Jedná se např. o ABRA G4, 

ABRA G3 a ABRA prima ERP. Pro malý podnik nabízí pouze jedinou variantu a to 

ABRA FlexiBee.  

 Jedná se o chytrý informační systém určený především pro potřeby menších a 

účetních firem a živnostníků.  Informační systém ABRA je rozdělen do mnoho modulů, 

které pokrývají veškeré potřeby většiny firem. Podstata toho systému se nachází na úrovni 

cloudových služeb – bezpečného úložiště na internetu. Není tedy třeba investovat náklady 

do nákupu výkonnějšího serveru. Uživatelé si volí ze dvou variant. První je, že firma 

užívající tento systém neplatí za vlastní software, ale za jeho užití a pronájem.  Druhou je 

možnost koupě informačního systému, ovšem je nutné zohlednit také to, že tato varianta 

nezahrnuje žádnou formu servisu, ani upgradu. Každý takový zásah je nutné opět zaplatit. 

Poskytuje on-line přístup k informačnímu systému přes prostředí cloud. Mezi základní 

moduly patří: 

- Obchodní partneři 

Ve výše uvedeném modulu je možno jednoduše evidovat informace o firmě, kontaktech 

a také o uzavíraných smlouvách s dodavateli i odběrateli. Je zde také snadno možno zjistit 

platební morálku, průměrnou dobu splatnosti, neuhrazené fakturace po termínu splatnosti, 

aj. Také je možno tento modul využít jako elektronický diář, jelikož je možno zapisovat 

schůzky, úkoly a další vše k jednotlivým dodavatelům i odběratelům. (flexibee.eu, 2016) 
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- Nákup a prodej 

Modul nákupu a prodeje zahrnuje především fakturaci, protože právě tržby (na základě 

faktur) jsou základem celého smyslu podnikání. V tomto modulu je také možné 

analyzovat prodej. Z analýz je možné zjistit, který výrobek je v nynější době 

nejrentabilnější a který je naopak nejméně rentabilní. Tento modul také obsahuje analýzu 

nákupu a příchozí zakázky, od poptávky až po výslednou fakturaci. (flexibee.eu, 2016) 

- Banka a pokladna 

Modul banky a pokladny umožňuje automatické párování plateb podle různých 

algoritmů. Mezi funkce patří také import elektronických bankovních výpisů, tvorba 

zjednodušeného daňového dokladu k platbě, generování příkazu k úhradě. 

(flexibee.eu, 2016) 

- Sklady a ceníky 

Mezi funkce modulu skladů a ceníků patří také výroba a kusovník, díky této funkci 

můžeme sledovat kusovník každého zboží a sledovat tak jeho skutečnou cenu. Umožňuje 

také funkci rozpouštění nákladů na dopravu. (flexibee.eu, 2016) 

- Majetek 

Modulu majetku obsahuje funkce jako sledování drobného majetku, hmotného a 

nehmotného, sledování dle umístění majetku, leasing, odpisy, aj. (flexibee.eu, 2016) 

- Personalistika a mzdy 

V tomto modulu je možno komplexně vypracovat mzdy všech zaměstnanců včetně změn, 

odměn, srážek a přirážek. Je schopen také rozpočítat mzdové náklady na zakázky, což je 

také velmi důležité. Umí také predikovat mzdy do budoucna a umožnit lepší představu 

mzdovém cashflow. (flexibee.eu, 2016) 

Cena za 1 měsíc pronájmu a jednoho aktivního uživatele je 595,- Kč, 

v konkrétním případě Presizy by se jednalo o 8 stálých nutných přístupů (majitel 

společnosti, asistentka, obchodní zástupce, výrobní dělníci, který musí odvádět 

vykonanou práci přímo do informačního systému). Další možností zřízení IS do 

společnosti je koupě celé systému, cena se pohybuje ve výši cca 8 950,- Kč za jednoho 

uživatele. V případě Presizy tedy 71 600,- Kč v základní sestavě. V této částce však není 

zahrnut jakýkoliv poprodejní servis ani upgrady nutné ke správnému a aktuálnímu 

fungování systému.  
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V modulech k dokoupení je možné ještě dokoupit modul specializovaný pouze na 

kusovník. Tento modul je schopen zadávat objednávky do výroby, definovat pracovní a 

skladovou strukturu výrobků a také polotovarů a materiálu a toto členění provádět do 

různé libovolné hloubky. Pronájem této funkce je zpoplatněn položkou 429Kč/měsíc. 

Další vhodnou funkcí je modul evidence smluv, tento modul ohlídá evidenci smluv a 

fakturačních položek, včetně plánovaných změn. Automatické generování faktur 

klientům, automatické počítání penále, aj. Náklady na pronájem jsou taktéž vyčísleny na 

429,-Kč/měsíc. 

Náklady na moduly k dokoupení v případě rozhodnutí pořízení informačního 

systému jsou vyčísleny ve výši 9 950,-Kč/kusovník a 9 950,- Kč/evidence smluv. 

Všechny jsou uváděny bez DPH. (flexibee.eu, 2016) 

  Tab. 9 Předpokládané měsíční náklady na IS ABRA 

 Pro 1 uživatele [Kč]  Pro 8 uživatelů [Kč] 

Přístup do IS 595,- 4 760,- 

Kusovník 429,- 429,- 

Evidence smluv 429,- 429,- 

Celkem/měsíc 1 453,- 5 618,- 

Celkem/rok  67 416,- 

Zdroj: Vlastní práce na základě www.flexibee.eu 

V případě rozhodnutí pro koupi programu se částka pořizovacích nákladů 

pohybuje ve výši 91 500,- Kč bez DPH (součástí je i speciální funkce kusovníku a 

evidence smluv). Přímá koupě programu by byla vhodnější pro případ Presizy, jelikož se 

počítá s využitím programu na delší časový úsek.  

Je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o základní částku, ve které není zahrnut 

jakýkoliv poprodejní servis. V obou částkách nejsou započítány náklady na školení nutné 

k ovládání daného programu a ani na implementaci programu (návštěvy IT techniků). 

Celková pořizovací cena by se mohla pohybovat ve výši cca 200 000,-Kč. (flexibee.eu, 

2016) 
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Evidio 

Informační systém Evidio nabízí v dnešní době velice zajímavé služby webového 

informačního systému. Výhodou evidia je přístup přes webové rozhraní, které plně 

zabezpečeno SSL certifikáty a je tedy možné se přihlásit do informačního systému 

odkudkoliv. Tím poskytuje všem majitelům plnou kontrolu nad společností i v době jejich 

nepřítomnosti v sídle podnikání. Je ideální pro malé společnosti do 50 zaměstnanců, 

poskytuje systém pro řízení zakázek, výroby a také obchodu. Jde o komplexní systém, 

který je schopen třídit veškerou komunikace, cashflow a průběh zakázky a jejích realizaci 

podnikem. Zahrnuje také přehlednou evidenci dokladů. 

 Na rozdíl od předchozího systému není sestaven z modulů, které je možné/nutné 

si přikupovat ke správnému fungování. Již v základním nastavení je velké množství 

funkcí, je také možné vyhledávat napříč celým systémem a tvořit různé filtry, které 

mohou uživatelům usnadňovat práci. Plánování výroby probíhá díky funkci GTD úkoly 

(Getting Things Done), která má vždy přehled o úkolech všech zaměstnanců. V případě 

větších zakázek je možno použít i další z řady funkcí. (evidio.cz, 2016) 

 Tento informační systém existuje ve třech základních funkčních směrech. Velkou 

výhodou je možnost nastavení přesně dle požadavků určité společnosti. V základní 

variantě nabízí kvalitní software pro řízení firem, další variantou je nabídka možnosti 

tvoření přímo webových aplikací na míru (to je ovšem nabídka spíše pro zřizovatele 

e-shopů a specializovaných internetových portálů). Dalším a posledním funkčním celkem 

je B2B evidence, vlastně dealerských systém, kterou jsou schopni na míru postavit přímo 

danému zákazníkovi. Všechny varianty nabízí na jeden měsíc fungování zdarma. 

(evidio.cz, 2016) 

Evidio nabízí tyto služby: 

- Řízení práce zaměstnanců 

Tato funkce zabezpečuje pro všechny podniky důležité řízení pracovníků, usnadňuje 

vyhodnocení odvedené práce, reporty činností a vedení pracovních úkolů. Také umožňuje 

sestavit reporty o termínech a aktuálním stavu rozpracovanosti jednotlivých zadaných 

úkolů konkrétního pracovníka a následně je možné je odesílat na zadaný e-mail manažera. 

