
 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vypracování metodiky řízení zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. V první části je provedena analýza procesu a řízení procesů již 

proběhlé zakázky „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“. Druhou částí 

je návrh metodiky řízení procesů realizace zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Poslední částí práce je definování podmínek případné realizace návrhových řešení a jejich 

pozitivní příspěvek organizaci. 

Abstract 

The thesis concentrates on the process of building project management methodology 

in AAA COLOR company. The first part of this thesis will explain an analyses 

the process and management of the already executed building project „Reconstruction 

of the storage hall of Borfers a.s.“. The second part will give suggestions of how 

to manage building project in AAA COLOR company, whereas the final part will 

explain the possibility of realisation of those suggestions and their positive contribution 

to the company. 
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ÚVOD 

Oblast procesního řízení a optimalizace realizovaných zakázek je v dnešní velmi 

dynamicky se rozvíjející době jednou ze zásadních strategických výzev pro podnikání 

subjektů. Firmám, kterým se daří úspěšně řídit jednotlivé činnosti procesů, přináší 

i značnou konkurenční výhodu. Managementu společnosti zase přináší nespočet cenných 

podkladů pro důležité rozhodovací procesy. Umožňuje řídit jednotlivé etapy projektů 

a udělovat přehlednost o tom, kdo je za jednotlivé činnosti odpovědný. 

Pro úspěšnou aplikovatelnost efektivního způsobu řízení procesů zakázky je nutné 

nejprve analyzovat nejlépe skupinu či jednu z již provedených zakázek firmy. Rozčlenit 

její hlavní proces na jednotlivé dílčí procesy, utvořit matici odpovědností a časový plán 

rozpracování zakázky. Po této analýze utvořit na základě teoretických přístupů metodiku 

řízení procesu zakázky, která dá organizační struktuře společnosti možnost ke zlepšení 

jejích přístupů k řízení. 

Diplomová práce pojednává právě o analýze procesu realizace zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. a zpracovává podkladové návrhy metodiky a realizací s příslušnými 

přínosy jejich řešení. Teoretické dovednosti nabyté v rámci studia na FP VUT v Brně 

a studia doporučené i vybrané literatury dávají základní podklad tvorby pro analytickou 

a realizační část diplomové práce. Výsledné výstupy diplomové práce musejí mít 

orientaci k cílům, které spočívají ve zvýšení spokojenosti zákazníků zkoumaného 

subjektu a dalších mnoha různých pozitivních vlivů na zkoumaný subjekt. 

Analýza stávajícího procesu jedné z již realizovaných zakázek společnosti 

AAA COLOR s.r.o. identifikuje slabá místa celého procesu, která jsou v návrhové části 

řešena a mnohdy přispívají k výraznému snížení nákladů na realizaci zakázky, což dává 

firmě prostor pro návaznost dalších možností, jak tuto výhodu využít. Diplomová práce 

se zabývá zařazením projektového řízení formou softwarového nástroje a uvádí podstatné 

výhody a nabídky, které tato varianta zařazení zpracovává. 

Současně odhaluje managementu společnosti možnost využití nových technik řízení 

i pro společnosti s menším počtem zaměstnanců. Využití efektivního procesního řízení 

vyžaduje získání potřebných znalostí z praxe, které se neustále v průběhu realizace 

činností vylepšují. Schopný management zaznamenává výsledky a poučuje se 
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z předchozích chybných jednání, neustále sleduje měřitelné výkonnostní metriky 

procesů. 
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CÍLE PRÁCE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce označujeme tvorbu procesního řízení realizace zakázky označené 

jako „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“. To zahrnuje identifikaci 

a analýzu procesů spojených od samotného získání zakázky po její dokončení a přijetí 

kalkulované ceny a následné vyobrazení časového plánu jednotlivých procesů zakázky 

formou Ganttova diagramu a programů podporujících efektivnější řízení zakázky jako 

například ARIS. 

Součástí hlavního cíle je i vypracování základní metodiky pro další řízení zakázek 

ve společnosti AAA COLOR s.r.o. Touto metodikou budou schopni zaměstnanci 

efektivněji ovládat proces řízení potenciální nebo již realizované stavby. Metodika bude 

vycházet z již analyzovaných slabých míst procesu a bude se snažit tato slabá místa co 

nejvíce eliminovat. 

Jako dílčí cíl práce lze označit popis podnikatelského subjektu společnosti 

AAA COLOR s.r.o., jejího podnikatelského portfolia, řetězce dodavatelů a řetězce 

odběratelů. Dále také specifikaci teoretických poznatků, které budou přispívat 

k vypracování analytické části práce a budou čerpat z ověřených a doporučených 

literárních či jiných pramenů. Dílčím cílem lze označit také specifikaci zakázky, 

která bude sloužit jako základní subjekt zkoumání, vypracování cenové nabídky, a také 

účast na výběrovém řízení. Bude použita SWOT analýza zkoumané firmy a také 

zhodnocení úspěšnosti jednotlivých produktů v oblasti podnikového portfolia. 

Celá diplomová práce by měla sloužit hlavně jako funkční optimalizační návrh 

zefektivnění procesu řízení realizace zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. 

a přispět jako vstupní hodnota podnikatelskému subjektu při získávání nových zakázek. 

Měla by stávající procesy efektivně identifikovat a vypracovávat kvalitní podklady 

pro řízení. 

Metodika práce 

Diplomová práce byla zpracována v akademickém roce 2017/2018. Průběh zpracování 

práce zaznamenává následující harmonogram, který neobsahuje záznamy z konzultací 

s vedoucím diplomové práce, dále také sesbírané informace a data nashromážděná 

v průběhu komunikace s managementem zkoumaného subjektu, jelikož tyto fáze byly 
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průběžně řešeny dle návaznosti na jednotlivě zadané hlavní kroky. Zobrazení hlavních 

kroků s časovým rámcem si můžeme prohlédnout v následujícím bodovém zpracování. 

1. Zadání diplomové práce: září 2017 

2. Studium odborné literatury: říjen 2017 – leden 2018 

3. Zpracování teoretické části: leden 2018 – únor 2018 

4. Zpracování praktické části: únor 2018 – březen 2018 

5. Diskuse k výsledkům, úpravy: duben 2018 

6. Odevzdání práce: květen 2018 

 

Nastudování problematiky dle jednotlivých fází kapitol proběhlo na základě monografií 

uvedených v seznamu použitých zdrojů. Nezanedbatelnou součástí stylu zpracování 

diplomové práce bylo využití znalostí nabytých v průběhu studia, jmenovitě jde 

o problematiku Řízení výroby, Inovací v podniku a podnikové logistiky. V neposlední 

řadě přispěly i zbylé předměty absolvované v rámci magisterského studia. 

Pro dosažení výše zmíněných cílů budou, dle Janíčka (Janíček, 1998) využity následující 

vědecké metody: 

- metody logické (tvořící základní pravidla a spojující různé vědní obory k řešení 

hlavního cíle vědeckého úkolu), 

- metody dedukce, indukce, empirie, analýzy, syntézy, modelování a simulace procesů, 

pozorování a identifikace prostředí. 
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1 Teoretická část 

1.1 Definice podniku 

Jurečka (Jurečka, 2013) popisuje podnik jako subjekt zajišťující nabídku většiny výrobků 

a služeb. Označuje podnik jako samostatně kalkulující jednotku, jež v určitém prostředí 

s ekonomickými rysy nakupuje výrobní faktory (vstupy), které za pomoci 

technologického procesu mění na výrobky či služby (výstupy) a které pak podnik 

v určitém konkurenčním prostředí na trhu prodává. 

1.2 Definice rodinného podniku 

Rodinným podnikem můžeme označit takový podnik, který je držen v rukou skupiny lidí, 

kteří mají mezi sebou rodinné vazby. Podnik tohoto typu je specifický svým propojením 

dvou systémů, a to systému rodiny a systému podniku. Přestože jsou oba mechanizmy 

tvořeny stejnými osobami, každá z oblastí má svá specifika. Rodinná oblast je typická 

svojí citovou charakteristikou a pudovými sounáležitostmi oproti oblasti podnikové, 

která je typická svojí racionalizací nutnosti přesných výsledků. (Koráb, 2008) 

1.3 Prostředí znalostí vnějšího prostředí podniku 

Trendem poslední doby je transformace spíše industriální společnosti na společnost 

znalostní. Prostředí obchodování se s touto změnou přelévá ze spojitého do turbulentního 

a s tím se spojuje množství nových změn, které musejí podniky zavádět. Velmi se v tomto 

ohledu řeší slovo „inovace“ neboli změna na základě předem nabytých poznatků. 

Podniky v dnešním rychle se rozvíjejícím světě musejí rychle zavádět změny, 

pokud chtějí být úspěšné ve vysoce turbulentním konkurenčním prostředí. 

Z analýzy úspěšných celosvětových podniků vyplývá, že pro úspěch jsou charakteristické 

oblasti, kterými se tyto podniky liší od ostatních méně úspěšných firem. Oblasti jako 

například: vysoce propracovaný mechanizmus řízení podnikových procesů, zejména 

těch, které se vyloženě týkají inovací; vyspělé systémy řízení vztahů se zákazníky, 

které přinášejí zákazníkům řadu přidaných hodnot, právě kvůli kterým se zákazníci 

ve vysoké míře rozhodují pro zakoupení produktu; oblast práce s intelektuálním 

kapitálem společnosti kupříkladu při zaměstnání nových odborných pracovníků 

ovládajících nové techniky a nástroje aplikovatelné na model obchodování firmy; 
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A v neposlední řadě také zaměření na neustálé vzdělávání, utváření hodnot, uchovávání 

a zpracování znalostí. (Jurová, 2016) 

1.4 Zákazníci 

Všeobecně lze uvést, že zákazník je v mechanizmu společnosti jedna z nejdůležitějších 

entit. Všechnu činnost, kterou podnik odvádí, utváří právě dle požadavků a potřeb svého 

zákazníka. Úspěšné vedení vztahů se stávajícími klienty a činnosti vedoucí k získání 

nových zákaznických skupin jsou klíčovým zdrojem firemních výstupů. Dnešní tržní 

prostředí dává zákazníkovi velkou možnost potenciálního výběru mezi hned v mnoha 

případech několika srovnatelnými subjekty nabízejícími podobnou službu, výrobek 

či jiný potřebný statek. Proto by každá společnost měla řízení strategických vztahů 

se zákazníky věnovat podstatnou část svého podnikatelského zájmu. Aktuálně je možné 

využívat spousty technologií řízení vztahů se zákazníky, označovaných jako „customer 

relationship management“ (neboli CRM), které nám napomáhají k využití užitečných dat 

a informací k lepšímu postavení námi držené společnosti na trhu vůči konkurenci. 

Dnešní velmi dynamicky se rozvíjející tržní prostředí vyžaduje využití zcela nových 

technik řízení strategických vztahů se zákazníky. V podstatě by se dal systém řízení 

vztahů se zákazníky shrnout do těchto bodů: 

a) Nejprve musí vedení společnosti vymezit podstatu strategického řízení vztahů 

se zákazníky a vysvětlit základní principy, požadavky, marketingovou strategii 

a definovat vztah mezi těmito součástmi. K těmto postupům je potřeba mít 

ucelený marketing vztahů a využít technik, které nám nabízí CRM a takticko-

operativní řízení obsluhy zákazníků. 

b) Definovat postup marketingové strategie až po vývoj marketingu vztahů 

a charakterizovat její podíl na strategii a cílech podniku. Rámcově prezentovat 

přístupy a školy a blíže specifikovat základní principy marketingu vztahů 

a definovat jeho fáze. 

c) Definovat pojem hodnoty pro zákazníka z hlediska zaměření společnosti. V první 

řadě se zajímat o komplexnost řešení požadavků a potřeb klientů, vytvářené 

v rámci spolupráce všech složek spolupracujících v rámci hodnotové sítě. 

d) Charakterizovat nástroje vhodné k posilování vztahů se zákazníky, vhodné 

dle typu zvoleného obchodního vztahu B2B nebo B2C. Zejména nástroje, 

které jsou vytvořeny pro námi požadovaný typ podnikatelského zařazení. 
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e) Po úspěšném zavedení těchto přístupů vymezit měření výkonnosti z pohledu 

zákazníků a obsáhnout je do celkového měření výkonnostních ukazatelů podniku. 

Tímto způsobem sledovat a hodnotit úspěšnost a efektivitu zařazování principů. 

 

Každý trh má svá určitá specifika, tudíž také zákazníci, kteří se na tomto trhu pohybují 

jsou něčím výjimeční. Nemůžeme očekávat od klienta společnosti zabývající se prodejem 

chytrých mobilních telefonů, že bude komunikovat s advokátním zástupcem o tom, 

zdali je jeho potenciální nákup nejlepší, taktéž nebudeme na člověka vyhledávajícího 

právnické zastoupení uplatňovat strategie prodejů chytrých mobilních telefonů. 

Je potřebné uvědomovat si rozdílnost a unikátnost každého přístupu k zákazníkovi a ten 

postupně inovovat. (Lošťáková, 2017) 

1.5 Dodavatelé 

Statky a služby pořizované za účelem vstupu do výroby, služby či jiné činnosti tvorby 

přidané hodnoty ve společnosti se stávají v dnešním velmi dynamickém tržním prostředí 

jednou ze strategicky významných oblastí úspěšnosti podniku. U podniků pohybujících 

se na stavebním trhu České republiky je volba správného dodavatele jednou 

z významných položek, které mají vliv na výši zisku a kvalitu odvedené práce 

na zakázce. Podniku vzniká ze vztahu s dodavateli množství práce. Jako první můžeme 

označit samotný výběr vhodného kandidáta na dodavatele, za druhé je to kontinuální 

spolupráce a péče o dobré vztahy. Při výběru vhodného dodavatele nám mohou napomoci 

tato kritéria: 

a) certifikace systémů akreditovanými certifikačními společnostmi (ISO 9001, CE, 

ETA), 

b) cena, kvalita a reakce na problémy, 

c) kontrola referencí a údajů o spokojenosti jiných zákazníků, 

d) kapacitní a logistická způsobilost dodavatele, 

e) finanční politika (schopnost plánování plateb za dané intervaly), 

f) hodnocení kvality výrobků pomocí výrobkového auditu a kontroly prvních vzorků, 

g) výsledky auditů od jiných klientů 

h) případně další specifické požadavky. 
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Pro výběr vhodného dodavatele je vhodné postupovat dle již vypracované metodiky, 

která zajistí nejefektivnější výběr kandidáta. Pomocí této metodiky vyhodnotí vybrané 

kandidáty, kteří splňují základní uložená kritéria a dále uloží managementu společnosti 

podklady pro rozhodnutí. 

Pro správný postup hodnocení dodavatele slouží činnosti podobné procesu systémů řízení 

jakosti QMS. I zde můžeme využít bodového hodnocení, které spočívá v přiřazení 

bodové škály, např. 1–10 každému z hodnotících kritérií. Po celkovém součtu bodů se 

vše procentuálně vyjádří a výsledné hodnocení se seskupí v přehledné tabulce. 

Takovýto výstup analýzy máme možnost vidět v následujícím grafickém zpracování 

v Tabulce 1, které vychází ze studia odborné literatury související s oblastí dotýkající se 

dodavatelsko odběratelských vztahů. 

Tabulka 1: Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatele 

Procentuální 

hodnocení 
Kategorie dodavatele Akce 

90–100 % Vhodný kandidát Dodávky v neomezené míře 

80–89 % Kandidát s drobnými výhradami 

Dodávky v omezeném 

množství, pokud se 

průběžně po dobu 

spolupráce prokazuje 

zlepšování kondice 

dodavatele 

60–79 % Kandidát s větší mírou výhrad 

Odstranění vysoké míry 

výhrad, do dalšího odběru 

omezené odebírané 

množství 

Méně než 60 % Nevhodný kandidát Žádné dodávky 

Zdroj: úprava dle P. Blecharze 

Dle výše zmíněného mechanizmu hodnocení dodavatelů jsme schopni efektivně hodnotit, 

pracovat a případně měnit struktury vázané na dodavatelský řetězec společnosti. 