Je možné také vést propracované statistiky pro kvalitní a efektivní řízení práce. V nabídce 

je také možnost pro menší pracovní úkoly, které lze rozřazovat samostatně nebo 
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v návaznosti na jinou činnost. Je možné tyto drobné úkoly zadávat z různých pořadačů a 

záznamů – např. upozornění na splatnosti faktory, aj. 

- CRM – Řízení zakázek a obchodu, evidence kontaktů 

Průběh zakázky je velmi důležitým faktorem pro úspěšnost a konkurenceschopnost celé 

firmy. Jedná se především o řízení příchozích zakázek, jejich evidenci a sledování těch 

aktivit, které jsou nutné pro úspěšné splnění dané zakázky a následné inkaso finančních 

prostředků. V systému je možné uchovávat kontakty na zákazníky i dodavatele, je možné 

také spravovat portfolio firemních produktů, lze za výrobky stanovovat různé ceny. U 

každé zakázky existuje funkce, která zobrazuje celkový obrat i hrubý zisk. Faktury jsou 

propojeny s úkoly, což zajišťuje přehlednost u všech projektů a zakázek.  

- Firemní faktury a finance 

Tento IS nabízí rozsáhlou funkci pro zpracování firemních faktur, včetně možnosti jejich 

exportu do účetního systému Pohoda. Je možno faktury třídit a evidovat, je také možno 

provázat ostré a zálohové faktury, což je důležitý faktor pro udržení přehlednost celého 

firemního účetnictví. Všechny vystavené faktury jsou pojmenovány podle dané 

související zakázky či události. Obsahuje také přehled pokladních dokladů, jako 

peněžních toků firmy.  

- Podpory zabezpečeného webového přístupu 

Jak již bylo uvedeno, jedná se výhradně o on-line aplikaci, do které je umožněn přístup 

odkudkoliv. Zabezpečuje majiteli, že může mít přehled o dění okamžitě. O maximální 

bezpečnost firemních dat se postará SSL certifikát s 256 bitovými šifrováním. Systém 

nabízí také fulltextové vyhledávání a absolutní provázanost systému, to zabezpečuje 

maximální uživatelský komfort. Samozřejmostí je pravidelné zálohování dat na serveru. 

Výhodou je blízká dostupnost, sídlo podnikání Evidia je v Brně. Nevýhodou 

tohoto webového informačního systém je ztráta jakési přehlednosti na úkor možnosti 

vyhledávat napříč celým IS. 

Evidio nabízí několik možných variant dle počtu zaměstnanců (potenciálních 

uživatelů), diskového prostoru, možnosti zálohování i exportních můstků. Pro případ 

Presizy byl zvolen jako nevhodnější typ Evidio Plus. Zahrnuje náklady 2 500,-Kč 

měsíčně, až 15 uživatelů a neomezený počet vystavených dokladů (viz tabulka níže). 

Ceny jsou uváděny bez DPH. 
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Tab. 10 Předpokládané náklady a nabídka služeb IS Evidio 

 Evidio Plus 

Náklady 2 500,-Kč/měsíc, tj. 30 000,-Kč/rok 

Počet uživatelů až 15 

Diskový prostor 10 GB 

Počet dokladů Neomezen 

Zálohování Ano 

Export Účetní software Pohoda 

Vlastní funkce Na vyžádání 

Zdroj: Vlastní práce na základě www.evidioapp.cz 

Cena za školení se pohybuje ve výši cca 20 000,-Kč přímo pro počet uživatelů IS 

v Presize. Tyto základní náklady opět nezahrnují náklady na implementaci a nutné 

počáteční osobní návštěvy IT technika ve společnosti. Celkové pořizovací náklady za 

první rok užívání IS se pohybují ve výši cca 150 000,-Kč a to pouze v základní verzi 

systému, jakákoliv další nutná instalace nové funkce je znovu zpoplatněna. 

SQL Ekonom 

Informační systém Ekonom pochází z tvorby společnosti SOFTbit software stejně jako 

jejich další produkty: řešení PAM (personalistik a mzdy), PC Ekonom (účetní software), 

aj. Nabízí několik variant řešení dle velikosti firmy, pro malé firmy nabízí program SQL 

Ekonom Small, pro střední informační systém SQL Ekonom Standard a pro velké SQL 

Ekonom Advanced. Program Ekonom Small je pro Presizu nevyhovujícím řešením 

z hlediska funkcionality, proto by mělo být počítat se zvolením funkce SQL Ekonom 

standard.   

Tento ekonomický informační systém je založen na základě technologie klient-

server. Je tedy nutné počítat k pořizovacím nákladům také náklady na pořízení 

výkonnějšího serveru pro ukládání dat. Je schopen nabídnout ucelené řešení 

s uspokojením nejvyšších nároků na výkon a bezpečnou ochranu vložených dat. 

 Program SQL Ekonom Standard zajištuje uspokojení veškerých potřeb i pro 

středně velkou společnost. Nabízí systém pro řízení ekonomiky firmy, definuje pravidla 

nutná pro její bezproblémový chod. Je založen na modulovém principu, základní varianta 

by měla obsahovat všechny moduly, které jsou potřebné pro řízení celé společnosti, a 
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není tedy nutné, do základní verze okamžitě po instalaci přikupovat další speciální 

firemní moduly.  

 Před vlastní implementací systému je od technika firmy SOFTbit zpracována 

podrobná analýza, ve které je zhodnocena současná situace u zákazníka a navrhnuty 

nejlepší možné nové metodiky, při dodržení základního požadavku rychlého zpracování 

informací. Během procesu zavádění je tedy kladen důraz na naslouchání potřeb zákazníků 

a nalezení vhodného řešení přímo pro specifika jejich společnosti. Za příplatek je možné 

se účastnit pravidelných školení věnovaných novinkám v tomto informačních systému, 

ale i změnám v legislativě.  

 V základní verzi program SQL Ekonom Standard nabízí několik modulů: 

- Sklady 

Tento modul slouží pro sledování skladových pohybů, dle různé varianty systémů, např. 

podle systému průměrných cen, tak i systémem více skladových cen u jednoho 

jednotlivého druhu materiálu. Tento modul je také propojen s dalšími moduly, především 

s obchodem a prodejem. Je možné také sledovat šarže, přehledně srovnávat příjmy zásob 

s dodacími listy nebo jinými doklady o pořízení. Umožňuje také tvorbu příjemek. 

- Obchod-prodej 

Jak již bylo řečeno tento modul je propojen s modulem skladu a bez toho modulu není 

možné zboží prodávat zákazníkům. Hlavní funkcí toho modulu je vytváření prodejního 

dokladu za hotové, dodací list a fakturu. Všechny tyto doklady jsou vzájemně propojené, 

což minimalizuje vznik chyby v důsledku lidského faktoru. Umožňuje také vytvoření 

všech dokumentů v cizí měně i cizím jazyce, také obsahuje funkci pro výpočet spotřební 

daně.  

- Plánování a řízení výroby, výrobní kalkulace 

Modul plánování výroby je kvůli správnému fungování napojen na modul odbyt – 

zakázkové listy. Díky zakázkovým listům se nákladové položky materiálu oceněné ve 

finančních jednotkách promítnou do tzv. předpokladu zakázky. Modul plánování a řízení 

výroby také zobrazuje rozpad výrobků na materiály a polotovary. Tento modul je 

speciálně uzpůsoben pro zakázkovou výrobu (pro Presizu tedy ideální), základem je 

propočtení kalkulace, do které vstupují všechny postupy výroby, polotovary a na konci 

vystupuje hotový výrobek. Monitoruje také výkazy práce s okamžitou viditelností 

vykázaných prací, spotřeby materiálu a ostatních nákladů. Je možné také přepnout 
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v nastavení možnost naturálních ukazatelů (např. metry, kg, aj.) Samozřejmostí je 

srovnání kalkulace a skutečnosti (dle výdejek, výkazů práce), lze také hodnotit rentabilitu 

zakázek a technologické postupy. Je možné také tento modul propojit s CAD systémem, 

toto řešení už je ovšem individuální a není obsaženo v základním modulu. 

(softbit.cz, 2016) 

- Odbyt, zakázky 

Modul odbytu a zakázek slouží ke sledování dalších souvisejících dokladů, většinou 

neúčetního charakteru. Je možné sledovat všechny obchodní případy, a to již od základní 

poptávky od zákazníka, tvorbu firemní nabídky zákazníkovi, závazné objednávky 

(smlouvy) a jejich evidenci. Mezi funkce patří i zadání zakázkového listu do výroby, 

rezervaci materiálu a polotovarů na skladě a vytvoření související objednávky materiálu. 

Evidence průběhu výrobních zakázek je propojena s funkcí kalkulací nákladové ceny 

z výroby. Funkcí toho modulu je i sledování reklamací k dodavateli, ale i od zákazníků. 

(softbit.cz, 2016) 

 

Obr. 23 Schéma modulu odbytu a zakázky bez výrobního modulu 

Zdroj: www.softbit.cz 

 



68 

 

- Finance 

Tento modul slouží k celkové evidenci všech dodavatelských faktur i zálohových jak 

v české, tak zahraniční měně. Modul finance je propojen s tvorbou a odesílání 

elektronického příkazu k úhradě. V případě faktury se zahraniční měnou okamžitě 

vyhotoví také kurzový rozdíl plynoucí z této operace. Statistické srovnání nákupů dle 

dodavatelů a dle období. (softbit.cz, 2016) 

- Adresář partnerů 

Adresář partnerů zahrnuje funkce jako evidence partnerů CRM, dodavatelů, komplexní 

adresář všech firemních partnerů společnosti. Dále také elektronické zadávání úkolů, 

plánování porad s možností vložení zápisu z dané porady. (softbit.cz, 2016) 

- Majetek 

Modul majetek umožňuje komplexní evidenci majetku společnosti dle rozdělení na 

majetek odepisovaný (dlouhodobý majetek) a neodepisovaný (pozemky, ostatní 

majetek). Základní funkcí je i automatické měsíční generování účetních, ale i daňových 

odpisů. Je možné zobrazit podle členění dle pohybů, druhu majetku, stavu, umístění, 

pracovníků, příp. i zakázek. Samozřejmostí je možnost propojení do modulu účetnictví. 

(softbit.cz, 2016)   

- Manažerské řízení a rozhodování 

Modul manažer napomáhá a usnadňuje řízení celé společnosti. Součástí toho modulu je i 

tvorba výkazů práce, výkazů o provozu vozidel v majetku společnosti, náhled do celkové 

evidence objednávek, pošty, apod. Manažerovi, v případě Presizy majiteli firmy, 

napomáhá k získávání přesných informací o ekonomice firmy. Zjišťování rentability, 

sledování plnění úkolů jednotlivými pracovníky podniku, evidence smluv (jak 

pracovních, tak i obchodních). (softbit.cz, 2016)  

 Dalším možným modulem je i možnost vedení účetnictví. Jedná se o komplexní 

modul účetnictví, do kterého se promítají všechny účetní doklady vytvořené v tomto 

systému. Pro Presizu v tuto chvíli tento modul zbytečný, jelikož účetnictví je 

zpracováváno v nynější době samostatnou externí účetní firmou. V případě budoucího 

strategického rozhodnutí zaměstnat schopnou účetní, která by měla v popisu práce 

komplexní vedení účetnictví, je nutné počítat i s nákladovou položkou za tento modul ve 

vyčíslení nákladů.  
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 Celková pořizovací cena je složena z požadovaných modulů, v případě, že bude 

Presiza požadovat a využívat všechny moduly, které jsou nabízeny v základní variantě 

program SQL Ekonom Standard, bude se cena pohybovat ve výši 42 300,-Kč (viz níže 

uvedená tabulka). Program SGL Ekonom standard nabízí optimální řešení problematiky 

pro menší firmy do 20 zaměstnanců. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. 

(softbit.cz, 2016) 

Tab. 11 Předpokládané nákladů a základní nabídka IS SQL Ekonom Standard 

 Náklady za SQL Ekonom Standard [Kč] 

Marketing 9 900,- 

Mzdy 6 500,- 

Majetek, sklady 17 900,- 

Účetnictví 14 900,- 

Celkem 42 300,- 

Zdroj: Vlastní práce na základě www.softbit.cz 

Pro Presizu by bylo vhodné zakoupit také navíc modul řízení výroby, který 

obsahuje i řízení nedokončené výroby a plánování výroby. Bylo by tedy možné kapacitně 

i termínově plánovat využití výrobních strojů, což by plně pokrylo nedostatky, které byly 

odhaleny analýzou společnosti. Takovýto nadstandardní model neposkytuje ani jeden 

z předchozích analyzovaných informačních systémů. Cena za tento speciální modul 

Řízení nedokončené výrovy je ve Standardní verzi a s rozšířením do 10 uživatelů za 

26 900,-Kč. Náklady za plánovač výroby také ve Standardní verzi s rozšířením do 10 

uživatelů je 32 900,-Kč. Celková výše základních nákladů na pořízení tohoto IS se tedy 

pohybuje ve výši 102 100,-Kč. V této ceně není zahrnuto školení, účast techniků při 

implementaci přímo v sídle společnosti ani jakýkoliv další upgrade. Celková cena by se 

tedy mohla vyšplhat cca 250 000 až 300 000,-Kč. K ceně se pak mohou přičíst další 

náklady na nové instalace v případě rozhodnutí Presizy využívat další, speciální modul. 

(softbit.cz, 2016)  
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6.2 Servisní práce 

Ke zlepšení v analýze zjištěného nedostatku a také využití příležitosti firmy patří rozšíření 

portfolia nabízených služeb zákazníkům. Servisní práce jsou myšleny ve třech hlavních 

směrech: servis provedený v záruční době, pozáruční servis, servis ostatním zákazníkům.  

 V prvních dvou typech servisu je dodavatelem celého kompletního výrobku 

výhradně Presiza. Poslední typ servis je prováděn na cizích výrobcích, tedy tam, kde 

danou součást vyrobila a namontovala cizí firma. Všechny tři typy je možné poskytovat 

pouze a výhradně až po podpisu smlouvy o servisních pracích.  

Záruční i pozáruční servis 

Záruční i pozáruční servis musí být nabízen zákazníkům již při montáži daného výrobku. 

Měla by tedy být již při samotné montáži připravena smlouva o servisu, kterou je možné 

se zákazníkem přímo na místě podepsat. Ve smlouvě by měl být navrhnut také ideální 

interval mezi jednotlivými servisními kontrolami. V případě výrobků Presizy, tj. 

v případě především oken, dveří a zimních zahrad by se mělo jedna o délku jednoho roku 

mezi každou kontrolou. V příloze práce je uveden typový obsah této smlouvy. 

 V případě, že zákazník má u tuto službu zájem, tj. podepíše smlouvu o servisu, 

Presiza jej bude v daných intervalech kontaktovat (ve většině případů jednou ročně) a 

dotazovat se, zda není jakýkoliv problém s výrobky, případně navrhne možný postup 

řešení.  

Servis ostatním zákazníkům 

V dnešní době se bohužel hromadí dotazy potenciálních zákazníků, kterým dodala jiná 

firma např. okna nebo dveře, nicméně daná firma nemá zájem o poskytování jakéhokoliv 

servisu nebo také daná dodavatelská firma již zanikla. Servis i pro cizí zákazníky firmy 

většinou neprovádí vůbec, proto je velmi těžké pro zákazníka s takovým problémem 

s okny nebo dveřmi najít vhodné řešení. V tomto případě musí být také samozřejmostí 

podpis smlouvy o provedení servisu. Tato smlouva má i objasňovací charakter, protože 

zákazníci si často neuvědomují skutečnosti související se servisem. Např. že Presiza 

nemůže poskytnout prodloužení stávající záruční doby na celý výrobek. Presiza je pouze 

schopna se zaručit za provedenou opravu a případně také za díl, který bylo nutné vyměnit 

za nový. 
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6.3 Podmínky implementace návrhů řešení 

V této podkapitole diplomové práce jsou obsaženy všechny podmínky realizace, které je 

nutné zohlednit před výběrem každé jednotlivé možnosti řešení. Základní podmínkou 

implementace je nutnost kalkulace hodnoty finančního vyjádření nákladů, které je nutné 

vynaložit při daném návrhu řešení. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto podmínky byly 

firmou akceptovány a brány na zřetel všemi zaměstnanci a v první řadě majitelem firmy.  

6.3.1 Tabulka zakázek/objednávek 

Prvním návrhem je zavedení tabulky zakázek/objednávek, která v současné době zajistí 

návyk zaměstnanců na zadávání dat do jakéhokoliv systému. V případě pozdějšího 

rozhodnutí o zavedení informačního systému usnadní přehled o zakázkách. Zavedení této 

tabulky by v současné době velice usnadnilo přehled o budoucí výrobě a rozpracovanosti 

na druhou stranu by nebylo zapotřebí investovat žádné náklady. Je pravdou, že tato 

tabulka by pouze oddálila nutnost investice peněžních prostředků do informačního 

systému. Přínosem je také to, že zaměstnanci mají možnost pomalu si zvykat na zápis 

všech dat týkajících se každé jednotlivé zakázky do nějakého softwaru, který všechna 

data bezpečně uloží.  