(Blecharz, 2015) 

1.6 Dodavatelský řetězec 

Vaněček (2008, str. 3) popisuje logistický řetězec jako „soubor hmotných a nehmotných 

toků probíhajících v řadě navazujících (dodávajících a odebírajících) článků 
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(podsystémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavků pružně 

a hospodárně uspokojit potřebu konečného článku. Výkon řetězce je určován výkonem 

jeho nejslabšího článku. Termín „dodavatelský řetězec“ vzniknul doslovným překladem 

z anglického Supply Chain, hodně se rozšířil, nevystihuje však plně podstatu problému.“ 

Dodavatelský řetězec se stává pro společnosti stále více a více klíčovou položkou. 

Existuje mnoho nástrojů pro napomáhaní řízení, měření a zvyšování efektivnosti 

dodavatelské struktury. Efektivní řízení dodavatelského řetězce zabezpečuje společnosti 

stabilitu a je schopné poskytnout i důležitou konkurenční výhodu. Jednotlivé položky 

dodavatelského řetězce mají návaznost na spoustu realizačních termínů a, pokud jsme 

schopni volit jen ty nejlepší dodavatele, napomáhají nám k úspěchu. (Sarkar, 2017) 

1.7 Strategické cíle podniku 

Mezi strategické cíle podniku řadíme hodnoty, které jsou pro podnik nejdůležitější 

a kterých chce podnik dosáhnout. Strategické cíle charakterizují podstatu celkové firemní 

strategie a míru jejich dosažení lze označit jako jeden z nejdůležitějších ukazatelů měření 

hodnot výkonnosti podniku. Není pravidlem, že u všech společností je kladení cílů 

ve stejné kategorizaci. Některé firmy si kladou za strategické cíle generování určité výše 

zisku a růst tržního podílu společnosti, jiné zase kladou větší důraz na kvalitu 

poskytovaných služeb a udržení tržního podílu, udržují vyšší investice do vědecko-

technické činnosti a podpory environmentálních ochranných projektů. (Hanzelková, 

Keřkovský a Vykypěl, 2002) 

Strategické cíle musejí být implementovány racionálně a velmi úzce souvisejí s tím, 

kde chce společnost v horizontu let být a čeho chce dosáhnout. Cíle musejí být 

přizpůsobeny všem podmínkám vedoucím napříč externími a interními prostředími, 

v nichž se společnosti nachází. (Cunninghem, 2012) 

1.8 Vize 

Vize společnosti, jako jeden z nejdůležitějších elementů tvorby budoucích hodnot 

a strategických cílů, je odvozena z anglického slova „vision“. Představuje klíčovou roli 

v popisu procesu souvisejících s definicí strategie. Velmi úzce s vizí společnosti souvisí 

i tvorba poslání neboli mise. Oba prvky vyžadují pečlivé zpracování a jasnou definici, 
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protože poté slouží jako podklady pro subjekty působící jak ve vnějším, tak ve vnitřním 

prostředí společnosti. (Machek, 2017) 

Mullane (2002) definuje podstatu vizí a misí v pomoci nejen rozvoji dlouhodobých plánů, 

ale také ve správě každodenních aktivit společnosti. 

1.9 SWOT analýza 

Metoda SWOT patří mezi velmi efektivní systematickou analýzu. Hlavní podstatou 

analýzy je identifikace silných a slabých stránek společnosti a jejich zakomponování 

do matice s hlavními vlivy, které na podnik působí z jeho vnějšího prostředí, tedy 

s příležitostmi a hrozbami. (Sedláčková a Buchta, 2006) 

Původní postup analýzy SWOT byl v provedení dvou na sobě nezávislých analýz, 

a to nejdříve analýzy vnitřního prostředí společnosti, která spočívá v analýze silných 

a slabých stránek společnosti. Poté následovala analýza vnějšího prostředí, která se 

zaměřuje na příležitosti a hrozby. Vnější analýzu provádíme za využití dat ze sběru 

makroprostředí i mikroprostředí. SWOT metoda slouží k identifikaci již zmíněných 

oblastí, které analyzují schopnost současné strategie společnosti reagovat na změny, 

které se nacházejí na trzích. (Katsioloudes, 2006) 

Silné stránky definujeme jako pozitivní vnitřní podmínky, které vedou k získání 

konkurenční výhody. Příkladně můžeme za silnou stránku označit schopnost společnosti 

lépe využívat zdroje, například i zajištění nových produktů měnících tržní postavení 

či excelentní komunikaci s dodavateli. Na druhou stranu stránky slabé, které označují 

negativní vnitřní vlivy, indikují místa, která jsou pro společnost neužitečná a velmi často 

omezují její výkonnost. Může se jednat o neschopnost managementu provádět 

dostatečnou podporu prodeje. Na druhé straně analýzy porovnávání vlivů stojí vnější 

podmínky, skládající se z příležitostí, které mohou identifikovat pozitivní změny 

zpravidla dlouhodobého charakteru, například ve formě změn legislativy ČR nebo EU 

nebo počtu obyvatel, a hrozeb, které se dají ve formě současných a budoucích podmínek 

identifikovat například jako ovládnutí trhu novým velkým konkurentem či negativní 

legislativní podmínky. Při zahájení analýzy je podstatné nejprve označit silné a slabé 

stránky společnosti z vnitřního prostředí a poté zkoumat vazby související s těmito 

identifikovanými podmínkami v prostředí vnějším, tvořícím příležitosti a hrozby. 

(Košťan, Bělohlávek a Šuleř, 2006) 
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Zpracování do přehledné Tabulky 2 je k dispozici v následujícím podání, které rámcově 

určuje zobrazení analýzy po jejím zpracování. 

Tabulka 2: SWOT analýza 

SWOT 

matice 
Pozitivní Negativní 
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S 
Silné stránky 

W 
Slabé stránky 

V
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ě
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í 
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ř
e
d
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O 
Příležitosti 

T 
Hrozby 

Zdroj: Sedláčková a Buchta, 2006 

1.10 Procesy v podniku 

Každý podnikatelský subjekt doprovází od počátku návrhu na jeho založení řada 

jednotlivých procesů, které jsou identifikovatelné, měřitelné a lze s nimi efektivně 

nakládat. Každá firma má za hlavní cíl naplňování své podnikatelské vize a strategicky 

významných cílů. K dosahování těchto významných cílů vede spousta cest, které jsou 

tvořeny jedinečnými činnostmi složenými z jednotlivých identifikovatelných procesů. 

Všechny tyto procesy nelze přesně definovat, ale některé ano, a pokud je dokážeme 

správně identifikovat, jsme také schopni efektivní analýzy, která dopomůže k zlepšení 

činnosti těchto procesů. Správně určené procesní činnosti v podniku jsou důkazem jeho 

stabilního řízení. Umožňují efektivní dosahování výstupních hodnot podniku, 

tudíž napomáhají ke snadnějšímu řízení procesu podnikání ve společnosti. (Jurová, 2016) 

1.11 Procesní řízení 

Procesním řízením se rozumí soubor technik, norem, doporučení a praktických 

zkušeností vycházejících z již zavedených metod směřující ke zlepšení a identifikaci 

klíčových činností v podniku. Efektivním řízením procesů podnik realizuje své myšlenky 

a činnosti lépe, než kdyby nevytvářel v procesním řízení systematickou hodnotu. Kvalitní 
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proces řízení vyžaduje nejprve identifikaci klíčových procesů společnosti, dále také 

identifikaci dílčích procesů a v neposlední řadě i procesů podpůrných. Po podrobné 

identifikaci následuje proces zobrazení těchto procesů a jejich analýza. Analýza označí 

slabá a silná místa procesu a doporučí návrhy na zlepšení chodu procesů. Závěrem je 

vypracována metodika řízení některých klíčových procesních činností podniku. (Doležal, 

2016) 

1.12 Projekt 

Pokud si chceme odpovědět na otázku „Jak definujeme slovo projekt?“, musíme se 

nejprve podívat na četnost významu tohoto slova v jazyce českém. Termín projekt má, 

jak je již zvykem, významů několik. Prvním pojítkem, které nás může napadnout, je 

dokumentace spojená se stavbou jakéhokoliv objektu. Určitě každý známe výstup práce 

architekta, který nese označení projekt, nebo ho můžeme pojit s pracovní pozicí 

označovanou jako projektant, která však s pravým a stěžejním významem pro tuto 

diplomovou práci nemá nic společného. Projekt, jak ho chceme definovat, je 

dle národního standardu kompetencí projektového řízení IPMA časově, nákladově 

a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů 

v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. 

(Doležal, 2016) 

Dle Gillese (Gilles, 2006) lze slovo „projekt“ charakterizovat jako definovanou 

a vymezenou snahu o změnu neboli dočasné úsilí podniknuté pro tvorbu služby, produktu 

nebo výsledku. A to vše z nějakého výchozího stavu do stavu cílového. Následující 

Obrázek 1 detailněji rozvádí podstatu řešení projektu. 
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Obrázek 1: Projekt jako souhrn procesů vedoucí k cílovému stavu. 

 

Zdroj: úprava dle J. Doležala 

Pro správnou definici projektu v případě firemních procesů slouží několik základních 

rysů. Pokud tyto rysy není řídící management schopen definovat, anebo raději projekt řeší 

cestami individuálních přístupů, přichází mnohdy do styku se zbytečnými riziky, 

jež vyplývají ze špatné identifikace, jako například prodlužování termínů, zbytečná 

práce, neefektivnost, zvýšená finanční náročnost a spoustu dalších negativních efektů. 

Pokud se společnosti daří řádně projekty definovat a rozpoznávat, má ve svých rukou 

správnou konkurenční výhodu. V oblasti některých trhů to může být jedna z klíčových 

technik vedoucích k úspěšnosti. (Jurová, 2016) 

1.13 Typy projektů 

Projekt je obecně vzato nástrojem změny ve velmi rychle se vyvíjejícím prostředí, 

který se dotýká všech řídících a organizačních struktur napříč podnikem. Popisujeme 

několik typů projektů, a to například: 

a) zavádění systémů kvality, 

b) implementace a vývoj IS, 

c) stavební realizace a investiční akce, 

d) inovace produktu, 

e) atd. 

 

Dle typu projektu volíme také rozdílné přístupy k jeho řízení. Velký význam v definici 

realizovatelného projektu hraje také jeho časová náročnost. Za optimální dobu, která není 
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doprovázena přílišným prodlužováním termínů a zvýšenými riziky, označujeme 

cca 12 měsíců. (Doležal, 2016) 

1.14 Projektové řízení 

Trendem posledních let jsou výrazné změny v dynamice celosvětového podnikatelského 

tržního prostředí. Tyto změny vycházejí například z tlaku mezinárodních tržních 

prostředí, nově vzniklých hospodářsko-politických uskupení, nebo z potřeby rychleji 

reagovat na silnější a sofistikovanější metody konkurence, či nových potřeb trhů. 

Podniky, které na trzích působily po několik desítek let a udržovaly stabilní řídící 

struktury, najednou přicházely na to, že tyto hodnoty ztrácejí význam, a začaly je 

nahrazovat procesními modely a projektovým řízením. Smyslem projektového řízení je 

řídit aktivity, které jsou specifické omezenou dobou trvání a dočasným přidělením 

zdrojů. (Svozilová, 2011) 

Doležal (Doležal, 2016) hovoří o projektovém řízení jako o seskupení norem, rad 

a zkušeností charakterizující řízení projektu. Uvažuje také s velkou různorodostí projektů 

a označuje všeobecně platné skutečnosti. Projektové řízení charakterizuje způsoby, 

přístupy k návrhu a realizaci procesu změn tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů 

v určeném termínu, při předběžně stanovené kalkulaci s dostupnými zdroji tak, 

aby realizace procesu změn nevygenerovala negativní důsledky, tedy byl projekt úspěšný.  

1.15 Fáze životního cyklu projektu 

Rozčlenit jednotlivé fáze realizace projektu do logicky navazujícího časového rámce 

zlepšuje podmínky pro manipulaci a kontrolu. Tato předprojektová příprava umožňuje 

účastníkům projektu snadnější orientaci v jednotlivých fázích a zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšného dokončení. Základní pomůckou při tvorbě grafického vyjádření fáze životního 

cyklu projektu nám může být níže uvedené zpracování v Obrázku 2. 
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Obrázek 2: Fáze životního cyklu projektu 

 

Zdroj: zpracování dle Svozilové (Svozilová, 2011) 

1.16 Projektové řízení a řízení procesů 

Vycházíme-li z výše uvedených definic projektového a procesního řízení, zjišťujeme, 

že projektová realizace je určitým procesem, který je omezen časovou délkou a kapacitou 

zdrojů, které se k tomuto projektu vážou. Zdroje se v průběhu projektu spotřebovávají, 

nebo jsou po ukončení projektu poskytnuty jiné akci. Je však jasné, že po ukončení 

projektu přináší společnosti jiné zdroje a je již na firmě, jak s nimi naloží. Projekt tedy 

s procesem velmi úzce souvisí a vzájemně se propojuje. Proces slouží k vyvolání příkazu 

určitého pracovního úkonu a projekt tento sled pracovních úkonů obecně plánuje. Proto 

je důležité zkoumat firemní procesy a sledovat při tom projekty. (Svozilová, 2011) 

1.16.1 Typy procesů 

Dle Ciancialy (Cianciala . 2011) rozdělujeme procesy podle jejich charakteru: 

a) hlavní (realizační) proces, 

b) podpůrné procesy, zahrnující také procesy řídící. 

 

Hlavní proces definujeme jako proces, kterým realizujeme hlavní předmět podnikání, 

můžeme tedy hovořit o výrobě, prodeji či poskytování služeb. Hlavní realizační proces 

se dále dělí vždy na další dílčí podpůrné procesy, které zajišťují, aby bylo dosaženo 

hlavního cíle realizačního procesu. (Cianciala, 2011) 
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1.16.2 Procesní karta 

Slouží jako jednoduchý papírový či elektronický záznam o základních údajích procesu. 

Obsahuje informace o názvu, kódovém označení, popisu, součástech, podprocesech, 

rozšiřujícím mechanizmu procesu, měřítkách a datech či informace o zaměstnancích 

způsobilých a odpovědných za konkrétní proces. Příklad zpracování takové procesní 

karty a hlavních oblastí, které by měla obsahovat, vidíme na následujícím Obrázku 3. 

Obrázek 3: Varianta tvorby procesní karty 

 

Zdroj: http://images.slideplayer.cz/42/11314884/slides/slide_12.jpg 

1.16.3 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je diagram představující sled událostí sestavujících strukturu projektu 

s přidáním časového sledu těchto jednotlivých kroků. V kostce řečeno jde o časový 

harmonogram jednotlivých kroků projektu. Hojně se využívá právě při řízení projektů 

či procesů. Zakladatelem a nositelem jeho názvu byl Henry Laurence Gantt, americký 

strojní inženýr. Ganttův diagram je tvořen horizontálními sloupci přiřazenými 

k jednotlivým událostem umístěnými na časové ose a vyjadřujícími délku dané části 

projektu. Délka časové osy je závislá na velikosti projektu, může představovat rok, měsíc, 

týden či den. Vertikálně jsou v řádcích uvedeny příslušné části projektu. Jedinou 

nevýhodou Ganttova diagramu je absence vazeb jednotlivých událostí mezi sebou. (Petr, 

2014) 
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Na níže uvedeném Obrázku 4 si můžeme všimnout stylu zpracování jednotlivých fází 

projektu s přiřazeným časovým údajem, který kombinuje Ganttův diagram. 