Přínosy: 

- Nulové náklady na implementaci 

Oproti implementaci informačního systém se pořizovací náklady rovnají nule. Již 

v dnešní době je podnikem využívána placená licence MS Office. 

- Přehled zaměstnanců/zaměstnavatele o práci 

Podobně jako v případě zavedení informačního systému je přínosem také přehled 

zaměstnanců o nynější práci, ale i práci a zakázce následující. Současně je i výhodou 

přehled majitele a manažera firmy v jedné osobě o současných i budoucích zakázkách. 

- Zvýšení produktivity práce 

V souvislosti s předchozím uvedeným je spojena vyšší produktivita práce jak pracovníků, 

tak i vyšší kapacitní využití strojů. Součástí toho je i možností efektivnějšího plánování 

výroby. 
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- Přehled o otevřených objednávkách dodavatelských i zákaznických a termínech 

plnění 

Mezi další výhody zavedení tabulky příchozích poptávek a objednávek je především 

možnost zjistit, jak velká velikost zisku je na danou konkrétní zakázku, jak dlouho bylo 

nutné zhotovovat jakou zakázku. V případě zavedení tabulky odchozích objednávek je 

hlavní výhodou možnost okamžitého sledování otevřených zakázek a také možnost 

pozdějšího hodnocení dodržení potvrzených termínů od dodavatelů. 

6.3.2 Informační systém 

Mezi možné důležité návrhy řešení patří implementace informačního systému. Jak je již 

zmíněno v kapitole Analýza podniku, v nynější době společnost nepoužívá žádný 

informační systém. Všechny doklady, výkazy práce, objednávky přijaté/vydané, jsou 

vystavovány pouze v programu MS Office. Jediný případ zálohování dat je ve skenování 

poptávek, nabídek, smluv a objednávek k dodavatelům a následné tvorby složky pod 

názvem čísla uzavírané smlouvy a jména objednatele. Neprobíhá žádná forma 

elektronické evidence jakýchkoliv dokladů.  V nynější situaci je tedy velmi snadné přijít 

o důležitá data a informace vztahující se k jednotlivým zakázkám.  

 Nabídka nejrůznějších informačních systémů je velmi široká, po důkladném 

rozmyslu byly vybráni tři zástupci z různých odvětví technologického řešení – Evidio, 

SQL Ekonom, Abra Flexibee.  

Tab. 12 Srovnání informačních systémů 

 Abra Flexibee Evidio IS SQL Ekonom Standard 

Vyzkoušení 

programu zdarma 
ANO/1 měsíc ANO/1 měsíc ANO/DEMOVERZE 

Individuální vlastní 

volba modulů 
ANO ANO ANO 

Školení ANO ANO ANO 

Použitá technologie 
Cloud computing 

Webové 

rozhraní 
Server 

Doba 

implementace 
2-5 měsíců 3-6 měsíců 4-8 měsíců 

Zdroj: Vlastní práce 
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Dle výše uvedené tabulky se dá říci, že nabídka služeb souvisejících 

s informačním systémem je velmi srovnatelná. Rozdíl je však v použitých technologiích. 

Především v možnosti ukládání dat.  

Mezi výhody Cloud computingu je nulová starost o servery a techniku, umožňuje 

okamžitý přístup pomocí internetu, lepší zabezpečení. Mezi hlavní nevýhody patří 

závislost na internetu a také to, že Cloud computing je v IT relativně nový pojem a tím 

pádem neexistuje dlouhodobé/spolehlivé doporučení.  

Další technologií použitou v informačních systémech je webové rozhraní, to je 

zabezpečeno SSL certifikáty a také minimalizuje požadavky na HW a SW. Je třeba 

vytvořit pouze internetového klienta, ovšem v nabídce je také napojení na intranet 

(lokální síť) a v tomto případě tedy není třeba ani připojení k internetu. Druhou možností 

je využití veřejného internetového serveru – v tomto případě je možné řízení firmy 

odkudkoliv. Dá se říci, že tato druhá možná varianta pojednává částečně také o využití 

cloudové služby. 

V posledním uvedeném případě je nutná koupě serveru – to značí další nutné 

investice k provozuschopnosti daného informační systému. Pořizovací cena serveru 

požadovaných technických parametrů (bez jeho odborného zapojení technikem) se 

pohybuje výši cca 50 000,-Kč. 

 V souvislosti s realizací těchto výše uvedených řešení problému nedostatečné 

evidence zakázek jsou nutné také investiční náklady. V budoucnu by mohlo díky této 

implementaci dojít ke snížení provozních nákladů. Jedná se především o provozní 

náklady za v budoucnu již zbytečný tisk fyzických dokumentů (objednávek, smluv, aj.) a 

také jejich archivací. Jednoznačným přínosem implementace IS je skutečnost, že se nyní 

všechny informace a data budou nacházet na jednom místě, nikoliv v několika šanonech 

v různých místnostech sídla podnikání.  

Další přínosy: 

- Přehled zaměstnanců/zaměstnavatele o práci 

Nespornou výhodou bude také to, že budou mít všichni zaměstnanci dostatek informací 

ohledně své nynější práce, ale i o další návazné práci. K tomu patří i lepší přehled majitele 

o právě zpracovávaných zakázkách a o termínovém plnění zakázek. 
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- Zvýšení produktivity práce 

V návaznosti na výše uvedený faktor se zvýší produktivita práce lidského faktoru, 

vzhledem k možnosti lepšího plánování práce na strojích se zvýší i produktivita práce 

strojních zařízení.  

- Zrychlení vystavovaní dokladů 

Mezi další přínosy patří zrychlení procesu vystavování dodacích listů a v návaznosti na 

to i faktur vydaných.  

- Stavy skladů, plánování výroby, propojenost 

Další výhodou je sledování stavu a pohybu materiálů na skladu, plánování výroby a také 

možností propojení IS do různých dalších systémů (např. CAD) 

6.3.3 Servisní služby 

Dalším návrhem řešení je zavedení servisních služeb pro stávající i potenciální zákazník. 

V souvislosti s tímto návrhem řešení je nutné akceptovat možných rizik plynoucích ze 

zavedení této nové služby. 

Jako prevenci rizik je nutné se zákazníkem sepsat novou smlouvu a to smlouvu o 

servisních službách. V případě provedení servisu na stávajících výrobcích jiných 

dodavatelů bude tato smlouva sloužit i jako potvrzení zákazníka, že je srozuměn se všemi 

právními důsledky, které jsou spojeny s takovým zásahem. Jedná se především o dobu, 

kdy je ještě výrobek dodaný jinou firmou v záruce, protože jakýmkoliv zásahem a 

opravou už Presiza není schopna garantovat původní délku záruky, která jim byla 

zaručena dodavatelem výrobku. Na pozáruční opravy se vztahuje záruka dle platných 

zákonů ČR.  

V případě provedení servisní prací pro stávajícího zákazníka smlouva zaručuje to, 

že je zákazník srozuměn s tím, že jakýkoliv problém musí bez prodlení nahlásit 

k posouzení technikům společnosti. Společnost potom určí další kroky nutné k vyřešení 

daného problému. 

Také nemůže být Presizou garantováno provedení 100% opravy, je nutné, aby 

technici společnosti nejprve provedli analýzu problému a proveditelnost potřebné opravy. 

Studii proveditelnosti provede Presiza ve spolupráci se zákazníkem (je nutné poskytnutí 

související potřebné dokumentace) zdarma přes e-mail. V případech, které nelze 

objektivně posoudit on-line, kde je nutná fyzická účast technika musí být účtováno již 

podle zhotoveného ceníku.   
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Za všechny typy servisních prací musí být vyhotoven ceník, podle něhož bude 

zákazníkům za tyto služby účtováno. Níže jsou navrhnuty částky, které budou účtovány 

zákazníkům v případě servisu. Oceněna je i doprava do místa opravy a to ve výši 

13Kč/km, účtováno bude za cestu tam i zpět.  

- Předběžná prohlídka místa technikem pro identifikaci problémů, odhad časové 

a materiálové náročnosti opravy aj. 500 Kč/osoba/hod.  

- Úhrada za prováděné servisní úkony 400 Kč/osoba/hod.  

- Náhrada při neoprávněné reklamaci 450 Kč/osoba/hod.  

- Pronájem přísavkového rámu do 540kg 1 000 Kč/hod.  

- Pronájem přísavkového rámu do 1 080kg 1 800 Kč/hod.  

- Pronájem přísavkového rámu do 1 440kg 3 000 Kč/hod. 

Zvolení nutného počtu pracovníků na určitý typ servisního úkonu musí být plně 

v kompetenci majitele. V ceníku servisních prací by měl být také oceněn materiál nutný 

k opravě, ten bude ale účtován samostatně na základně individuální poptávky, případně 

je možné také zajištění ekologické likvidace vadné či vyměněné součástky.  

 Garance záruční doby na vyměněné díly a servisní práce bude dle platných zákonů 

České republiky následující: 

- Záruční doba na vyměněné díly: 

o výměna kování (nebo jeho součástí) 3 měsíce, 

o výměna skla 3 měsíce.  

- Záruční doba na servisní práce: 

o servisní údržba starého kování 3 měsíce, 

o seřízení oken a dveří 3 měsíce. 

Se zákazníkem jsou technici Presizy povinni sepsat také protokol o servisním 

zásahu, do kterého obě strany (technici i zákazník) uvedou veškeré skutečnosti týkající 

se daného servisu. Tento protokol musí podepsat obě zúčastněné strany. 

Hlavní přínosy: 

- Rozšíření portfolia nabízených služeb 

Mezi hlavní přínosy patří rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Tím, že bude tato 

služba nabízena jak stávajícím tak novým zákazníkům zvýší se povědomí o společnosti 

jako takové. Nabídka služeb se může stát atraktivní i pro zákazníky konkurenčních 

výrobků. 
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- Možnost získání kladné reference od zákazníků 

Nejlepší reklamou pro společnost je získání kladné reference od spokojených zákazníků. 

V případě, že budou servisní práce úspěšně provedené, je možné očekávat vyšší poptávku 

i po výrobních základního výrobního portfolia.  

- Možnost získání zpětné vazby se zákazníkem 

Pro společnost je velmi důležité také získání zpětné vazby (ať už kladné či záporné) od 

zákazníka. Tato zpětná vazba může být námětem pro zlepšování firmy v budoucích 

obdobích.  

- Nulové náklady na implementaci 

Jelikož společnost již v nynější době zaměstnává kvalifikované techniky i odborníky 

v obchodní činnosti a styku s veřejností, nejsou na implementaci této nové služby žádné 

náklady.  

6.4 Ekonomická a časová náročnost navrhovaných řešení 

V následující tabulku bude uvedeno srovnání předpokládané ekonomické a časové 

náročnosti a také shrnuty přínosy daného řešení. 
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Tab. 13 Ekonomická a časová náročnost navrhovaných opatření 

 Ekonomická 

náročnost [Kč] 

Časová 

náročnost 

Přínosy řešení 

IS ABRA  200 000,- 2-5 měsíců Zrychlení provozu 

firmy, efektivnější 

plánování výroby, 

zvýšení produktivity 

práce 

IS Evidio 150 000,- 3-6 měsíců 

IS SQL Ekonom 

Standard 250 000-300 000,- 4-8 měsíců 

 

Tabulka 

zakázek/objednávek 
0,- Max. 1 týden 

Nulové náklady na 

implementaci, získání 

přehledu o zakázkách a 

termínovém plnění 

                                            

 

Servisní služby 0,- Max. 1 měsíc 

Získání zpětné vazby od 

zákazníka, pozitivní 

reklama, rozšíření 

portfolia nabízených 

služeb 

Zdroj: Vlastní práce 

Mezi náklady na zavedení tabulky příchozích/odchozích objednávek nejsou 

započteny náklady na pořízení nového počítače umístěného v blízkosti výrobní haly. 

Tento počítač je nutný k tomu, aby i výrobní technici viděli na svou návaznou práci a 

měli možnost také odepisovat rozpracovanost do této tabulky. S náklady na pořízení 

počítače je nutné počítat i v předchozí variantě řešení a to v koupi informačního systému, 

proto tyto náklady nebyly do tabulky zakalkulovány. Při rozhodnutí o implementaci 

informačního systému SQL Ekonom je nutné také počítat se souvisejícími náklady za 

koupi nového, výkonnějšího serveru. Bude se jednat o částku cca 50 000,-Kč. Do nákladů 

na servisní služby nejsou započítaný náklady na práci právníka spojené s tvorbou 

smlouvy o provedení servisní práce. Již v nynější době je totiž servis v případě poptávky 

od zákazníka nabízen, smlouva tedy již nyní existuje. Vzor je uveden v přílohách práce. 

Náklady na vytvoření této smlouvy mohou dosáhnout i výše desítek tisíc korun českých. 

Cena se samozřejmě odvíjí od požadovaného obsahu a složitosti této smlouvy.  

Z předchozích stránek vyplývá doporučení v nynější době zavést pouze tabulky 

typu MS Excel (i vzhledem k nulové počáteční investici), které v nynější době zpřehlední 
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evidenci procesu průběhu zakázky podnikem a také objednávky dodavatelům. Až po 

delším časovém úseku (např. jednom roku) fungování zápisu do tabulek by měla 

společnost Presiza začít uvažovat o implementaci informačního systému.  

Pokud se nabídka informačních systémů dramaticky nezmění, s čímž se v ročním 

časovém horizontu příliš nepočítá, měl by být zvolen takový informační systém, který 

bude splňovat všechny požadavky a nové cíle společnosti. V práci byly prostudovány 

celek tři informační systémy a to SQL Ekonom Standard, Abra, Evidio.  

Vzhledem k tomu, že IS Abra patří mezi systémy, do kterých je nutné doinstalovat 

potřebné modulové programy, není pro Presizu nejvhodnějším řešením. Náklady za tyto 

doinstalované modulové programy se mohou vyšplhat i na několik set tisíc korun. Navíc 

nenabízí možnost propojení tohoto IS s ostatními nutnými softwary užívanými ve firmě. 

IS Evidio je nevhodným řešením pro svou nepřehlednost. IS sice nabízí možnost 

hledání napříč všemi funkcemi, které může být i velmi prospěšné avšak na druhé straně 

také velmi matoucí a nepřehledné.  

Při dnešní velikosti zakázek a požadavcích společnosti se jeví jako ideální řešení IS 

SQL Ekonom Standard. Tento informační systém by měl být po zakoupení modulu 

výroby dostačujícím řešením. Nabízí také možnost propojení se systémem CAD, který je 

v nynější době při konstrukci výrobků hojně využíván. Implementační doba a časová 

náročnost je vyhovující vzhledem k nabízeným službám a obsahové náročnosti. Tento 

systém nabízí dostatečné řešení i v případě rozšiřující se výroby v Presize.  

Dalším návrhem řešení je zavedení servisních služeb, které nejsou u konkurence 

v základní nabídce. Rozšíření portfolia nabízených služeb může zajistit kladnou formu 

reklamy a tím možnost vyšších tržeb v podniku.  
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky ve výrobním podniku Presiza, s.r.o., 

Presiza se věnuje výrobní a montážní činnosti stavebních součástí. Jedná se především o 

zimní zahrady, okna a dveře, posuvné a skládacích stěny a posuvné střechy. Do nabídky 

společnosti však patří i střešní arkýře, výtahové šachty, pergoly, světlíky aj.  

 Cílem této diplomové práce bylo nalezení řešení, které povede k optimalizaci 

činností průběhu zakázky výrobním podnikem. Optimalizace těchto činností měla vést 

k nalezení nového, lepšího průběhu zakázky podnikem s důrazem na úsporu nákladů a 

také času. Toto řešení také mělo mít vliv podnik z interního i externího pohledu.  

Aby mohl být výše uvedený cíl této práce uspokojen, bylo nutné také splnit dílčí 

cíle. První z dílčích cílů je uspokojen zpracováním literárního přehledu pojmů a možných 

systémů řešení týkající se této problematiky. Od těchto předpokladů se odvíjí další části 

této práce. Dalším dílčím cílem bylo zpracování analýzy studovaného podniku.  

Analýzu je nutné zpracovat jak z externího, tak interního pohledu. Externí faktory 

byly analyzovány pomocí SLEPTE analýzy, interní na základě Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil a modelu 7S. Závěrem analýzy interního a externího prostředí je 

SWOT analýza. V analýze je také zpracován nynější stav průběhu zakázky podnikem, tj. 

od přijetí poptávky zákazníka, zpracování cenové nabídky, uzavření kupní smlouvy, 

odborné zaměření přímo na místě u zákazníka, objednávku nutného základního materiálu, 

zpracování výrobní dokumentace, na jejímž základě může být zahájena výroba. Po 

ukončení výrobního procesu je možné výrobky bezpečně zabalit do obalového materiálu 

a přepravit je k zákazníku. Přímo na místě u zákazníka probíhá montáž a podepsání 

přebíracího protokolu. Závěrečnou fází je fakturace. V přílohách práce je uvedena také 

fotogalerie výrobků, příklad kupní smlouvy včetně cenové nabídky. 