Obrázek 4: Zobrazení varianty Ganttova diagramu 

 

Zdroj: https://lorenc.info/obrazky/3MA381/graf-ganttuv-diagram_05.pn 

1.16.4 Ganttův graf 

Ganttův graf představuje základ vytvoření Ganttova diagramu s přiřazením právě 

stěžejních vazeb, které mají mezi sebou jednotlivé události. Klasicky se doplňují čtyři 

hlavní skupiny vazeb mezi událostmi, a to: 

- propojení dokončení – zahájení: vazba představuje nejdříve dokončení události A 

a poté navázání začátku chodu události B; 

- propojení zahájení – zahájení: vazba představuje závislost události B na zahájení 

události A; jakmile tedy zahajujeme událost A, současně s ní zahájíme událost B; 

- propojení dokončení – dokončení: vazba představuje závislost dokončení události 

B na dokončení události A; nelze tedy dokončit jednu událost bez dokončení druhé; 

- propojení zahájení – dokončení: vazba představuje závislost události B na zahájení 

události A, kdy událost B nelze dokončit bez zahájení události A. (Petr, 2014) 

 

Způsob plánování událostí projektu za pomoci Ganttova grafu vychází z plánování aktivit 

metodou kritické cesty CPM. Tento typ zobrazení využívají nástroje pro podporu řízení 

projektů. Souhrnem lze tedy říci, že nejprve charakterizujeme veškeré činnosti, 

ze kterých se projekt skládá, a naplánujeme, jakými vazbami budou události procházet. 
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Vše pak přeneseme formou grafu na přehlednou časovou osu, což poskytne 

managementu společnosti zvýšení přehledu o časovém sledu událostí. (Petr, 2014) 

Následující Obrázek 5 je vyobrazením jednotlivých činností projektu, jejich časových 

termínů a navíc definuje i vazby mezi jednotlivými činnostmi, díky kterým se právě jedná 

o Ganttův graf. 

Obrázek 5: Zobrazení varianty Ganttova grafu projektu 

 

Zdroj: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/GanttuvDiagramCZ.png/500px-

GanttuvDiagramCZ.png 

1.17 Matice odpovědnosti neboli matice RACI 

Matice slouží k rozvržení a označení odpovědnosti za činnosti procesu napříč organizační 

strukturou podniku. Základní účel matice odpovídá realizaci fyzického podkladu, 

z kterého mohou všechny zainteresované skupiny do projektu čerpat charakter svých rolí. 

Za každou část projektu tedy odpovídá příslušná složka organizační struktury a lze dle ní 

projekt lépe kontrolovat. (Bentley, 2009) 

1.17.1 Matice RACI 

Matice odpovědnosti RACI rozlišuje čtyři základní vztahy a typy odpovědností. Zde 

popisujeme každý jeden z nich: 

- Responsible (Odpovědnost): Určuje vazbu odpovědnosti dané složky organizační 

struktury za definovaný úkol. V tomto případě lze odpovědností definovat i více osob 

najednou. 

- Accountable (Schvalování): Pracovník společnosti, který je pověřen právem 

schválit daný výstup činností. Každou činnost musí schvalovat nejlépe jeden člen 
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organizační struktury, jelikož při označení většího počtu osob může nastat problém 

s postihnutelností odpovědností za daný špatně provedený úkon. 

- Consulted (Konzultace): Bod konzultace představuje označení osoby, na kterou se 

mohou účastníci projektu obrátit díky její znalosti dané problematiky. Odborník může 

být nadále přizván ke konzultacím na poradách a při rozhodování o důležitých 

aspektech projektu. 

- Informed (Informování): Představuje osobu organizační struktury společnosti, 

která je informovaná o průběžném stavu a výstupech jednotlivých etap. Forma 

informovanosti může být nastavena formou různých reportů, meetingů apod. 

(Petr, 2014) 

 

Závěrem lze uvést, že základní rysy matice, jak jsou uvedené v teorii, lze efektivně využít 

v rámci rozvržení odpovědnosti jednotlivých složek organizační struktury v podniku. Lze 

je i mírně modifikovat s ohledem na charakter projektu, ale musí být zachována základní 

výše uvedená pravidla. Matice napomáhá společnosti v určení odpovědnosti v případech, 

kdy se vyskytnou problémy spojené s realizací projektu, a poskytuje jeden ze základních 

kamenů začínající fáze životního cyklu realizovaného souboru činností. (Máchal a spol., 

2015) 

1.18 Procesní mapa 

Tvorba procesní mapy spočívá v detailnějším určení hlavních, řídících a podpůrných 

procesů a jejich vazeb ve společnosti. Slouží k efektivnější orientaci a řízení 

podnikových procesů a jejím hlavním pozitivem je rychlejší průběh analýz souvisejících 

s řízením podnikových procesů. Procesní mapa může být zpracována koncepčně, 

nebo na úrovni definování přímo fyzického či logického popisu, a jako taková pak často 

bývá označována jako referenční. Významnou oblastí, které sestavení procesní map 

pomáhá pří zvýšení počtu měřitelných ukazatelů, je oblast řízení výkonnosti podniku. 

Napomáhá k identifikaci klíčových indikátorů výkonnosti a tím dává cenné podklady 

managementu společnosti. (Ciencala, 2011) 

Obrázek 6, uvedený v následující části, pojednává právě o možnosti vyobrazení 

zpracování procesní mapy a zaznamenává jednotlivé vztahy mezi dílčími a hlavními 

procesy.  
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Obrázek 6: Varianta zpracování procesní mapy 

 

Zdroj: 

https://image.dashofer.cz/images/iso2/64/13.5.2.3/CZ_ISO2_013_005_002_003_0002_01.jpg 

Hlavními cíli podnikového modelování procesů označujeme optimalizaci podnikových 

procesů. Cílem je také prostřednictvím zobrazení procesní mapy analyzovat dopady 

rozhodnutí na podnikové výsledky. Dobré zpracování procesní mapy je podkladem 

novým i stávajícím zaměstnancům pro získání představy o jednotlivých činnostech 

a jejich úlohách v podniku. Modelování podnikových procesů napomáhá také oblasti 

rozhodování manažerů společnosti. Dává jim možnost v některých případech předvídat 

důsledky jejich rozhodnutí. V kostce řečeno představuje procesní modelování jednu 

ze základních fází činností směřujících k lepšímu výsledku podnikových aktivit. (Hučka, 

2017) 

1.19 Metoda projektového řízení dle metodiky PRINCE2 

Metodika PRINCE2 byla utvořena roku 1995 na území Velké Británie, kde sloužila jako 

náhrada dříve využívané metody PROMT. Její název v celém překladu „Projects 

in Controlled Environment“ v celém rozsahu odpovídá hlavní podstatě metodiky. Tvorba 

metodiky byla zapříčiněna hlavně potřebou vládních institucí efektivněji řídit vzniklé 

projekty. Jejího nevídaného úspěchu si však všiml i soukromý sektor, který dovedl využít 

metodiku k efektivnějšímu řízení podnikových procesů. V současnosti eviduje správa 

certifikací PRINCE2 více než milion projektových manažerů, kteří disponují jednou 
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ze dvou úrovní certifikace metodiky. Podstatná informace o funkci metodiky PRINCE2 

je ta, že metodika není standardem ve smyslu IPMA nebo PMI. Plní spíše funkci návodu, 

metodiky na zpracování jednotlivých fází projektu. Proto také využívá termínu metodika. 

Hlavními aspekty řízení projektu tak budou náklady, čas, rozsah, kvalita, riziko a přínosy. 

(Máchal a spol, 2015) 

1.19.1 Principy metodiky PRINCE2 

Dle Máchala a spol. (Máchal a spol., 2015) jsme schopni principy metodiky PRINCE2 

rozdělovat do několika oblastí. Tyto oblasti jednotlivých principů níže popisuje: 

Princip č. 1: Nepřetržitá opodstatněnost investice 

Princip je postaven na hlavní myšlence založení projektu na životaschopné investici. 

Existence takové investice musí být potvrzena a nejlépe nějakým způsobem například 

smluvně ošetřena ještě před samotnou realizací či úvahou o realizaci projektu. Musí být 

kontrolována po celou dobu životnosti projektu, tudíž ve všech etapách projektu. 

V průběhu chodu projektu se opodstatněnost investice může měnit, dle tohoto principu 

však nesmí změna přerůst v konečnou neopodstatněnost investice. Pokud by se tak stalo, 

musel by se projekt v této fázi ukončit, nebo by to byl natolik varovný signál, že by se 

musely měnit podstatné části tohoto projektu. 

Princip č. 2: Jasně definované role a zodpovědnost 

S ohledem na různé oblasti tvorby projektů je důležité definovat skupiny projektového 

týmu, které jsou do projektu zainteresované. Jedná se například o zaměstnance 

a management, kteří mají rozmanitou pracovní náplň a odlišně definovaný pracovní 

úvazek. U každé zainteresované strany je potřebné jasně určit fáze projektu a její 

kompetence, kterými může dále ovlivnit celkový úspěch projektované činnosti. 

Princip č. 3: Zaměření se na produkty 

Tímto principem je myšleno zaměření celého projektu na finální výstup v podobě 

výrobku, služby či zakázky. Klade důraz na mírnější zaměření projektového týmu 

na aktivity, z kterých se k finálnímu výstupu dostaneme. Vše nakonec vede k ovlivnění 

metod plánování a kontroly řízení projektu. 
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Princip č. 4: Řízení po etapách 

Řízení projektu po jednotlivých etapách můžeme definovat jako rozdělení projektu 

do jednotlivých částí s hlavním cílem lépe označit a kontrolovat důležité body vývoje 

projektu. Počet těchto etap závisí hned na několika faktorech. Jedním z nich je samotná 

velikost projektu, dalším také složitost a označení rizik, která celý projekt obsahuje. 

Princip č. 5: Řízení na základě výjimky 

Princip řízení na základě výjimky spočívá v tvorbě měřitelnosti jednotlivých fází projektu 

a selekci možných pozitivních či negativních odchylek od určeného plánu. Maximální 

možnou mírou ukazatele měřitelnosti odchylky máme možnost zpětně kontrolovat 

realizované etapy projektu a při jejich překročení může vrcholný management 

společnosti efektivně reagovat. 

Princip č. 6: Učit se ze zkušeností 

Významným činitelem v rámci funkce projektového manažera je příjem cenných 

zkušeností, z kterých lze efektivně čerpat po celou dobu životního cyklu tvořených 

projektů. U některých důležitých momentů, z kterých se dají čerpat či eliminovat budoucí 

negativní výkyvy projektu, je nutné si vše důkladně zaznamenat a archivovat. 

Pro společnost mohou mít tyto záznamy v budoucnosti cenu zlata. 

Princip č. 7: Přizpůsobení metody PRINCE2 prostředí projektu 

Nutností je zajištění odpovědnosti projektového prostředí právě projektovému řízení, 

a aby toto řízení odpovídalo také velikosti, charakteru, riziku a dalším potřebným 

prioritám. 

1.19.2 Témata řízení projektové činnosti metodikou PRINCE2 

V organizaci, která si chce nějakým způsobem zlepšit řízení procesů metodikou 

PRINCE2, musíme být schopni identifikovat základní témata, která slouží jako základní 

stavební kameny pro uplatnění jednotlivých fází. Mezi tato témata patří: 

- Investice – Investiční záměr musí mít své odůvodnění a musí vést k předem určeným 

cílům. U soukromých společností se může jednat o maximalizaci zisku z vloženého 

kapitálu do výroby či realizace zakázky nebo služby. 

- Organizace – Sestavení projektového týmu a rozdělení důležitých kompetencí 

a funkcí v rámci celého životního cyklu projektu. Jasná definice těchto funkcí 



33 

i za využití potřebných nástrojů jako například matice odpovědnosti jednotlivých 

procesů či činností projektu. 

- Kvalita – Metodika PRINCE2 klade velmi podstatnou část svého důrazu na oblast 

kvality produktu. Zdůrazňuje podstatu vlivu kvality na zákazníka a pověst 

společnosti. Oblast kvality musí být ovlivněna dodržováním příslušných norem 

či metodami kontrol kvality. 

- Plány – Tvorba plánů na různých úrovních projektu odpovídajících velikosti, 

charakteru, podmínkám projektu. 

- Riziko – Metodika tvoří podmínky selekce a hodnocení rizik plynoucích 

z jednotlivých etap projektu. Tímto kontrolním mechanizmem umožňuje vyhnout se 

ovlivnitelným negativním vlivům projektu. 

- Změna – Proces změny zdůrazňuje vliv metodiky. Jedná se hlavně o řízení změn 

či konfigurací souvisejících s finálním produktem či službou. Aktuálně je proces 

změny či inovací jednou z nejpodstatnějších částí úspěchu společnosti v rivalitě 

s konkurencí. 

- Progres – Téma progresu lze definovat jako skupinu řídících ukazatelů, 

která podporuje nabytí znalostí nápomocných při tvorbě strategických rozhodnutí 

o dalších směrech společnosti. Má za cíl spolehlivě předvídat a předcházet možným 

v budoucnosti se objevujícím negativním událostem. (Bentley, 2010) 

 

1.19.3 Procesy sledovatelné v rámci metodiky PRINCE2 

Metoda projektového řízení PRINCE2 pracuje s jasně definovanou soustavou procesů, 

které považuje v rámci řízení za důležité. Následně uvedeme celkem sedm definovaných 

procesů sledovaných metodikou: 

- zahájení projektu – definování cílů projektu, navrhnutí skladby projektového týmu, 

volba metody řízení daného projektu, definování zákazníkem očekávané kvality 

a příprava dokumentace potřebné k realizaci projektu; 

- nastavení projektu – proces nastavení projektu zahrnuje oblasti strategického řízení 

kvality, konfigurací, možných rizik a dialogů mezi zainteresovanými stranami 

projektu; 

- směrování projektu – fáze směrování zahrnuje právě důležitou část schvalování 

investičního rozhodnutí, plánu utvořeného projektu, začátek projektu a souhrn plánů 

k úspěšnému ukončení stanoveného projektu, 
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- kontrola etapy – proces zahrnující veškeré kontrolní mechanizmy, které je možné 

uplatnit v rámci jednotlivých fází zpracovávaného projektu. Proces obsahující 

mechanizmy jako měření důležitých ukazatelů etap k tvorbě zpětné vazby a možnosti 

včasné reakce, 

- řízení dodávky produktu – proces umožňující efektivní řízení materiálových toků 

související s úspěšnou realizací zakázky či produktu. Obsahuje i další dílčí procesy 

jako například plánování rozsahů práce a selekci již vykonané práce. Přispívá 

k odpovídající kvalitě vykonané práce a finalizaci služby či produktu, 

- řízení přechodu mezi etapami – hlavním cílem procesu je tvorba plánu 

pro následující etapy projektu. Současně s tvorbou plánu je potřebné neustále 

posuzovat rizika a tvořit reporty o již proběhlých fázích projektu, 

- ukončení projektu – cílem tohoto procesu je formální ukončení poslední etapy 

projektu a tím i celého projektu a všech jeho definovaných podmínek. 