Na základě analýzy byl stanoven závěr, že celý proces průběhu zakázky podnikem 

se zdá být vyhovující a s ohledem na potřeby podniku dostačující. Avšak analýzou byly 

také odhaleny problémy především ve vazbě na uložení dat vztahujících se ke konkrétní 

zakázce a s tím související problémy v interním předávání informací mezi jednotlivými 

pracovníky podniku. Na komunikaci mezi pracovníky navazuje také komunikace se 

zákazníkem, která je v případě jakékoliv výroby, kusové nevyjímaje nezbytně nutná. 

V současné době v podniku neexistuje žádný způsob uceleného a přehledného ukládání 
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všech dokumentů a dat týkajících se jedné zakázky. Všechny informace jsou ukládány ve 

fyzické podobě v šanonech v sídle podnikání a současně v elektronické formě na serveru 

podniku. Na základě analýzy také vyvstal problém, v jiném úhlu pohledu spíše příležitost 

rozšířit poskytování dosavadních poprodejních služeb. V další části práce byly 

zpracovány návrhy řešení i s ohledem na jejich odhadovanou časovou a finanční 

náročnost a přínosy plynoucí z implementace daného řešení.  

Prvním návrhem na zlepšení evidence a průběhu zakázky podnikem je možno 

vidět v beznákladovém řešení zavedení tabulky typu MS Excel. Tato tabulka přinese 

pracovníkům komunikujícím se zákazníky přidanou hodnotu a to přehled o celém 

výrobním procesu, o dodavatelských objednávkách, dodacích termínech materiálů a času 

nutného k výrobě jednotlivých součástí, ale i komplexního výrobku a také v neposlední 

řadě termínu montáže, který byl odsouhlasen se zákazníkem. Tato přidaná hodnota se 

promítne i k zákazníkům, protože tak mohou získat okamžitý přehled o jejich objednávce. 

Mezi největší výhody tohoto řešení patří bezesporu nulové náklady a nejkratší možná 

doba potřebná k implementaci tohoto návrhu. Mezi další výhody patří již zmíněné získání 

přehledu o zakázkách a termínovém plnění. I pro výrobu je důležité získání přehledu o 

otevřených zakázkách a jejich termínech, případně získání přehledu o další návazné práci. 

Tím se zvýší efektivita plánování výroby a tím i produktivita práce. V případě pozdějšího 

rozhodnutí pro zavedení informačního systému budou mít všichni zaměstnanci již 

povědomí a návyk, že je třeba data o zakázkách pečlivě zapisovat a evidovat přehledně. 

Usnadní to i práci IT techniků při pozdější implementaci informačních systémů, jelikož 

zaměstnanci i majitel tak získají přehled, co vlastně od informačního systému očekávají 

a jaké jsou jejich požadavky.  

Dalším návazným návrhem na výše uvedený první způsob řešení zlepšení evidence 

a průběhu zakázky podnikem je implementace informačního systému. Byly vybrány tři 

základní, levnější varianty informačních systémů. Z těchto třech byl podniku doporučen 

jeden, který by měl dostatečně obsahovat požadavky tohoto podniku. Výhodou 

informačního systému je kontinuálnost práce bez ztráty přehledu, ještě lepší možnost 

plánování výroby a tím vyšší produktivita práce a s tím spojena možnost zvýšení kapacity 

pro případné přijetí nových zakázek. Další výhodou je možnost tisku dokladů 

souvisejících s dodávkou, sledování stavu skladů, vystavování objednávek dodavatelů 

přímo z jednoho místa s návazností na aktuální stav skladu. Je možné také propojit IS 
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s dalšími softwary, např. účetnictví (Pohoda) nebo konstrukce (CAD). Nevýhodu 

implementace toho řešení můžeme vidět ve vyšších pořizovacích nákladech a také 

v delším časovém horizontu nutném na tuto implementaci. Výhledově ovšem bude 

zavedení informačního systému nutností, jelikož podnik s potenciálem rozvoje již 

v dnešní nemůže efektivně hospodařit bez pomoci takovéhoto softwaru. 

Mezi další návrhy řešení nedostatku zjištěného v analytické části práce a zároveň 

doporučením dalšího rozvoje podniku patří rozšíření portfolia nabízených služeb. 

V dnešní společnosti totiž zákazníci očekávají komplexnost služeb souvisejících s daným 

výrobkem, již nestačí být pouze průměrným dodavatelem. Proto je návrhem rozšířit 

služby o nabízení poprodejního servisu (záručního i pozáručního) především pro 

stávající, ale i pro potenciální zákazníky. Hlavní výhodou zavedení této služby je kladná 

reklama, možnost zpětné vazby a také získání dodatečných tržeb. A to vše za téměř 

nulových nákladů na samotnou implementaci. Nulových nákladů především kvůli tomu, 

že podnik nemusí investovat do nového vybavení nebo do přijetí dalších zaměstnanců. 

  Přestože společnost Presiza působí na trhu již více než 10 let a za tuto dobu si i ve 

velmi konkurenčním prostředí, vybudovala poměrně silné postavení na trhu s mnoha 

spokojenými zákazníky, není možné nevěnovat zjištěným nedostatkům a doporučením 

žádnou pozornost.  Presiza je firmou s rozsahem činností a nabízených možností 

individuálních řešení poměrně ojedinělá. V tomto lze spatřovat velkou konkurenční 

výhodu oproti ostatním výrobcům. Všechny v práci uvedené návrhy řešení znamenají pro 

společnost Presiza formu rozvoje, která zajistí upevnění konkurenční výhody s ohledem 

na úsporu nákladů. Realizací alespoň některých návrhů si tak může zajistit velký krok 

kupředu spojený s již zmíněným upevněním pozice na velmi konkurenčním trhu.  
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Příloha B Kupní smlouva 

Smlouva o dílo č. 5007 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými 

smluvními stranami: 

 

Zhotovitel:  PRESIZA s.r.o. 

IČ: 26884321 

DIČ: CZ26884321 

se sídlem Na Záhonech 1367, Kunovice, PSČ 686 04 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 43433 

za ni jednající Ing. Karel Pres, jednatel společnosti 

a 

 

Objednatel: Pan Vladimír L. 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají předmětnou smlouvu na základě vlastní, svobodné a vážné vůle, 

s cílem upravit jejím prostřednictvím vztahy zhotovitele a objednatele, při současném 

respektování oprávněných zájmů zhotovitele a objednatele. Smluvní strany považují 

ujednání obsažená ve smlouvě za ujednání v souladu s dobrými mravy. Smluvním 

stranám není známá žádná překážka, která by jim bránila uzavřít tuto Smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“). 

I. 

Předmět, popis a místo provedení díla 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednavatele výrobu a 

montáž zimní zahrady dle cenové nabídky CN 5007d ze dne 17.3.2015, která je 

nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zimní zahrada je v  provedení systém VAN 

BEVEREN, barva RAL 7016. Zasklení izolační trojsklo U=0,6. Objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu díla. Předmět díla 
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dle této smlouvy a rozsah předmětu díla je stanoven smlouvou včetně její nedílné 

přílohy č. 1. 

1.2 Název a místo provedení předmětu díla RD, Chrást u Chrudimi. 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že práce, činnosti a materiály, které budou požadovány 

objednatelem v průběhu realizace předmětu díla nad její rámec, a změny projektu 

budou považovány za vícepráce a pro tento případ smluvní strany stanovují, že k 

jejich provedení, popř. změně materiálů, je třeba písemný zápis opatřený podpisy 

obou smluvních stran, případně dodatek k této smlouvě. Objednatel je povinen o 

změnách v rozsahu a předmětu díla (vícepráce) informovat písemně zhotovitele co 

nejdříve tak, aby byl zhotovitel schopen tyto změny ve sjednané lhůtě provést. 

Stanovení ceny víceprací bude určeno na základě skutečných nákladů vynaložených 

na provedení předmětu díla vícepracemi. 

II. 

Doba plnění díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 8 týdnů od podepsání smlouvy. 

2.2 Stavba bude připravena pro zaměření nejpozději 3 týdny před předáním díla. V 

případě prodlení se stavební připraveností se termín předání díla posouvá o dobu 

prodlení. V případě trvání nepříznivých povětrnostních podmínek (teplota pod +5°C, 

déšť) se termín posouvá o tuto dobu. 

III. 

Součinnost objednatele 

3.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli podmínky pro provedení díla, zejména 

volný prostor v místě montáže oken, dokončené hrubé práce stavby, přívod el. 

energie 220V/50Hz, přístupné sociální zařízení, možnost pracovat v průběhu 

pracovního dne apod. s tím, že náklady na odběr el. energie hradí objednatel. 

IV. 

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci 

4.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel v souladu s ustanovením § 2599 

odst. 1 občanského zákoníku. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jejího 

předání zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Převzetím předmětu díla 

přechází nebezpečí škody na objednatele. V případě, že v průběhu zhotovování díla 

dojde k poškození díla, odcizení části předmětu díla apod., odstraní takovéto 
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poškození díla zhotovitel za úplatu. Stanovení úplaty bude určeno na základě 

skutečných nákladů vynaložených na provedení oprav předmětu díla. V případě 

poškození díla se má za to, že se jedná o překážku zabraňující v řádném pokračování 

provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě je objednatel 

v prodlení a zhotovitel není povinen pokračovat v provádění díla do doby odstranění 

této překážky. 

V. 

Cena za dílo a platební podmínky, smluvní pokuta 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za zhotovení díla podle 

této smlouvy cenu díla ve výši 281 700,- Kč bez DPH. K ceně za dílo bude 

připočtena příslušná zákonná sazba DPH. Objednatel se zavazuje nejpozději do 10 

dnů od uhrazení zálohy zhotoviteli doložit dokument prokazující, že dílo - stavba 

je určena za účelem bydlení a podléhá tak snížené zákonné sazbě DPH ve výši 15% 

DPH. V opačném případě je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za dílo včetně 21% 

DPH.  Sjednaná cena za dílo může být navýšena z důvodu dodatečných 

objednatelem požadovaných prací nebo změny projektu, které se považují za 

vícepráce. 

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo, tak že: 

5.2.1 Zálohu 140.000,-Kč je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na účet 

zhotovitele při objednání. 

5.2.2 Zbytek ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na účet 

zhotovitele do 14 dnů ode dne doručení faktury („splatnost zbytku ceny 

díla“). Za den zaplacení se považuje den připsání ceny díla na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za 

to, že faktura byla objednateli doručena sedmý kalendářní den po 

vystavení faktury. 



96 

 

5.3 Právo na zaplacení zbytku ceny díla ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli v den 

předání díla. Dnem předání díla je v pochybnostech vždy nejpozději poslední den 

doby plnění díla dle bodu 2.1 smlouvy.  Předáním díla se rozumí možnost 

objednatele nakládat s předmětem díla v místě provedení předmětu díla, přičemž 

žádná součinnost ze strany zhotovitele se nevyžaduje. V případě, že objednatel je 

v prodlení se zaplacením ceny díla zhotoviteli, zhotovitel má právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla denně za každý den prodlení. 

VI. 

Vady díla 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady výlučně v rozsahu zákonné odpovědnosti za vady. 

VII. 

Porušení povinností a jejich důsledky 

7.1 Za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje prodlení se zaplacením 

ceny za dílo či jeho části, bezdůvodné odmítnutí předání díla, prodlení objednatele 

v délce trvání nejméně 14 dnů, za které odpovídá objednatel, a neexistují okolnosti 

vylučující odpovědnost objednatele. 

VIII. 

Převzetí díla, předávací protokol 

8.1 Dílo bude primárně předáno podpisem písemného předávacího protokolu, který bude 

podepsán oběma stranami. Objednatel je povinen dílo převzít  nejpozději v termínu 

plnění díla dle čl. II smlouvy i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky. Takové 

vady a nedodělky je povinen objednatel uvést do předávacího protokolu s uvedením 

lhůty k odstranění, na které se strany vzájemně dohodly. Po odstranění závad bude 

sepsán konečný předávací protokol, který však nemá vliv na vznik práva zhotovitele 

na cenu díla a na splatnost díla. Pokud objednatel odepře podpis předávacího 

protokolu, má se za to, že právo na zaplacení zbytku ceny díla ve lhůtě splatnosti 

nastalo v den, kdy dílo bylo předáno, popř. v den, kdy objednatel odmítl podpis 

předávacího protokolu. V tomto případě se má rovněž za to, že dílo bylo řádně 

předáno a nemá vady. Smluvní strany se výslovně dohodly pro případ vyloučení 

všech pochybností, že v případě, že nedojde k podpisu předávacího protokolu, dílo 

bylo předáno řádně a včas a zhotovitel má právo na zaplacení zbytku ceny díla. I 

v tomto případě se má rovněž za to, že dílo nemá vady. 
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IX. 

Závěrečné ustanovení 

9.1 V ostatních, touto smlouvou neupravených věcech, se právní vztah řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

9.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

9.3 Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 

písemných dodatků. 

9.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má hodnotu originálu a 

každý účastník smlouvy obdrží jeden kompletní stejnopis. 

 

V Kunovicích dne 17.3.2015 

 

zhotovitel  objednatel 

PRESIZA  s.r.o.  Pan Vladimír L. 

Karel Pres – jednatel 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka CN5007d 

Příloha č.2: Prohlášení k DPH 

 

Příloha č. 1 

Na Záhonech 1367 

686 04 Kunovice 

Tel. 572 578 187 

mobil 777 099 605 

e-mail :info@presiza.cz 

Pan Vladimír L. 

Projekt : CN 5007d ZZ Crudim 20.3.2015 

Serie VAN BEVEREN 
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Vážený pane L., 

předkládáme Vám cenovou nabídku na dodávku sestavené zimní zahrady dle Vašeho 

požadavku 

Položka  : počet : šířka x výška : Cena 

1 bok Levý 1 2 840,0 x 2 

319,0 

40 789 Kč/kus 

 

Serie : B-70 

barva : RAL 7016 

kování : RAL 7016 

zasklení : bez 

 

 

Položka  : počet : šířka x výška : cena : 

2 celo 1 3 340,0 x 2 100,0 67 982 Kč/kus 

 

Serie : SUPER SLIDE 55 

barva : RAL 7016 

kování : RAL 7016 

zasklení : bez 
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Provedení je pouze standardní, nejsou zahrnuty střešní okna, zastínění  apod.  

Na požádání mohu zaslat podrobnější dokumentaci se specifikací použitých profilů a 

kování. 

Položka  : počet : šířka x výška : cena : 

3 bok pravý 1 2 840,0 x 2 319,0 40 789 

Kč/kus 

 

Serie : B-70 

barva : RAL 7016 

kování : RAL 7016 

zasklení : bez 

 

Konstrukce celkem : 231 316 Kč 

Izolační trojsklo svislé U=0,6 26 365 Kč 

Trojsklo Securit Cool Lite  U=0,6 39 892 Kč 

Stojky ALU 50X50 a ocelový nosník 100X50 RAL 7016 3 664 Kč 

Parapet 100 mm 4 011 Kč 

Sítě do sklopných oken, 2ks 3 968 Kč 

Doprava a montáž 29 000 Kč 

Demontáž stávající zimní zahrady (vč. likvidace odpadu) 12 000 Kč 

Dodávka celkem (bez DPH) : 350 216 Kč 

Dodávka celkem (bez DPH) po zimní slevě: 280 200 Kč 

Lakování PVC svodu na RAL 7016 1 500 Kč 

Dodávka celkem (bez DPH) po zimní slevě: 281 700 Kč 
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Cenová nabídka je zpracována dle obdržené dokumentace, v případě její změny je tato 

nabídka neplatná. Respektuje všeobecné obchodní podmínky. 

 

Příloha č. 2 

Prohlášení objednatele o snížené sazbě DPH ke Smlouvě o dílo č. 5007 

Předmět plnění smlouvy 

Předmětem smlouvy je: výroba a montáž zimní zahrady dle cenové nabídky číslo: CN 

5007d 

Místo plnění smlouvy 

Místem plnění smlouvy je objekt: RD L. ulice: Šmídova, Chrást u Chrudimi 

v katastrálním území: Chrást u Chrudimi 

Prohlášení objednatele 

Já, objednatel, tímto prohlašuji, že dílo uskutečňované na základě této smlouvy o dílo, na 

které požaduji jako objednatel uplatnit sníženou sazbu DPH, splňuje všechny zákonem 

stanovené podmínky pro řádné uplatnění této snížené sazby DPH v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že by se toto 

prohlášení později kdykoliv ukázalo jakkoli nepravdivé a dílo by bylo shledáno 

zhotovitelem či správcem daně jako nepodléhající snížené sazbě DPH podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, zavazuji se uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a náhradu škody, která 

v souvislosti s tímto nepravdivým prohlášením zhotoviteli vnikla. 