 

Těchto sedm výše popsaných procesů tvoří základní oblasti řízení procesů, které je nutné 

identifikovat, sledovat, řídit a měřit. Pro řízení podnikových procesů dle metodiky 

PRINCE2 je potřebné tyto základní elementy, uvedené na předchozích stránkách, znát 

a být schopen je efektivně aplikovat. Řízení podnikových procesů prostřednictvím 

přínosných znalostí metodiky PRINCE2 by mělo efektivně přispět k celkovému zvýšení 

úspěchu společnosti a také by mělo mít vliv na zvýšení spokojenosti zákazníka nemluvě 

o úspoře času a nákladů. (Petr, 2014) 

1.20 Optimalizace procesu společnosti 

Pojem optimalizace obecně znamená úpravu faktorů ovlivňujících nějaký výsledek 

podle nejlepšího možného složení pro jeho maximalizaci. V oblasti procesního řízení 

můžeme optimalizaci definovat jako úpravu procesů dle nejlepšího možného vlivu 

na výsledek hlavního procesu. Optimalizační výsledky mohou mít formu maximalizace 

zisku, zvýšení spokojenosti zákazníka, snížení vázanosti zásob na skladě, úspory času 

a nákladů. (Luňáček, 2009) 

1.20.1 Optimalizace procesu realizace zakázky společnosti 

Ve vybrané literatuře se většinou setkáváme s optimalizací procesů výroby produktu 

či součásti. Tato obecně známá pravidla však lze uplatňovat i do procesů týkajících se 
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obchodu či realizace zakázky soukromou společností. Základem je hledat parametry 

zlepšující výkonnost jednotlivých dílčích procesů. Parametry, které mohou zkrátit dobu 

trvání celého procesu a zkvalitnit výstup, který proces tvoří. K určení těchto parametrů je 

potřebné analyzovat všechny dílčí a podpůrné procesy a určit jejich možná slabá místa 

či rizika, která tyto procesy ohrožují. Pokud se nám podaří úspěšně definovat chod 

procesu realizace zakázky, jako další v pořadí bychom měli ke každému procesu přiřadit 

měřítko, které bude dle důležitých ukazatelů zpracovávat výstupní hodnotu procesu 

a bude sloužit jako základní hodnota pro měřitelnost úspěchu optimalizace. Ukazatel 

měřítka procesu může být uveden v procentuální hodnotě nebo hodnotě přímo určené 

společností. Ideální je zařazení barevných ukazatelů pro lepší orientaci manažera v chodu 

procesu. (Váchal a Vochozka, 2013) 

Optimalizace produktivity práce 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících chod zakázky je právě práce. Je velmi důležité, 

aby se jednotlivé pracovní činnosti daly měřit a aby se dala určovat jejich časová 

náročnost, dle které poté budeme schopni konkrétními optimalizačními kroky sledovat 

vliv optimalizace na jejich průběh. Optimalizaci produktivity práce lze definovat také 

jednoduchým vztahem, který je vyjádřen podílem výstupu pracovní činnosti s vstupem 

pracovní činnosti. Tímto lze jednoduše určit parametr výkonnosti produktivity práce. 

V praxi to pak znamená, že parametr výkonnosti produktivity práce montážního 

obkladače bude počet jednotek m2 aplikovaného obkladu za určitý časový horizont (rok, 

týden, den, hodinu). (Luňáček, 2009) 
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2 Analýza současného stavu společnosti AAA COLOR s.r.o. 

2.1 Představení společnosti 

Firma AAA COLOR s.r.o., jejíž logo zobrazuje Obrázek 7, vznikla dnem zápisu 

do obchodního rejstříku 17. července 2009. Je vlastněna zakladatelem a majitelem 

v jedné osobě. Činnost podniku je nepřetržitá a velikost firmy typově odpovídá 

klasickému mikro podniku, tvořenému strukturou sedmi zaměstnanců. Předmětů 

podnikání společnosti je široká škála počínaje výrobou, obchodem a službami 

neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, prováděním staveb, jejich změn 

a odstraňování a v neposlední řadě i malířstvím, lakýrnictvím a natěračstvím. 

Obrázek 7: Logo společnosti AAA COLOR s.r.o. 

 

Zdroj: https://www.aaacolor.cz 

Hlavním zaměřením společnosti je poskytování obchodních služeb protipožární ochrany 

staveb a konstrukcí. Firma obchoduje s protipožárními stavebními hmotami ve formě 

nátěrů, nástřiků, obkladů, technologií protipožárních ucpávacích systémů a dalších 

produktů souvisejících hlavně s tímto odvětvím podnikání. Za její dílčí činnosti můžeme 

označit prodej kovářských nátěrových hmot UNIFER©, stříkací air-less technologie 

Asturo a provádění velmi široké škály stavebních zakázkových prací. Oblast získávání 

a realizace stavebních zakázek přispívá společnosti výrazným podílem na celkovém 

obratu, čehož si můžeme povšimnout v níže uvedeném Grafu 1. 
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Graf 1: Podíly jednotlivých činností obchodu na obratu roku 2017 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti AAA COLOR s.r.o. z roku 2017 

Právě oblast získávání a realizace stavebních zakázek je pro zpracování diplomové práce 

stěžejní, jelikož její podíl na obratu meziročně neustále roste. Při realizaci zakázek 

a stavebních pracích se společnost setkává s opakujícími se procesy jako například účast 

na výběrovém řízení, úspěch výběrového řízení, sestavení cenových nabídek, zajištění 

a pořízení materiálu, zajištění pracovníků, realizace zakázky, vystavení certifikace 

a potvrzení, fakturace, řízení pohledávek a závazků atd. Tyto procesy budou v práci dále 

popsány, analyzovány a bude z nich vypracována metodika, která bude sloužit právě 

k efektivnějšímu nakládání s jednotlivými činnostmi. 

Společnost využívá ke svému řízení štábně-liniovou organizační strukturu, která zajišťuje 

podporu řídících činností pro různé hierarchické úrovně a oblasti fungování organizace. 

Firmu řídí a vlastní osoba v jedné funkci na samotném vrcholu struktury. Typicky tvořená 

rodinná struktura  sestávající ze šesti rodinných pracovníků a jednoho zaměstnance je 

podrobněji vyobrazena v níže uvedeném grafickém zpracování Obrázku 8. 
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Obrázek 8: Schéma organizační struktury společnosti AAA COLOR s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost AAA COLOR s.r.o. zaujímá na stavebním trhu v ČR v porovnání 

s konkurenty malé postavení, ale vzhledem k její rodinné struktuře se jí daří výtečně. 

Ostatně to, jak se společnosti daří generovat meziročně srovnatelný či vyšší objem obratu, 

můžeme sledovat v Grafu 2. 

Graf 2: Vývoj obratu společnosti AAA COLOR s.r.o. v letech 2010–2017 

 

Zdroj: elektronická databáze AMADEUS, interní dokumenty společnosti AAA COLOR s.r.o 

Z grafu je vidět velmi důležitá část posledních čtyř klíčových let, kdy se společnosti daří 

v každém roce držet víceméně stejnou výši obratu. 

2.2 Podnikatelské portfolio 

Firma AAA COLOR s.r.o. disponuje diverzifikovaným podnikatelským portfoliem. 

Jednak se specializuje na požární ochranu staveb v ČR i na Slovensku, dále zajišťuje 

nátěrové hmoty pro menší podnikatele a živnostníky, ale velmi významnou částí jejího 
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portfolia jsou samotné realizace zakázek a stavebních prací a úprav, které si firma 

zajišťuje sama. Podrobnější popis podnikatelského portfolia můžeme vidět níže 

v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Podnikatelské portfolio společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Podnikatelské portfolio společnosti AAA COLOR s.r.o. 

I Prodej nátěrových protipožárních hmot společnosti AMONN 

II Prodej stavebních ucpávkových hmot DUNAMENTI CZ s.r.o. 

III Prodej nástřikových hmot MONOKOTE 

IV Prodej ostatních protipožárních a klasických nátěrových hmot 

V Prodej kovářské nátěrové hmoty UNIFER© 

VI Prodej air-less technologie ASTURO 

VII Realizace zakázek a stavebních prací 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jednotlivé složky materiálového toku můžeme vidět v Tabulce 4. Veškeré uvedené 

materiály tvoří hlavní charakter podnikání společnosti. 

Tabulka 4: Složky podnikatelského portfolia společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Složky podnikatelského 

portfolia 
Produkty 

Protipožární barvy (ocel) 
AMOTHERM 

STEEL SB 

AMOTHERM 

STEEL WB 
FLAMIZOL A 604  

Protipožární barvy (dřevo) FLAMGARD FLAMGARD TRANSPARENT 

Protipožární nástřik (beton, 

ocel) 
MONOKOTE MK 6/S MONOKOTE MK HY 

Protipožární ucpávky 

(rozvody, prostupy atd.) 
POLYLACK ELASTIK POLYLACK KG POLYLACK KR 

Průmyslově zaměřené nátěry 
ZÁKLADNÍ, EPOXIDOVÉ A POLYURETANOVÉ 

NÁTĚROVÉ HMOTY. 

Kovářské nátěrové hmoty UNIFER TOP UNIFER MAX UNIFER 
UNIFER 

PRIMER 

Produkty klasické malířské 

práce 
SORTIMENT SPOLEČNOSTI MISTRAL. 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



40 

2.3 Dodavatelé společnosti AAA COLOR s.r.o. 

2.3.1 J. F. Amonn Srl – Divisione color 

Společnost AAA COLOR s.r.o. obchoduje s protipožárními nátěrovými hmotami 

italského výrobce značky J. F. Amonn Srl – Divisione color, jehož obchodní logo je 

vyobrazeno na Obrázku 9. 

Obrázek 9: Logo J. F. Amonn Srl 

 

Zdroj: http://www.amonncolor.com/en/information/index/1-0.html 

Od tohoto dodavatele odebírá společnost i klasické nátěrové hmoty využívané především 

v těžkém průmyslu k ošetření oceli a dalších slitin. Základem sortimentu protipožárních 

intumescentních (bobtnajících) nátěrových hmot jsou nátěrové systémy 

Amotherm Steel SB a Amotherm Steel WB. Rozdíl těchto nátěrových systémů je jen 

a pouze ve složení jejich bází, proto rozlišujeme bázi syntetickou a vodou ředitelnou. 

Společnost AAA COLOR s.r.o. spolupracuje s tímto italským dodavatelem již od svého 

založení. Jedná se o strategického partnera, o kterého si firma nesmí dovolit přijít. Dalším 

významným produktem odebíraným od společnosti J. F. Amonn Srl – Divisione color je 

protipožární nástřiková hmota na ošetření ocelových a betonových nosných konstrukcí 

omítka MONOKOTE MK 6/HY a MONOKOTE MK 6/S. Produkt stříkané izolační 

omítky s akustickými vlastnostmi MONOKOTE se jak svým prodejem, tak realizací 

zakázek a stavebních prací momentálně podílí nejvyšším procentem na ročním obratu 

společnosti. 

V neposlední řadě společnost odebírá produkty z řady kovářských barev UNIFER. 

Kovářské barvy mají u firmy dlouholetou tradici a jsou se svojí kvalitou jedny 

z nejlepších na evropském trhu. Firma AAA COLOR s.r.o. zprostředkovává prodej 

těchto barev na tuzemském a slovenském trhu. 

Společnost J. F. Amonn Srl – Divisione Color se zabývá také výrobou klasických 

odolnostních, krycích a ošetřujících nátěrů na veškeré stavební materiály, takže pokud 

tuzemský zákazník požaduje, je možné od společnosti nakoupit také lazury na dřevo, 

barvy na ošetření kovů, zdí, betonů a také speciální průmyslové nátěrové hmoty. 
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Výhodou tohoto italského dodavatele je nedávné zřízení skladu poblíž rakouského 

hlavního města Vídně, tudíž lze na zadanou poptávku reagovat zcela rychlým obstaráním 

materiálu, běžně do 2–3 dnů. 

2.3.2 CAP ARREGHINI S.p.A. 

Dalším významným dodavatelským subjektem je společnosti CAP ARREGHINI S.p.A., 

která sídlí nedaleko známého italského historického města Benátky. Firma slouží jako 

dodavatelský článek hlavně pro velmi specifické nátěrové hmoty, které musejí 

podléhat zvláštním nařízením kupříkladu o jejich vhodnosti pro ošetření produktů, 

se kterými přicházejí do styku lidé, jsou umístěny na místech se zvláštními hygienickými 

předpisy apod. 

Další oblastí jsou produkty určené pro tzv. „klasickou malířskou práci“ tj. různé barvy, 

stěrky, štuky a stavební materiály. Odebírané materiály nacházejí na tuzemském 

a slovenském trhu jen velmi omezenou poptávku, jelikož se řadí do „luxusněji“ 

vyhlížejících pohledových ploch. 

Následující Obrázek 10 uvádí zpracování loga společnosti CAP ARREGHINI S.p.A.. 

Obrázek 10: Logo společnosti CAP ARREGHINI S.p.A. 

 

Zdroj: https://www.caparreghini.it/contatti/ 

Objednávka těchto produktů je v tomto případě z důvodu umístění hlavního skladu 

společnosti náročnější na dobu dodání. Proto se musí počítat s intervalem dodací lhůty 

do 5–7 dnů od obdržení potvrzené objednávky. 

2.3.3 INDUSTRY COATS CZ s.r.o. 

INDUSTRY COATS CZ s.r.o. je český výrobce nátěrových hmot pro průmyslové 

využití. Zabývá se výrobou široké škály nátěrů od syntetických, epoxidových 

a polyuretanových až po vysoce reaktivní či specifické nátěrové hmoty. 
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Firma AAA COLOR s.r.o. využívá tohoto tuzemského dodavatele k uspokojení poptávky 

ze strany širokého portfolia kamenných zákazníků, z řad živnostníků podnikajících 

v oblasti nátěrů a nástřiků průmyslově vyráběných ocelových konstrukcí. Jedná se 

o tuzemsky strategicky důležitého partnera, díky kterému je společnost schopna velmi 

rychle, obvykle do jednoho až dvou dnů, uspokojovat náhlé nepředvídatelné poptávky 

klientů. 

2.3.4 Mistral Paints s.r.o. 

Mistral Paints s.r.o. je český distributor (viz logo společnosti na Obrázku 11) produktů 

německé společnosti MIPA A.G. Zabývá se prodejem široké škály produktů 

souvisejících s klasickými malířskými pracemi. Firma AAA COLOR s.r.o. odebírá 

od tohoto významného dodavatele interiérové barvy, fasádní barvy, mozaikové omítky, 

penetrační nátěry, oleje, vosky a mořidla na dřevo, a také barvy na dřevo, kov a beton. 

Tento typ dodavatele zajišťuje odbyt z velké části malířům a natěračům, kteří se 

specializují na realizaci prací na novostavbách či obnovných nátěrech na již 

vybudovaných stavbách. 

Obrázek 11: Logo společnosti Mistral Paints s.r.o. 

 

Zdroj: http://www.mistral-paints.cz 

Doba reakce na potvrzenou objednávku zákazníkem je díky předzásobení skladu 

společnosti AAA COLOR s.r.o. buďto okamžitá, nebo trvá po objednání 1–2 dny. 

2.3.5 DUNAMENTI CZ s.r.o. 

DUNAMENTI CZ s.r.o. je český dodavatel zabývající se distribucí maďarské společnosti 

vyrábějící sortiment spojitý s technologií protipožárních ucpávek. Materiály a systémy 

DUNAMENTI jsou vyvíjeny a vyráběny především proto, aby tomuto možnému 

nebezpečí zabránily nebo jej alespoň omezily. Nejslabším článkem ve stavbě 

při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými 

požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální 
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a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, 

vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové 

nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou, 

připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého protipožárního 

systému utěsnění proškolenou firmou. Následující Obrázek 12 představuje grafické 

zpracování loga společnosti. 

Obrázek 12: Logo společnosti DUNAMENTI CZ s.r.o. 