I. Znění zákona 235/2004 Sb, 

§ 48 Sazby daně u bytové výstavby: (1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací 

spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, 

včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem 27a), nebo v souvislosti 

s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na 

jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, 

které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení. 

(2)  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,b) rodinným domem 

stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
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na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné 

byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,c) bytem soubor místností, 

popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. 

§ 48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení: (1) Při poskytnutí stavebních a 

montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího 

příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním 

zákonem 27a), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby, se 

uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních 

a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl 

určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení. 

(2) U převodu staveb pro sociální bydlení se uplatní snížená sazba daně, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

(3) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální 

bydlení, 

b) rodinný dům pro sociální bydlení, 

c) bytový dům pro sociální bydlení, 

d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů27b) nebo pro ubytování státních 

zaměstnanců, 

e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních 

službách47), 

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediska 

výchovné péče podle zákona upravujícího výkon této výchovy27c), 

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle 

školského zákona27d), 

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku, 

i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče 

poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí27f), 

j) speciální lůžková zařízení hospicového typu27g) a 

k) domovy péče o válečné veterány27h), 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551585
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551625
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551586
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551587
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551589
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551590
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f2549353/#f2551591
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a to včetně jejich příslušenství. 

(4) Bytem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí byt, jehož celková 

podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální 

bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí součet podlahových ploch všech místností 

bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. 

(5) Rodinným domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí rodinný 

dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou 

rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností 

rodinného domu. 

(6) Bytovým domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí bytový dům, 

v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení. 

(7) Místností se pro účely tohoto zákona rozumí místně a prostorově uzavřená část 

stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. 

(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2014.) 

V Kunovicích dne: 17.03.2015 

Za zhotovitele       Za objednatele 

…………………………………….                    ……………………………………. 

PRESIZA s.r.o.       Vladimír L. 

Ing. Karel Pres, jednatel 
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Příloha C 

Tab. 14 Úplná verze tabulky příchozích objednávek 

Smlouva č. 

Pozice 

výrobku 

ve 

smlouvě 

Označení 

výrobku Popis výrobku Rozměry 

Objednané 

množství Vyrobeno 

Chybí 

vyrobit 

Datum 

uzavření 

smlouvy 

Potvrzený 

termín 

montáže 

Důvod nedodaní 

v potvrzeném 

termínu 

                      

                      

                      

                      

           

                      

Zdroj: Vlastní práce
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Příloha D Vzorová smlouva o poskytnutí servisu 

Smlouva o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ................ 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatel 

společnost:  XXX 

 obchodní rejstřík oddíl X, vložka XXX Krajský soud/Městský 

soud v XXX  

sídlem: XXX 

 XXX 

zastoupená: XXX                          

IČO: XXX 

DIČ: XXX 

  

bankovní spojení: XXX 

 

a 

 

Zhotovitel 

společnost: PRESIZA s.r.o.  

 obchodní rejstřík oddíl C, vložka 43433, Krajský soud v Brně 

sídlem: Na Záhonech 1367 

 686 04 Kunovice 

zastoupená: Ing. Karlem Presem, jednatelem společnosti  

IČO:                         26884321 

DIČ:                          CZ26884321 

bankovní spojení:   ČSOB Brno, číslo účtu: 182571954/0300 
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je provádění pravidelné údržby, preventivních prohlídek 

a pozáručních oprav dveřních systémů v objektu či objektech objednatele. Jedná 

se o tyto objekty a tato zařízení:  

Objekt, adresa: Umístění v objektu: Typ 

zařízení: 

XXX XXX XXX 

II. Závazná ujednání 

Zhotovitel se zavazuje: 

2.1 Provádět pravidelně 1x ročně po zimním období před zahájením letního provozu 

preventivní profylaktické prohlídky a údržbu posuvných střešních systémů 

objednanou a hrazenou objednatelem.  

2.2 V případě pozáruční opravy provést servisní zásah na základě výzvy objednatele, 

doručené na e-mail: info@presiza.cz, telefon 572 578 187 v době pracovní 

(pondělí až pátek 7:00 až 14:30 h).  

2.3 Poskytnout objednateli po dobu účinnosti této smlouvy slevu z platných cen 

náhradních dílů ve výši dle bodu 2.9. 

2.4 Ohlásit svoji návštěvu na preventivní prohlídku dle bodu 2.1 předem: 

Kontaktní osoba: Kontaktní telefon: Kontaktní 

e-mail: 

XXX XXX XXX 

2.5 Po provedení preventivní prohlídky zapsat do SP (servisní protokol) posudek 

momentálního stavu zařízení a předat zástupci objednatele k podpisu.  

Objednatel se zavazuje: 

2.6 Oznámit poruchu neprodleně po jejím zjištění, při nahlašování poruchy pracovník 

objednatele uvede:  

číslo této smlouvy, své jméno a kontaktní telefon, objekt, umístění a typ zařízení, 

popis poruchy 

2.7 V případě závady způsobené neodborným zásahem v rozporu s provozními 

předpisy či návodem k obsluze uhradit zhotoviteli veškeré náklady na opravu 

posuvného střešního okna. 

2.8  Uhradit zhotoviteli náklady na opravu a dopravné podle bodů 2.2 a 2.7 a takto: 
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za hodinu práce v době pracovní  560,- Kč 

příplatek za hodinu práce v době mimopracovní 30 % 

cena použitých náhradních dílů  dle 

platného ceníku – 20 % 

náklady na dopravu tam a zpět  13,- 

Kč/km; 

III. Cena prací a platební podmínky 

3.1 Roční poplatek za provádění činností specifikovaných článkem I. a 2.1 činí: 

Posuvná střecha ZENYD   3.200,- 

Kč /1 ks , X ks 

posuvná střecha VAN BEVEREN   5.400,- 

Kč /1 ks , X ks 

Cena celkem za rok  XXX,- Kč 

+  DPH v zákonné výši 

3.2  Sjednaná cena platí ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2016 Aktualizace ceny 

pro další kalendářní roky bude na základě dodatku smlouvy provedena podle výše 

inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro daný kalendářní rok.    

3.3  Cena zahrnuje náklady zhotovitele na dopravu spojenou s údržbou zařízení a na 

čas strávený pracovníkem při provádění údržby dle bodu 2.1. Cena nezahrnuje 

materiálové náklady náhradních dílů. 

3.4  Úhrada bude provedena 1x ročně na základě faktury, vystavené zhotovitelem na 

poměrný díl z částky uvedené v bodě 3.1. Faktury budou vystaveny po 

provedených prohlídkách. Opravy dle bodu 2.8 budou zhotovitelem fakturovány 

zvlášť.  

 Faktury jsou splatné do 21 dnů od data doručení objednateli. Pro případ 

nedodržení termínu splatnosti faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 

z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud bude mít objednatel k faktuře 

zhotovitele připomínky, je povinen vrátit fakturu ještě před uplynutím jejího 

termínu splatnosti a to spolu s důvody, které daly podnět k jejímu vrácení. 

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má zhotovitel právo nezahájit 

další opravu nebo prohlídku ve výše uvedené lhůtě. 
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IV. Kvalita prací a záruka za dílo 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním 

a závazným technickým předpisům. Zhotovitel poskytuje záruku v souladu 

s obchodním zákoníkem na provedené práce v délce 3 měsíce a vyměněné 

náhradní díly v délce 12 měsíců. 

4.2  Záruka se nevztahuje na: 

- odstraňování následků vzniklých neodborným zásahem do posuvného systému, 

- odstraňování následků vzniklých násilnou manipulací s dveřním systémem 

uživatelem, obsluhou či třetí osobou, nebo vandalismem, živelnými pohromami 

atd., vzniklých běžným opotřebením nebo na skleněných výplních, 

- odstraňování poruch vzniklých nedodržením provozního prostředí (v dodávce 

el. energie například přepětí, nenormální proudové rázy, dále mimořádná vlhkost, 

teplota, prašnost, agresivita prostředí atd.). 

4.3  Reklamace vad musí být provedena písemnou formou. 

 

V. Smluvní podmínky 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně 

vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta pro obě strany činí 

3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplňky k této 

smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a vstupují v platnost poté, 

co byly podepsány oběma smluvními stranami. 

V Kunovicích dne:  

 

 

………………………………..    ……...……………………... 

 za objednatele       za zhotovitele 

 