 

Zdroj: http://www.dunamenti.cz 

Dodací lhůta produktů společnosti DUNAMENTI CZ s.r.o. je díky meziskladu 

umístěném přímo na prodejně firmy AAA COLOR s.r.o. při běžném množství 

objednávky okamžitá, při objednávce formou zaslání do jednoho dne od potvrzení této 

objednávky. 

2.3.6 LTF S.p.a. 

Tento italský výrobce a distributor stříkacích technologií ASTURO, spolupracující se 

společností AAA COLOR s.r.o. od roku 2012, zajišťuje nabídku doplňujícího sortimentu 

právě pro zákazníky pracující s průmyslově zaměřeným portfoliem podnikání. Součástí 

nabízených technologií je i menší segment vhodný pro kutily a malé živnostníky. 

2.4 Zákazníci 

Skladba zákazníků společnosti AAA COLOR s.r.o. je velmi pestrá. V následujícím textu 

budou zákazníci rozděleni podle typů a velikosti. Každý zákaznický segment představuje 

určitou hodnotu příspěvku do obratu firmy. Nebývá však pravidlem, že velikost 

zákazníků odpovídá přímou úměrou velikosti podílů na obratu společnosti 

AAA COLOR s.r.o, takže je můžeme rozdělit dle typu odběru. Pokud bychom je chtěli 

rozdělit dle významu, museli bychom brát v potaz výši jejich podílu na obratu 

společnosti. 
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2.4.1 Velkoodběratelé 

Do této skupiny zákazníků řadíme společnosti typu Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s., 

IMOS Brno, a.s. Tyto společnosti odebírají nabízené materiály, ale také využívají služeb 

firmy jako tzv. subdodávek. Velkoodběratelské společnosti se ve velké většině případů 

zajímají jen o specializovaný segment protipožární ochrany staveb. 

Firma AAA COLOR s.r.o. se s těmito giganty českého stavebního trhu setkává 

i v případě realizací velkých zakázek a staveb zadaných městy, kraji či ministerstvy ČR. 

Převážnou většinu prováděných prací právě tyto velké subjekty přeprodávají menším 

společnostem. 

2.4.2 Maloodběratelé 

Segment maloodběratelů je specifický odběrem jednoho či dvou produktů, které poté 

přeprodává dalším koncovým zákazníkům. Tento segment je charakteristický pro oblast 

prodeje kovářských barev či protipožárních ochranných materiálů. Do této skupiny 

řadíme společnosti typu S-Universal s.r.o., BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., 

Nátěry Group a.s. a další. 

Maloodběratelé slouží zkoumanému podniku jako jedna z nejvýznamnějších skupin. 

Činnosti maloobchodníků zajišťují podíl převyšující 20 % na celkové výši ročního 

obratu. Z pohledu prodeje se jedná o nejvýznamnější skupinu zákazníků. 

2.4.3 Živnostníci a podnikatelé 

Skupina živnostníků a podnikatelů představuje menší, ale nezanedbatelnou část složení 

zákazníků společnosti AAA COLOR s.r.o. Odběratelé tohoto typu jsou zaměřeni spíše 

na menší objednávky produktů klasické malířské práce, průmyslových nátěrových hmot 

a výjimečně i produktů protipožární ochrany. 

Společnost však spolupracuje s významným počtem živnostníků zabývajících se montáží 

a aplikací technologií společnosti DUNAMENTI CZ s.r.o. Tento typ odběratelů je 

charakteristický pevnou vazbou, kterou v tomto případě zajišťuje kvalita a dobré 

technické vlastnosti výrobků. Odběratelé jsou na technologické postupy zvyklí, což právě 

při odebírání těchto výrobků vytváří silnou vazbu ke společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Firma jim poskytuje dostatečná školení a nepřetržitou technickou podporu, kterou můžou 

využít v případech akutních problémů vzniklých v průběhu prací. Skupina zákazníků 
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tohoto segmentu velice pozitivně reaguje na tyto služby poskytované navíc v rámci 

prodeje protipožárních ucpávacích systémů. 

2.4.4 Drobný prodej a odběr drobnými odběrateli 

Tento segment pokrývá jen 2% ročního obratu firmy. Je složen zejména z návštěv 

neodborných domácích kutilů, kteří se objevují v prodejně společnosti. 
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3 Analýza současného stavu průběhu a řízení zakázky 

Podstatou diplomové práce je následující analýza zakázky realizované společností 

AAA COLOR s.r.o. Na základě provedených analýz označení procesu realizace tvorby 

zakázky a vypracování metodiky tvorby zakázek, která nalezne využití ve zvýšení 

efektivity řízení, bude sloužit jako podklad pro řízení procesu zakázky všem firemním 

strukturám, které se do procesu zapojují. 

3.1 Zakázka „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“ 

Společnost AAA COLOR s.r.o. byla kontaktována zástupcem výkonného ředitele správy 

majetku firmy Borfers a.s. k účasti na zadaném výběrovém řízení „Výběr dodavatele 

protipožárního nástřiku nosné betonové konstrukce a provedení kombinovaných 

protipožárních systémů skladovací haly č. 1 – Rokycany“. Management společnosti se 

rozhodl výběrového řízení zúčastnit, a proto musel vypracovat dle zadávací dokumentace 

cenové kalkulace k realizaci zakázky. 

3.1.1 Výběrové řízení a zadávací dokumentace 

Jelikož zakázka spadá do SBU firmy realizace zakázek a staveb, týká se vypracování 

cenových kalkulací tohoto oddělení a postupuje organizační strukturou výše 

ke schvalování řediteli společnosti. Zadávací dokumentace je složena z projektu obnovy  

skladovací haly, technologického předpisu stavby a požárně bezpečnostního řešení. 

V každém z těchto dokumentů je pro účely požární ochrany určena jen část dokumentace, 

proto musí ředitel společnosti nejprve identifikovat jaký rozsah podkladů se týká 

problematiky budoucí realizované zakázky. Potom předá podstatnou část podkladů 

technickému manažerovi, který na základě těchto podkladů vypracuje návrhy na cenové 

kalkulace, které následně upravuje a schvaluje zase ředitel. 
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Výběrové řízení 

Stručná charakteristika výběrového řízení a podmínek pro splnění účasti je velmi důležitá 

pro ucelení kontextu zpracování diplomové práce. Výběrové řízení popisuje tyto 

podstatné body pro selekci vhodného dodavatele: 

1. Základní identifikační údaje: 

Název zakázky: „Rekonstrukce skladovací haly č. 1, Borfers a.s. – Rokycany“ 

Adresa realizace stavby: Stehlíkova 1111, Nové Město, 337 01, Rokycany 

Zadavatel: Borfers a.s., zastoupený ředitelem Ing. Bronislavem Šouralem 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: Firma Zítek – IP projekt s.r.o., 

Částkova 2752/55, 326 00, Plzeň, Východní Předměstí 

Předmět stavební zakázky: Předmětem stavební zakázky jsou stavební práce související 

s rekonstrukcí skladovací haly společnosti Borfers a.s. – Rokycany, a to dle projektové 

dokumentace „Rekonstrukce skladovací haly č. 1, Borfers a.s. – Rokycany – sanace“ a 

„Rekonstrukce skladovací haly č. 1 – zajištění provozu“ vypracované společností Zítek – 

IP projekt s.r.o. jako zakázkové číslo 100 a 101. 

 

2. Segmentace projektové dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 

protipožárního nástřiku k ošetření nosné betonové konstrukce a zajištění 

požárních úseků skladovací haly společnosti Borfers a.s. 

„Rekonstrukce skladovací haly č. 1, Borfers a.s.“ – Projektová dokumentace 

„Požárně bezpečnostní řešení objektu – skladovací hala Borfers a. s., Rokycany.“ – PBŘ 

dokumentace 

„Otevřená výzva oznámení výběrového řízení“ – Dokumentace obsahující podmínky 

výběrového řízení 

 

3. Termín dodání materiálů potřebných k účasti na výběrovém řízení. 

Odevzdání dokumentace: 7. srpen 2017 

Termín realizace: 4.–22. září 2017 

Podklady potřebné k účasti na výběrovém řízení: 

- Cenová nabídka řešení požadované protipožární ochrany stavby 

- Certifikace společnosti a veškerých použitých materiálů požární ochrany 

- Dokumentace související s možností rizik pro realizaci zakázky 

- Dokumentace pracovního postupu a harmonogramu realizace zakázky 
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- Garanční listy a průvodní dokumentace k ochraně a péči o protipožární prvky 

ochrany stavby 

 

3.2 Účast společnosti AAA COLOR s.r.o. na výběrovém řízení 

Po úvodní specifikaci podmínek výběrového řízení rozhodl majitel společnosti o účasti 

na jeho realizaci. Společnost se protipožární ochranou zabývá komplexně, takže zahrnuje 

veškeré oblasti specifikované ve výběrovém řízení. Pro správnou identifikaci materiálů, 

jejich tlouštěk a specifikací je nutné nejprve správně analyzovat dokumentaci související 

s požárně bezpečnostním řešením skladovací haly společnosti Borfers a.s. Tato 

dokumentace skládající se z technické zprávy, výkresové části a výpočtové části řeší 

problematiku ochrany betonové nosné konstrukce skladovací haly (nosníky, vazníky) 

a jejích příhradových konstrukcí, stejně jako nutnost ochrany protipožárních úseků 

montované haly. 

3.3 Specifikace použitých materiálů dle PBŘ 

Skladovací hala je vystavena na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 110x45 m o výšce 

ve vrcholu střechy 13 m. Nosná konstrukce haly je řešena betonovými sloupy 

čtvercového průřezu o rozměrech 0,5x0,5 m o výšce 12 m a ocelovými vazníky 

o profilech I 1500 se střešní příhradovou konstrukcí z profilů L 120x120x8mm. Celá hala 

je dělena celkem dvěma stavebními příčkami a je tedy rozdělena do tří samostatných 

požárních úseků. V dokumentaci PBŘ se také nachází předepsané zvýšení stávající 

betonové nosné konstrukce sloupů o REI 45 DP1 a konstrukce ocelových vazníků 

s příhradovou OK o EI 45 DP1. 

3.4 Dimenzace prvků požární ochrany 

Společnost AAA COLOR s.r.o. poskytuje v rámci každé prováděné zakázky konkretizaci 

dimenzací nosných konstrukcí. Dimenzace probíhá dle striktně určených matematických 

propočtů každého protipožárního stavebního materiálu, který má svoje odolnosti 

doložené před uvedením na trh pomocí tuzemských a evropských atestů (ETA). 

Zjednodušeně lze uvést, že každý prvek má určitý poměr mezi svým obvodem (Ap) 

a plochou jeho průřezu (V) na základě tohoto propočtu potom hodnotíme 

u protipožárního nástřiku či nátěru jeho tloušťku. Obecně platí, že u profilů s velkou 

plochou průřezu dimenzujeme menší tloušťky než u profilů subtilnějších. Správná 
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dimenzace celé zakázky je základem ke konečné úspěšnosti a zamezení jakékoliv 

negativní výsledkové činnosti konečných kontrol. 

Majitel společnosti veškeré informace a podklady obdržené v rámci výběrového řízení 

zanalyzuje a označí všechny oblasti, které souvisejí s vypracováním cenové nabídky. 

Finalizaci cenové kalkulace předá i s podklady manažerovi obchodu a realizací. V celém 

tomto procesu zatím využívá IT programů typu MS Office a AutoCAD. 

Sestavení kalkulace zakázky „Rekonstrukce skladovací haly č. 1, Borfers a.s. 

Pro úspěšné sestavení kalkulace zakázky manažerem obchodu a realizací jsou klíčové 

faktory ve správně zvolených materiálech a stanovení správné hladiny cen. Pro samotné 

nosné betonové prvky o čtvercovém průřezu 0,5x0,5 m platí ošetření formou 

desetimilimetrové vrstvy protipožární omítky MONOKOTE MK 6/S. Celková plocha 

takto ošetřené nosné betonové konstrukce činí 836 m2. Určení správného propočtu 

ošetření protipožární omítkou závisí na základních vzorcích pro výpočet plochy. 

Pro ošetření ocelové konstrukce se využívá komplikovanějších propočtů dle rozměrů 

každého individuálního profilu. Pro kalkulaci správné plochy nosné vazníkové 

a příhradové konstrukce je potřebná celková plocha profilů I 1500 a profilu 

L 120x120x8mm. 

Celková plocha pro nástřik protipožárním nátěrem AMOTHERM STEEL profilu I 1500 

je rovna 2861 m2, k tomu plocha profilu L 120x120x8mm činí 576 m2. 

Dalším důležitým elementem pro sestavení kalkulace zakázky je požadované rozdělení 

požárních úseků. Společnost AAA COLOR s.r.o. je povinna kalkulovat zajištění oddělení 

PÚ formou tzv. požární ucpávky, která je umístěna v prostupu mezi dělicí příčkou haly 

a nosnou ocelovou konstrukcí vazníků. Jakékoliv prostupy rozvodů elektroinstalace, 

topenářských rozvodů, klimatizace či dalších potřebných cest v těchto příčkách, musejí 

být ošetřeny formou protipožárních ucpávek. Celková plocha těchto požárních ucpávek 

se dle projektové dokumentace kalkuluje na 110 bm. Plocha ošetření požárními 

ucpávkami se zajišťuje formou kombinovaných ucpávacích protipožárních systémů 

a velmi často se odhadovaná plocha v projektové dokumentaci liší od finální realizované 

plochy při provádění prací zakázky. Proto je nutné v tomto případě do provedení cenové 

kalkulace zahrnout případné navýšení či snížení ceny dle reálného stavu. Manažer 

do prováděné kalkulace zahrnuje režijní náklady a veškeré dílčí náklady obsahující 
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realizaci zakázky. Sestaví potřebnou finální kalkulaci pro schválení ředitelem 

společnosti. 

3.5 Schválení kalkulace a finalizace podkladů pro výběrové řízení 

Poslední fáze zpracování podkladů pro účast na výběrovém řízení sestává z kontroly 

správného provedení cenové kalkulace majitelem společnosti. Kontrola je velmi důležitá, 

jelikož finální cenová nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti, jichž se projekt týká. 

Po kontrole cenové nabídky přistupuje majitel ke kompletaci veškerých podkladů, 

tudíž doplňuje certifikaci protipožárních stavebních materiálů, přehled rizik spojených 

s aplikací a realizací, dokument obsahující harmonogram kroků provedení a podklady 

související s garančními listy vydanými po provedení prací. 

Takto zkompletovanou dokumentaci zasílá jak elektronicky, tak i fyzicky na adresy 

objednatele. Lhůta pro příjem všech finálních cenových nabídek je vyznačena hraničním 

termínem 7. srpna 2017. Tuto podmínku společnost AAA COLOR s.r.o. se značným 

předstihem plní. 

3.6 Uzavření výběrového řízení a určení finálního dodavatele 

Po termínu ukončení výběrového řízení probíhá lhůta 14 dní pro výběr vhodného 

kandidáta. V tomto procesu hraje samozřejmě velmi významnou roli cena, ale také 

záruky a lhůty poskytnuté účastníky řízení. Společnost AAA COLOR s.r.o. je díky jejím 

prostřednictvím distribuované protipožární omítce MONOKOTE MK 6/S schopna velmi 

dobře konkurovat v obou oblastech označených za klíčové. Materiál v podobě omítky se 

vyznačuje znamenitými atesty a je garancí přijatelné ceny nabízeného produktu v této 

cenové hladině konkurenčních produktů. Vzhledem k tomu, že veškeré substituty jsou 

minimálně dvojnásobně nákladné (sádrokartonový záklop, obklad protipožárními 

deskami), lze předpokládat, že v porovnání s ostatním nabízeným řešením bude 

společnost AAA COLOR s.r.o. v oblasti ceny na čelních místech. Finální výběr je však 

v kompetenci osob určených pro výběr vhodných dodavatelů. 

3.7 Oznámení výsledků výběrového řízení a vyhlášení vítěze 

Dne 22. srpna 2017 proběhlo vyhlášení výsledků výběrového řízení elektronickou 

formou rozesláním výsledků do emailových schránek všech účastníků. Vyhlášený vítěz 



51 

byl kontaktován přímo zástupcem společnosti Borfers a.s. pro urychlení procesů 

souvisejících se začátkem realizací činností. Vítězem se stal námi zkoumaný subjekt 

společnost AAA COLOR s.r.o. Po obdržení veškerých informací o realizaci vysoutěžené 

zakázky se musí společnost AAA COLOR s.r.o. podílet na podepsání všech potřebných 

smluv a hlavní smlouvy o realizaci díla, která všeobecně definuje hlavní specifika 

charakteru zakázky. 

3.8 Proces zajištění potřebných materiálových toků k realizaci zakázky 

Již při oznámení výsledků výběrového řízení je v první řadě potřebné zamyslet se 

nad zajištěním plynulosti materiálových toků sloužících k hladkému průběhu 

realizovaných prací. 

Naplánování materiálových toků a komunikaci s dodavateli má ve společnosti na starost 

manažer ve funkci technického obhospodařování. Tento člověk jako první dostává 

podklady s termíny a obsahy prací a musí dle skladových zásob doobjednávat potřebné 

množství materiálu. Některé skladové zásoby jsou k dispozici do 2–3 dnů po termínu 

objednání, ale u specifik jako je protipožární omítka MONOKOTE MK 6/S je důležité 

počítat s delší dodací lhůtou 2–4 týdny. Omítky se totiž vyrábějí na asijském kontinentu 

a je potřebné omítku dodat za pomoci námořní dopravy. Společnost má k dispozici 

dostatek času díky termínu 22. srpna 2017–4. září 2017 k rozplánování celé budoucí 

realizované zakázky. Časová dotace dvaceti dní k přípravě veškerých potřebných 

materiálových toků je dostatečná i z pohledu objednávky protipožární omítky 

MONOKOTE MK 6/S, která i při nejdelší dodací lhůtě v podobě čtyř týdnů bude 

vyřízena v polovině termínu realizace stavby. Při přípravě jednotlivých fází projektu lze 

tudíž vše naplánovat podle dostupnosti materiálu. 

3.9 Jednotlivé fáze a rozplánování jejich termínů v průběhu zakázky 

Po fázi materiálového zajištění, která u některých potřebných produktů určuje i pořadí 

jednotlivých fází, následuje důkladné rozpracování jednotlivých činností, jež musí 

korespondovat s omezenou časovou osou realizovaných prací. V dalších částech 

diplomové práce budou jednotlivé fáze projektu zpracovány do přehledného Ganttova 

diagramu, který bude sloužit managementu společnosti jako výchozí podklad k orientaci 

při celkovém průběhu zakázky. 
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3.9.1 Fáze č. 1 – Protipožární ucpávka požárních úseků haly A, B a C 

První částí prací bude montáž protipožárních ucpávek společnosti 

DUNAMENTI CZ s.r.o. Práce budou spočívat v zajištění spáry mezi nenosnými 

příčkami z materiálu YTONG a konstrukcí střechy z trapézového plechu typu 

BTD 60 mm, jehož profil lze vidět na následujícím Obrázku 13. 

Obrázek 13: Profil trapézového plechu BTD 60 mm 

 

Zdroj: http://www.trapezove-plechy.cz/images/plechy/balexmetal/BTD-60.png 

Prostory mezi příčkou vystavěnou z tvárnic YTONG o rozměrech 200x249x599 mm 

a požární odolnosti příčky EI 180 je nutné ucpat protipožárním systémem elastického 

typu měkké protipožární ucpávky Polylack Elastik pro dodržení požární odolnosti 

průchozích spár EI 180. Celkově se jedná o dvě příčky rozdělující halu na třetiny 

o celkových rozměrech 45 mx2 tedy celkových 90 bm protipožární ucpávky. 

Na Obrázku 14 si lze povšimnout aplikace tohoto druhu protipožárního utěsnění, 

ale v tomto případě betonový monolit nahrazuje trapézový plech. 

Obrázek 14: Protipožární ucpávka Polylack Elastik 

 

Zdroj: http://www.dunamenti.cz/tesneni_spar.htm 
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Množství 90 bm protipožární ucpávky určuje obsahový základ prací. Montáž tohoto 

systému vyžaduje pro jednu osobu 4 bm za 1 Nhod. Práce se neobejdou bez přítomnosti 

montážní plošiny, která musí být objednána od externího dodavatele – společnosti 

CRAMO s.r.o. a musí být schopna montážní dělníky vyzdvihnout do výšky haly, tudíž 

cca 12 m. Provádění prací protipožárních ucpávek vyžaduje přítomnost jednoho 

montážního dělníka na zdvihovací plošině a dalšího pomocného montážního dělníka, 

který přichystá aplikovaný materiál v místě aplikace kousek od pracovní plošiny. 

Tabulka 5 zpracovává plánovaný počet dělníků k realizaci zakázky. 

Tabulka 5: Rozvržení činností prací montáže protipožárních ucpávek 

Rozvržení činností prací protipožárních ucpávek 

společnosti DUNAMENTI CZ s.r.o. 

Celkový objem prací 90 bm (měkká ucpávka P. Elastik) 

Potřebné normohodiny k realizaci 90 bm/4 bm/Nhod=22,5 Nhod 

Pracovní rezerva 20 % (dle náročnosti) 22,5 Nhod*1,2=27 Nhod 

Pracovní směna montážního dělníka 

(7,5 hod + 0,5 hod. přestávka) 
27 Nhod/7,5 h=3,6 dne 

Obsah prací vyžaduje ještě přítomnost pomocného dělníka 

Celkový počet dní prováděných prací 4 dny 

Celkový počet pracovníků na staveništi 2 montážní dělníci 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výše uvedené tabulce si můžeme povšimnout, že délka prací bude dle výpočtu Nhod 

obsahovat 4 dny. V tomto termínu jsou zahrnuty i dostatečné rezervy na případné 

objevení prací, které by ohrožovaly termín realizace činnosti (nedostatečně očištěná 

konstrukce, nedostatečný manipulační prostor atd.). Tyto přípravné práce jsou 

však uvedeny ve smlouvě o dílo a je tedy smluvně zajištěna předpřipravenost stavby. 

3.9.2 Fáze č. 2 – Nástřik ocelové konstrukce vazníků I 1500 a příhradové 

konstrukce protipožárním nátěrem AMOTHERMSTEEL SB 

Nástřikové práce budou plynule navazovat díky vytíženosti plošiny na práce montážních 

dělníků umísťujících protipožární ucpávky o odolnosti EI 180. Objem nástřikových prací 

je určen celkovou plochou ošetřenou protipožárním nátěrem tedy u profilu I 1500 – 

2861 m2 a u profilu L 120x120x8 – 576 m2. V zadávací dokumentaci je uvedená 
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požadovaná požární odolnost ocelové konstrukce R15, tudíž platí, že profil I 1500 bude 

ošetřen tloušťkou 100 µm – 1x pracovní postup. Profil L 120x120x8 musí být opatřen 

tloušťkou nátěru 200 µm, a to díky jeho součiniteli průřezu, který je oproti profilu I 1500 

značně vyšší. 

Dle tloušťky použitého materiálu lze také určit jeho přesnou spotřebu a toho si můžeme 

všimnout v Tabulce 6 zpracované právě pro tento účel. 

Tabulka 6: Spotřeba protipožárního nátěru na nástřik OK 

Spotřeba protipožárního nátěru AMOTHERMSTEEL SB při nástřiku OK 

Profil Celková výměra (m2) Tloušťka nátěru Spotřeba nátěru (kg) 

I 1500 2861 m2 100 µm 572,20 

L 120x120x8 576 m2 200 µm 230,40 

Celková spotřeba materiálu (kg) 802,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro výpočet koeficientu pro přepočet spotřeby materiálu využíváme přepočtové měrnosti 

100 µm*0,002=200 g nátěrové hmoty AMOTHERMSTEEL SB. Podle množství 

spotřebovaného materiálu a typu profilu lze určit normohodiny nástřikových prací. 

Tabulka 7: Rozvržení činností prací nástřiku OK vazníků a příhradové OK 

Rozvržení činností prací nástřiku ocelové konstrukce vazníků a příhradové OK 

Profil 
Spotřeba 

materiálu  

Náročnost nástřiku 

profilu 

Pracnost 

Nhod 

Počet dní 

realizace 

činností 

I 1500 574,2 1 kg výtlak za 5 min 47,85 5,98 

L 120x120x8 230,4 1 kg výtlak za 9 min 34,56 4,32 

Počet dní potřebných k realizaci díla 11 dní 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle výše uvedené Tabulky 7 lze konstatovat, že práce související s aplikací nástřiku 

protipožární nátěrové hmoty AMOTHERMSTEEL SB budou trvat i se započítanou 

rezervou na předem neidentifikovatelné změny či rizika celých 11 dní. Jak si můžeme 

všimnout, tento počet dní přímo hraničí se stanoveným koncem prací dne 22. září 2017. 

Proto musí být následující třetí fáze prací související s aplikací protipožární omítky 
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MONOKOTE MK 6/S započata po ukončení nástřiku prvního vazníku. Tento fakt také 

znamená nutnost pronájmu další montážní plošiny, která bude sloužit montážním 

dělníkům k aplikaci protipožární omítky. 

3.9.3 Fáze č. 3 – Nástřik nosné betonové konstrukce sloupů protipožární 

omítkou MONOKOTE MK 6/S 

Další a také poslední fází zakázky je realizace ošetření a prodloužení doby požární 

odolnosti betonových nosných sloupů haly o REI 15. Takto vznesený požadavek se bude 

realizovat nástřikem protipožární omítky na konstrukci sloupů v celé jejich délce a šířce 

o tloušťce proschnutého filmu 10 mm. Celková plocha ošetření betonové konstrukce je 

výpočtem ze stavebních výkresů a PBŘ stanovena v celkové výši 836 m2. 

Pro aplikaci protipožární omítky v místě zakázky je nutné zorganizovat skupinu tří 

montážních dělníků, z nichž jeden aplikuje omítku z montážní plošiny či lešení 

na ošetřovanou plochu, druhý má za úkol obstarávání a manipulaci s omítacím zařízením 

PFT G4 umístěným na ploše haly poblíž montážní plošiny a třetí montážní dělník slouží 

jako pomocná síla pro přesun materiálu a zajištění plynulosti nástřiku. Takto sestavená 

skupina je schopna zvládnout denně 200–400 m2 nástřiku plochy protipožární omítkou 

dle náročnosti ošetřovaných profilů. V realizované zakázce se jedná o jedenáct metrů 

vysoké betonové sloupy čtvercového profilu o rozměru strany 0,5 m. Tato podoba profilu 

spadá pod lépe ošetřované plochy betonových konstrukcí, a tak se její pracnost může 

definovat jednoznačnou normou 300 m2 za jednu osmihodinovou pracovní směnu. 

V takto upravené pracnosti má společnost AAA COLOR s.r.o. obsaženou i dostatečnou 

rezervu i prostor pro potřebné přípravné a dokončovací, velmi často úklidové, práce. 

Při následném zařazení fáze č. 3 do plánu zakázky musí být dodržena možnost se 

k nosným betonovým sloupům bezpečně dostat. Tudíž je potřeba pracovat s termíny 

realizace prací nástřiku ocelových konstrukcí tak, aby se dvě pracovní skupiny 

„nedohadovaly“ kde kdo nyní má svou činnost vykonávat. Právě kvůli tomuto je správné 

naplánování akcí klíčem k úspěchu. 

V následující Tabulce 8 si můžeme povšimnout propočtu délky fáze č. 3, která se přímo 

týká takto realizované zakázky. 
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Tabulka 8: Rozvržení činností prací aplikace protipožární omítky MONOKOTE MK 6/S 

Rozvržení činností prací obsažených při aplikaci protipožární omítky 

MONOKOTE MK 6/S 

Profil Plocha (m2) 
Pracnost 

(m2/den) 

Počet dní 

realizace 

zakázky 

Betonový sloup (0,5x11x0,5 m) 836 300 2,75 

Celkový počet dní potřebný k realizaci zakázky 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky vyplývá, že délka prací souvisejících s ošetřením betonové nosné 

konstrukce sloupů protipožární omítkou MONOKOTE MK 6/S bude realizována v délce 

tří pracovních dnů. Předchozí plán činnosti jasně určil, čehož si budeme moci názorně 

všimnout v přehledně vypracovaném časovém plánu, délku a dobu ukončení druhé fáze. 

Z tohoto plánu jasně plyne, že společnost nemůže realizovat fázi č. 3 následně 

po ukončení prací fáze č. 2, ale musí jednotlivé fáze realizovat sousledně, tudíž musí začít 

16. září 2017 a skončit zároveň s ukončením prací v podobě nástřiku OK vazníků 

a příhradové OK. 

3.10 Proces zajištění pracovních sil pro jednotlivé fáze zakázky 

Živnostníci, s nimiž společnost AAA COLOR s.r.o. dlouhodobě spolupracuje, jsou 

schopni a proškoleni k veškerým činnostem týkajícím se realizované zakázky. Společnost 

disponuje dvěma skupinami montážních dělníků, z nichž jedna je složena ze dvou 

pracovníků, kteří zabezpečují realizace zakázek z oblasti protipožárních ucpávek, a druhá 

ze tří, kteří zabezpečují veškeré nástřikové a nátěrové práce s protipožárními materiály. 

Problém však nastává, pokud se jednotlivé fáze realizované zakázky překrývají a obě 

skupiny jsou již vytížené. K řešení tohoto problému slouží společnosti možnost oslovení 

subdodavatele, jenž se také zabývá stejnou obchodní činností, a přeprodá část zakázky 

tomuto subjektu. 

Pro finální rozhodnutí, jaká fáze zakázky se v tomto případě musí přenechat jinému 

prováděcímu subjektu, využívá ředitel společnosti právě podkladů týkajících se plánování 

průběhu prací. V tomto případě musí rozhodovat mezi dvěma fázemi, a to fází č. 2 a fází 

č. 3. Obě tyto fáze procházejí harmonogramem projektu současně. Samozřejmostí je 

finální rozhodnutí na základě kalkulovaných nákladů a výnosů zakázky. Pro oslovení 



57 

subdodavatelů je využíváno tří dlouhodobě spolupracujících subjektů S-Universal s.r.o., 

Nátěry Group s.r.o. a Tectonica s.r.o. 

3.10.1 Zajištění pracovní síly pro fázi č. 1 realizované zakázky 

První fáze zakázky s nástupním termínem 4. září 2017 týkající se montáže protipožárních 

ucpávek do spáry vzniklé dorazem stavební konstrukce příčky YTONG a střešní ocelové 

konstrukce trapézového plechu bude realizována skupinou montážních dělníků 

společnosti AAA COLOR s.r.o. sestavenou ze dvou montážních dělníků. Dle výpočtu 

normohodin zde tato skupina stráví dohromady čtyři pracovní dny v termínu od 4. 

do 7. září 2017. Z výše uvedeného plyne, že se tento termín nepřekrývá s žádnou z fází 

zakázky, a tak je možné využít na realizaci prací interní skupinu společnosti 

AAA COLOR s.r.o. v plném rozsahu. 

3.10.2 Zajištění pracovní síly pro fázi č. 2 realizované zakázky 

Fáze dvě, spočívající v prodloužení délky požární odolnosti ocelové konstrukce vazníků 

a příhradové ocelové konstrukce, bude rozhodnutím ředitele společnosti realizována 

externí firmou . Společnost AAA COLOR s.r.o. dodá potřebný materiál v kalkulovaném 

množství a po oslovení subdodavatelů vybere jednoho, který jí s realizací v podobě prací 

této fáze pomůže. Ředitel společnosti takto rozhodl také z toho důvodu, že nástřikové 

práce nátěrem AMOTHERMSTEEL SB nevyžadují takové know-how jako práce 

při aplikování strojní omítky. 

V tomto případě je velmi důležité sdělit dodavatelské firmě přesný termín, 

dle kterého musí na stavbě práce začít, a to je přesně termín 8. září 2017 v ranních 

hodinách. Práce dle propočteného mechanizmu budou trvat v délce jedenácti dnů 

od jejich započetí, tedy v přesném termínu 8.–22.září 2017. Je velmi důležité tento termín 

dodání prací dodržet, jelikož by byl ohrožen termín dokončení celé zakázky. Takto 

ujednané termíny jsou součástí smluvně definovaných dohod mezi společností 

AAA COLOR s.r.o. a zvoleným subdodavatelským subjektem. 

3.10.3 Zajištění pracovní síly pro fázi č. 3 

Fáze číslo tři, tedy ošetření a prodloužení délky požární odolnosti betonové nosné 

konstrukce sloupů, bude dle rozhodnutí ředitele společnosti realizována interní skupinou 

montážních dělníků. Ve složení tří pracovníků bude dosaženo maximálního know-how 
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a výnosnosti dané fáze zakázky. K tomuto všemu je potřebné zajistit skupině plynulý 

materiálový tok v podobě objednávky dostatečného množství protipožární omítky 

MONOKOTE MK 6/S, příslušné omítací zařízení a montážní plošinu, ze které budou 

nástřiky prováděny. Termín provádění prací je určen postupem prací externě najaté 

montážní skupiny, která má na starosti nástřik ocelových vazníků. Aby si tyto dvě 

skupiny montážních pracovníků nějakým způsobem nepřekážely, zvolil ředitel 

společnosti na zajištění poslední fáze zakázky termín posledních tří dnů, které představují 

prostor k plynulému ukončení prací. Kritický bude poslední den, ale skupiny pracovníků, 

i těch externích, jsou na sebe zvyklé, takže se případné drobné problémy budou 

komunikovat. 

3.11 Proces samotné realizace jednotlivých fází zakázky společnosti 

AAA COLOR s.r.o. 

Po důkladném rozplánování a zajištění materiálových toků a pracovních sil pro zahájení 

samotných prací nastává započetí procesu realizace jednotlivých fází zakázky. Dne 

4. září 2017 nastupuje na stavbu rekonstrukce skladovací haly dle plánu první skupina 

montážních dělníků zajišťující aplikaci systému protipožárních ucpávek mezi předem 

určenou stavební konstrukci. Veškerý materiál potřebný k realizaci první fáze byl předem 

dodán dodavatelskou společností DUNAMENTI CZ s.r.o. a vše bylo také s dodavatelem 

předem prokonzultováno, aby práce probíhaly tak, jak jsou podle výpočtu plánovány. 

Montážní dělníci strávili na stavbě dle předem určeného harmonogramu přesně čtyři 

všední dny a ukončili svoji činnost beze ztrát jak na materiálu, tak i na čase určenému 

k zakázce. Jediným problémem, který byl v rámci prací vytvořen, byl nedostatek stavební 

kamenné izolační vaty o tloušťce 50 mm, která slouží jako základní prvek při správné 

aplikaci protipožární ucpávky typu Polylack Elastik. Tento problém byl však vyřešen 

pohotovostí jednoho ze zaměstnanců, jenž na něj velmi brzy upozornil a v nedalekých 

stavebninách byl tento materiál zakoupen a ihned doplněn manažerem staveb a realizací, 

který má za úkol kontrolu celé stavby. 

Další navazující fázi, která měla započít dne 8. září 2017 provedla bez zvláštních výhrad 

či pochybení subdodavatelská společnost. Společnost AAA COLOR s.r.o. dodala jen 

na počátku vstupní materiál v množství dle předem určené spotřeby a vykonávala funkci 

kontrolního orgánu tím, že na každém hotovém a vyzrálém ošetřeném vazníku provedla 

kontrolní měření tloušťky aplikovaného materiálu a vše zaznamenala do příslušného 
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kontrolního deníku. Funkci kontrolního orgánu zde při zakázce zajišťoval ředitel 

společnosti, který si chtěl být jist, že práce probíhají tak, jak mají. Jediné sporné místo, 

které by se zde dalo identifikovat, byl nedostatečný prostor k vysoutěžení nejméně 

nákladného subdodavatele. 

Realizace poslední fáze obnášela ošetření betonové nosné konstrukce sloupů, a tak 

prodloužení jejich požární odolnosti. Skupina pracovníků, které společnost dlouhodobě 

na tyto práce využívá, měla za úkol nastoupit v termínu 20. září 2017 a dokončit svoji 

činnost zároveň s prací externího dodavatele dne 22. září 2017. Materiálový tok se 

podařilo úspěšně naplánovat a skupina tedy neměla problém s žádnými složkami 

vstupujícími do procesu aplikace protipožární omítky MONOKOTE MK 6/S. 

Avšak termín mohl být velmi ohrožen díky poruše omítacího zařízení, která nastala 

v průběhu realizované činnosti. Naštěstí díky pohotovosti a technické odbornosti jednoho 

z montážních dělníků bylo zařízení uvedeno do provozu a práce se realizovaly v předem 

daném termínu. 

Při realizaci jednotlivých fází došlo hned k několika situacím, které lze označit za slabá 

místa realizačního procesu, kterým by s dalo zabránit zavedením určitých opatření. Výčtu 

těchto situací si můžeme povšimnout v Tabulce 9. 

Tabulka 9: Výčet problémů ohrožujících termín realizace jednotlivých fází zakázky 

Výčet problémů ohrožujících termíny realizace 

jednotlivých fází realizované zakázky 

Problém Merito vzniklé situace 
Riziko ohrožení termínu 

realizace 

1 Nedostatek izolační vaty 20 % 

2 
Nedostatek časového prostoru k vysoutěžení 

správného subdodavatele 
0 % 

3 Porucha omítacího zařízení 70 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.12 Proces dokončení a kontroly realizované zakázky 

Po ukončení všech potřebných fází realizované zakázky dne 22. září 2017 musí manažer 

úseku staveb a realizací všechny dílčí práce zkontrolovat dle harmonogramu zakázky. 

K tomuto účelu slouží jak vizuální kontrola, tak i kontrola spotřeby materiálu a ověření 

tloušťky nanesených materiálů. Ke každé realizované fázi poté společnost vystavuje 

dimenzační protokoly, které musí odpovídat hodnotám určeným před realizací stavby. 
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Součástí procesu je také kontrola stavu stavby po dokončení všech děl, která spočívá 

v zápisu případných poškození, nedostatečného úklidu či dalších vad, které byly 

objeveny na základě kontroly. Veškeré tyto případné vady musí tým montážních dělníků 

odstranit před předáním díla zákazníkovi. 

3.13 Proces předání díla zákazníkovi 

Na základě dokončení všech fází realizované zakázky kontaktuje ředitel společnosti 

AAA COLOR s.r.o. odpovědnou osobu na staveništi k předání díla. Toto předání se 

realizuje fyzickou přítomností obou zástupců smluvních stran. Zákazník má možnost zde 

do tzv. předávacího protokolu zaznamenat svoje případné připomínky k realizovanému 

dílu a také stvrdí svým podpisem správnost ostatního provedení. 

3.14 Proces fakturace zakázky 

Jakmile jsou z díla odstraněny veškeré výhrady uvedené v předávacím protokolu, 

přistupuje společnost AAA COLOR s.r.o. k fakturaci celé zakázky dle cenové kalkulace 

dohodnuté v rámci výběrového řízení. Tento proces může mít i dílčí části v podobě 

objevení schválených víceprací zakázky, které nebylo možné identifikovat v rámci 

projektové dokumentace. S těmito vícepracemi však musí zákazník vždy průběžně 

souhlasit, aby nedošlo ke zbytečným nesrovnalostem ve smluvním vztahu. 

Konečnou fakturaci má na starosti účetní oddělení společnosti AAA COLOR s.r.o., 

které musí precizně veškeré faktury vystavit. Odpovědnost za správnost vystavení nese 

hlavní účetní. 

3.15 Proces vystavení potřebných certifikací o prodloužení délek požární 

odolnosti a zajištění protipožárních ucpávek 

Každá fáze realizace zakázky vyžaduje pro zákazníka výstupní doklad o montáži 

a kontrole požárně bezpečnostního zařízení. V tomto dokladu jsou uvedeny identifikační 

údaje provozovatele zařízení, typy použitých materiálů a jejich odolnosti. Dále je 

potřebné k těmto dokladům přiložit platné certifikace ze zkušebny související s použitými 

materiály, technické a bezpečnostní listy. Takto zpracovaná dokumentace je 

pro zákazníka klíčová, jelikož ji předkládá státním institucím, které kontrolují plnění 

těchto norem. 
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Proces vystavení potřebné certifikace ve společnosti AAA COLOR s.r.o. zajištuje 

manažer úseku staveb a realizací díky svým znalostem a kontrole prováděného díla. 

Dokumenty musejí být vystaveny v několika provedeních a nesmí obsahovat žádná 

pochybení. Tato možná pochybení by mohla ovlivnit celkový pohled zákazníka na chod 

společnosti a případně by jej mohla odradit od další spolupráce. Proto proces prochází 

dvojí kontrolou a vystavené dokumenty jsou kontrolovány i ředitelem společnosti, 

který je fyzicky předá odpovědné osobě zastupující zákazníka. 

3.16 Proces ukončení záznamu o realizované zakázce a archivace veškerých 

dat 

Tento proces je započat úhradou fakturace a v tomto momentě společnost veškerou 

dokumentaci spojenou s realizací zakázky shromáždí a v elektronické podobě uloží 

na svůj server. V listinné formě společnost uloží podklady do archivačního skladu. 

Moment archivace je pro společnost klíčový, jelikož se v případných budoucích 

požadavcích zákazníka může na dokumentaci odvolat. 

3.17 Proces zařazení zakázky do seznamu pravidelných ročních kontrol 

požárně bezpečnostního zařízení 

Veškeré práce realizované v oblasti protipožární ochrany podléhají pravidelným ročním 

kontrolám požárně bezpečnostního zařízení. Při dokončení prací zakázky provede ředitel 

společnosti první kontrolu, na kterou v tomto termínu o rok později navazuje pracovník 

společnosti, jenž se pravidelnými ročními kontrolami zabývá. 

Pravidelná roční kontrola spočívá ve vizuální kontrole celistvosti protipožárních 

materiálů a odhalení případných vad vzniklých často kvůli nedodržení podmínek 

určených pro životnost aplikovaných protipožárních systémů ochrany a prodloužení 

délky požárních odolností. 
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3.18 SWOT analýza procesu realizace zakázky společností 

AAA COLOR s.r.o. 

Pro následný vznik metodiky procesu řízení zakázky ve společnosti bude sestavena 

SWOT analýza procesu realizace zakázky. Analýza určí silné a slabé stránky procesu 

a také položky vnějších vlivů, a to přesně hrozby a příležitosti, které společnost opomíjí 

nebo může přijímat. Analýza efektivně určí základní oblasti zaměření při tvorbě 

metodiky a přispěje k jejímu přínosu ve funkčnosti zkoumaného subjektu. Tato analýza 

je uvedena v Tabulce 10. Jedná se o klasické zobrazení SWOT analýzy tak, jak se 

aktuálně využívá jako nástroj pro strategické řízení společnosti. 

Tabulka 10: SWOT analýza procesu realizace zakázky „Rekonstrukce skladovací haly 

společnosti Borfers a.s.“ 

SWOT 

matice 
Pozitivní Negativní 

V
n

it
ř
n

í 
p

r
o
st

ř
e
d

í 

Silné stránky: 

1. Zkušený a profesionální tým 

zaměstnanců 

2. Nabídka kvalitních produktů 

podléhajících evropským 

a tuzemským certifikačním 

normám 

3. Certifikace CE protipožárního 

omítkového systému 

MONOKOTE, který je v oblasti 

konkurenčních materiálů na čele 

žebříčku 

Slabé stránky: 

1. Absence projektově zaměřeného 

týmu 

2. Nedostatečná proškolenost 

zaměstnanců zpracovávajících 

podklady pro výběrové řízení 

pro získání zakázky 

3. Zabránění vstupu nových produktů 

na základě legislativy ČR 

4. Absence některých procesů řízení 

souvisejících s realizací zakázky 

V
n

ě
jš

í 
p

r
o
st

ř
e
d

í 

Příležitosti: 

1. Změna cenové politiky v oblasti 

protipožární ochrany staveb 

2. Vzdělání a školení zaměstnanců 

pro neustálé zlepšování jejich 

informovanosti o inovacích 

v oboru 

3. Legislativní změny ČR a Evropské 

unie 

4. Vývoj inovovaných materiálů 

v oblasti požární ochrany staveb 

Hrozby: 

1. Vstup nového konkurenta na trh 

s požární ochranou staveb v ČR 

2. Změny legislativy ČR zabraňující 

prodej protipožárních materiálů, 

které společnost distribuuje 

3. Inovace v projektování vyspělých 

konstrukcí 

4. Nestabilita Evropské unie 

Zdroj: vlastní zpracování 

SWOT analýza poukazuje krátkými definicemi na každou ze čtyř hlavních položek její 

realizace na hlavní oblasti zaměření. Metodika řízení realizace zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. musí pozitivně ovlivnit hlavně slabé stránky procesu a přispět 

k možnosti snížení rizika hrozeb plynoucích z obchodní aktivity. Hrozbám vnějšího 
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prostředí lze obecně přisoudit nízkou predikci, ale některými změnami v řízení lze 

alespoň trochu situacím předejít. 

Významnou oblastí výsledků analýzy je bod „Absence projektově zaměřeného týmu“. 

Tímto je myšleno určení jednoho ze zaměstnanců společnosti a proškolení v oblasti jeho 

dovedností, vedoucí k utvoření funkce tzv. malého projektového manažera, který bude 

mít na starost evidenci a tvorbu harmonogramů a chodu zakázek. Výhodou je možnost 

přidělení této funkce internímu zaměstnanci společnosti, kterého by tato náplň zajímala. 
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3.19 Matice odpovědnosti za zajištění procesů 

Tabulka 11: Matice odpovědnosti za zajištění procesů spojených s realizovanou zakázkou 

Matice odpovědnosti za zajištění procesů realizace zakázky 

Složky organizační struktury společnosti 

Ř
e
d

it
e
l 

M
a
n

a
ž
e
r
 

o
b

c
h

o
d

u
 

a
 r

e
a
li

za
c
í 

O
b

c
h

o
d

n
í 

m
a
n

a
ž
e
r
 

T
e
c
h

n
ic

k
ý
 

m
a
n

a
ž
e
r
 

Z
a
m

ě
st

n
a
n

c
i 

o
b

c
h

o
d

u
 

M
o
n

tá
ž
n

í 

sk
u

p
in

y
 

d
ě
ln

ík
ů

 
Ú

č
e
tn

í 

o
d

d
ě
le

n
í 

ID Charakteristika procesu 

1 Hledání či přijetí informací o možné účasti na výběrovém řízení O MO   DO       

2 Účast na výběrovém řízení O             

3 
Segmentace projektové dokumentace týkající se oblastí protipožární ochrany 

plánované realizace 
O           

  

4 Vytřídění všech podkladů potřebných pro účast na výběrovém řízení   MO           

5 Specifikace použitých materiálů dle PBŘ   DO   MO       

6 Dimenzace prvků požární ochrany   MO   DO       

7 Sestavení kalkulace plánované zakázky   MO           

8 Schválení kalkulace a finalizace podkladů pro výběrové řízení O             

9 Uzavření výběrového řízení a určení finálního dodavatele               

10 Zajištění materiálových toků k realizaci zakázky DO MO DO  DO     

11 Charakteristika a rozplánování jednotlivých fází v průběhu zakázky O MO   DO       

12 Zajištění pracovních sil pro jednotlivé fáze realizované zakázky   MO   DO   DO   

13 Realizace jednotlivých fází zakázky společností AAA COLOR s.r.o.   DO       MO   

14 Dokončení a kontrola realizované zakázky   MO       DO   

15 Předání díla zákazníkovi O             

16 Fakturace zakázky DO DO         MO 

17 
Vystavení potřebných certifikací o prodloužení délek požární odolnosti a zajištění 

protipožárních ucpávek 
  MO   DO     

  

18 Ukončení záznamu o realizované zakázce a archivace veškerých dat DO DO   MO     DO 

19 
Zařazení zakázky do seznamu pravidelných ročních kontrol požárně bezpečnostního 

zařízení 
O MO   DO     

  

O – odpovědnost ředitele, MO – majoritní odpovědnost, DO – dílčí odpovědnost 

Zdroj: vlastní zpracování
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3.20 Procesní mapa procesu realizace zakázky „Rekonstrukce skladovací haly 

společnosti Borfers a.s. 

Zpracování procesní mapy udává výstup analýzy jednotlivých dílčích procesů již 

zrealizovaného hlavního procesu. Ke každému z dílčích procesů je uvedena dle matice 

odpovědnosti aktuální majoritní odpovědnost za správu a dokončení procesu, která je 

na grafickém zpracování, prostřednictvím programu pro tvorbu a správu procesního řízení 

ARIS Express uvedena linkovou vazbou mezi aktivitou a příslušnou složkou personálu 

společnosti. Postupný chod procesu je zpracováván pomocí jednotlivých aktivit a událostí, 

které jsou vzájemně propojeny vztahy a rozdělovníky. 

Zpracování procesní mapy je důležité zejména v oblasti další tvorby metodiky procesního 

řízení oblasti realizace zakázek společnosti AAA COLOR s.r.o. Přehledně lze toto zpracování 

přenést do funkčního mechanizmu dalších realizací zakázek a tím dát managementu 

společnosti možnost lepší přehlednosti a sledování jednotlivých dílčích složek celého projektu. 

Za pomoci grafického vyjádření procesní mapy má management větší možnost efektivně 

optimalizovat řízení procesu zakázky ve zkoumaném subjektu. 

Zajímavou oblastí identifikace procesů při tvorbě procesní mapy byl dílčí proces „Fakturace 

zakázky“, který má na starost hlavní účetní firmy. Oblast výstupu tohoto procesu je ovlivněna 

přijetím fakturované částky. Pokud nedojde k proplacení ceny kalkulované zakázky, má 

společnost možnost nevydání nejdůležitějších podkladů o splnění a certifikaci jednotlivých 

fází realizovaných prací. V tomto případě se daří společnosti AAA COLOR s.r.o. snižovat 

objem nezaplacených faktur na úplné minimum. Mechanizmus lze chápat jako určitou páku 

na zákazníka v případě nedodržení smluvních podmínek. 

Grafické zpracování procesní mapy řízení procesu realizace zakázky vystupující z analýzy 

zakázky „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“ uvádím v Příloze 1 

diplomové práce. 
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3.21 Ganttův graf procesu zakázky „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“ 

Obrázek 15: Ganttův graf procesu zakázky „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“ ve společnosti AAA COLOR s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Project 2013
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3.21.1 Ganttův diagram procesu realizace zakázky společností AAA COLOR s.r.o. 

V Ganttově diagramu si můžeme všimnout důkladného rozplánování všech procesů 

týkajících se zakázky a jejich zařazení na časovou osu. Ke každému procesu zvlášť je 

tedy umístěn časový interval jeho délky, a to nám umožňuje sledovat celý projekt jako 

celek v čase. Souslednost procesů identifikovaných v rámci realizace zakázky bude 

sloužit jako základní kámen pro následnou tvorbu metodiky řízení procesů zakázky 

ve společnosti AAA COLOR s.r.o. Musí se ale brát v úvahu, že časová osa není 

při různorodosti zakázek vždy stejná. Lze ji ale odhadovat na základě stanovených norem 

pracnosti a plánování délky jednotlivých fází zakázky. 

Další významnou oblastí je určení konkrétních procesů souvisejících s realizací zakázky. 

Tyto procesy jsou stabilní a týkají se každého typu realizovaných prací. Jejich 

identifikace je pro tvorbu metodiky také klíčová. Správné sestavení metodiky bude 

sloužit managementu společnosti i jejím zaměstnancům k efektivnímu řízení chodu 

procesu zakázky. Identifikace úzkých míst sloužila jako podklad pro tvorbu metodických 

zlepšení. 

Analýza současného stavu řízení zakázky společnosti AAA COLOR s.r.o. poukázala 

na preciznost vypracování jednotlivých složek procesu realizace, ale samozřejmě také 

poodhalila místa, se kterými by společnost měla do budoucna nějakým způsobem 

pracovat. K veškerým firemním činnostem jsou používány dnes již pouze základní 

informační systémy typu MS Office, POHODA a příslušné dodavatelské softwary určené 

pro správu objednávek. Společnosti by prospělo zapojení alespoň některých řídících 

mechanizmů procesního řízení a v neposlední řade také vypracování metodiky 

dle které by měli všichni zaměstnanci společnosti přehled o funkčnosti realizací zakázek 

a mohli by také ze svých pozic zabránit velkému množství možných pochybení, 

jež vznikají a snižují maximalizaci vloženého kapitálu do zakázek firmy. 

V následující kapitole diplomové práce se zaměříme na vypracování právě takové 

metodiky, která bude vycházet z analýzy procesů, které právě souvisejí s realizací této 

zakázky. 
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4 Sestavení metodiky procesního řízení zakázky 

Hlavním cílem sestavení metodiky procesního řízení zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. by mělo být zvýšení spokojenosti zákazníka, možnost snížení 

vázanosti zásob na skladě a úspora času a nákladů plynoucích z realizačního procesu. 

Analýza procesu poukázala na několik oblastí, které by mohla tvorba metodiky pozitivně 

ovlivnit. Jedná se zejména o oblasti dodacích lhůt materiálů, pojištění chodu 

mechanických zařízení využívaných při aplikování protipožárních hmot, zapojení skupin 

montážních dělníků, získání delších časových lhůt k výběru vhodného subdodavatele 

a vznik pojistné či rezervní zásoby. Základní myšlenka sestavení metodiky bude 

ve vhodném naplánování všech činností projektu zakázky tak, aby se předešlo riziku 

vzniku předvídatelných ztrát či problémů. Metodika vychází z předchozí analýzy procesu 

realizace již provedené zakázky, která svým typem obsahuje všechny tři hlavní oblasti 

podnikání zkoumaného subjektu. Metodika musí zahrnovat obecné informace o celém 

postupu životního cyklu projektu. 

4.1 Metodika řízení procesu zakázky společnosti AAA COLOR s.r.o. 

dle metodiky PRINCE2 

Jedná se o dokument umožňující zaměstnancům a managementu společnosti efektivně 

řídit dílčí procesy realizace zakázky protipožárních ucpávacích systémů a aplikací 

nátěrových či nástřikových hmot. Níže jsou popsány jednotlivé dílčí procesy obohacené 

o rady plynoucí z předchozích analýz v diplomové práci. 

4.1.1 Principy metodiky pro řízení zakázky 

Princip č. 1 – Nepřetržitá opodstatněnost realizace zakázky 

Základním principem přijetí úvahy o realizaci zakázky jakéhokoliv typu či rozsahu 

v oblasti aplikace protipožárních nátěrů, nástřiků, omítek či ucpávek je vždy její 

opodstatněnost. Opodstatněnost zakázky plyne z maximálního uspokojení požadavků 

společnosti AAA COLOR s.r.o., a to právě v maximalizaci zisku, úměrnosti nákladů, 

zajištění pracovního vytížení montážních skupin a dalších faktorů plynoucích 

z rozhodnutí o přijetí budoucího realizovaného úkonu. 

Opodstatněnost investice musí mít na paměti veškeré složky organizační struktury 

společnosti, nejen management firmy, pro který se jedná o jeden ze základních klíčů 
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k úspěšnému vedení firmy. Z důvodu nepřetržité opodstatněnosti investice je nutné 

všechny realizované projekty plánovat a sledovat v průběhu jejich dílčích etap. 

Princip č. 2 – Jasně definované role odpovědnosti organizačních struktur v procesu 

zakázky 

Management společnosti musí být při tvorbě jednotlivých činností zakázky schopen 

každou z těchto činností klasifikovat ve smyslu odpovědnosti příslušného článku 

organizační struktury. Dělení odpovědnosti může být definováno do tří hlavních skupin, 

a to odpovědnost ředitele, majoritní odpovědnost a dílčí odpovědnost. Musí se dodržet 

pravidla určení odpovědnosti vždy jen jedné osobě, abychom byli schopni efektivně 

postihovat či oceňovat jednotlivé výkony ovlivňující výstup činnosti. 

Běžně se jako nástroj pro určení odpovědnosti za jednotlivé činnosti projektu využívá 

matice odpovědnosti, která velmi přehledně zpracovává vše, co se od tohoto principu 

očekává. Je tedy na místě ke každé potenciálně realizované zakázce tvořit tuto matici 

odpovědnosti. Firma AAA COLOR s.r.o. může využít univerzálního dokumentu, 

ve kterém se budou měnit pouze iniciály realizované akce. 

Princip č. 3 – Vždy myslet na úspěšné dokončení a předání realizovaného díla 

Plánovat a kontrolovat jednotlivé etapy vždy takovým způsobem, aby z nich bylo možné 

tvořit potřebné výstupy. Zaměřit všechny zainteresované strany projektu na jeho kýžený 

výsledek. Měřit a porovnávat hodnoty výkonů jednotlivých zakázek mezi sebou 

a určovat prostředky vedoucí ke zvyšování výkonnosti a zkracování časů realizací. 

Mít důkladně propracovaný motivační systém zaměstnanců, kteří tímto pozitivně ovlivní 

produktivitu práce a přispějí tím k lepší výkonnosti společnosti 

Princip č. 4 – Řízení realizačních procesů zakázek po etapách 

Důležité je členit každou jednotlivou zakázku do etap, které mohou být kontrolovatelné 

a mohou nám dát k dispozici velmi cenná data o průběhu zakázky, na základě, 

kterých má management společnosti možnost efektivně reagovat. Příkladem může být 

zařazení pravidelných kontrol stavenišť se zápisem do stavebního deníku a záznamem 

o pokročilosti prací. Řízení po etapách je vždy lepší nežli řízení celé zakázky jako celku, 
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jelikož při tomto způsobu řízení nemá management dostupné informace vyskytující se 

v průběhu prací. 

Princip č. 5 – Řízení realizované zakázky na základě výjimky 

Společnosti AAA COLOR s.r.o. musí stanovit důležité parametry měřitelnosti 

jednotlivých etap realizace zakázky. Etapy mohou být stanoveny ve smyslu 

výkonnostním, který bude zkoumat výkony jednotlivých montážních skupin a jejich 

členů a bude o nich vést příslušnou databázi. Z té bude následně určen metodou průměrů 

koeficient normohodiny, která může být managementem společnosti využívána jako 

cenná informace při tvorbě kalkulací. 

Dále musí management firmy určit měřitelné milníky realizované zakázky, které mohou 

být součástí propojení odměňovacího mechanizmu firmy. Při překročení maximálních 

možných měr těchto milníků bude mít management další možnost k zásahu. 

Princip č. 6 – Učit se ze zkušeností nabytých v průběhu realizací všech zakázek 

Cenné zkušenosti nabyté v průběhu realizace množství zakázek musejí být 

zaznamenávány a archivovány. Dávají jeden z nejlepších podkladů určujících postupný 

styl vylepšování všech realizačních procesů. Významnou oblastí jsou zde problémy 

vzniklé při realizačním procesu a následné řešení těchto problémů. Každá špatná situace 

nám dává vždy možnost ponaučení a budoucí neopakovatelnosti. 

Princip č. 7 – Přizpůsobení procesu řízení realizace zakázky společnosti 

AAA COLOR s.r.o. metodice PRINCE2 

Jelikož je metodika PRINCE2 opravdu a jen metodikou, nevyžaduje transformace 

pohledu na řízení procesu realizace zakázky společnosti AAA COLOR s.r.o. nijak 

zvláštní změny organizačních struktur či jiných hlavních elementů podnikání, pouze 

považuje za nutné překvalifikování myšlení zaměstnanců společnosti právě na základě 

metodikou určených pravidel. Pokud se takto překvalifikované myšlení naplní, zajistí 

aplikovatelnost PRINCE2 kýžené zvýšení kvality poskytovaných služeb a bude 

benefitem pro důležité cíle společnosti. 



 71 

4.1.2 Hlavní témata řízení procesu realizace zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. 

Způsob řízení zakázky dle metodiky PRINCE2 musí být managementu 

a zainteresovaným stranám do procesu aplikován formou školení a tvorby těchto 

metodických pokynů. Školení zainteresovaných stran bude navrženo formou účasti 

na přenáškách certifikované společnosti. Zaměstnanci musí být ztotožněni s touto 

metodikou řízení a musí být schopni aplikovat a myslet v potřebných situacích na hlavní 

témata řízení organizace. V této části metodiky budou hlavní témata blíže popsána. 

Investice do potencionálně realizovaných zakázek 

Investiční záměr do potencionálně realizovaných zakázek musí mít vždy opodstatnění 

a musí vést k předem vytýčeným cílům. Na začátku úvah o realizaci projektu bude stát 

vždy podrobně kalkulovaná sestava nákladů a výnosů z projektu. V případě předmětu 

podnikání společnosti AAA COLOR s.r.o je metodologie sestavení nákladů jednotlivých 

fází projektu charakterizována podle jednotlivých složek investovaných nákladů. 

Společnost by měla k propočtu míry návratnosti investic do realizace zakázek využívat 

patřičných kalkulačních vzorců. Návratnost investice (ROI) neboli v originálním znění 

„Return of Investments“ vypočítáme jednoduchým vzorcem: 

Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 

 

V tomto případě jsme schopni určit procentuální míru návratnosti investice 

a managementu dáváme k dispozici jasný podklad k rozhodnutí o přijetí či zamítnutí 

realizace zakázky. Zamítnutí realizovaného projektu nastává jasně v případě, kdy je 

ukazatel návratnosti investice zápornou hodnotou procenta. V případě, že ukazatel ROI 

nabývá kladných hodnot, má management společnosti možnost rozhodnout, od jaké výše 

tohoto procenta přistoupí k přijetí realizace zakázky. 

Organizace realizace zakázky 

Každá složka organizační struktury podniku musí mít jasně vyčleněn svůj úkol. 

Management složený z ředitele, manažera obchodu a realizací, technického manažera 

a manažera obchodu bude mít vždy majoritní a dílčí odpovědnost za jednotlivé úkony 
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projektu. V předrealizační fázi je důležité vytvoření matice odpovědnosti za jednotlivé 

dílčí procesy. Návrh takové matice odpovědnosti je uveden v Tabulce 12: 

Tabulka 12: Matice odpovědnosti pro realizaci zakázek společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Matice odpovědnosti za zajištění procesů realizace zakázky: 

Identifikač

ní číslo 

zakázky: 

Předmět realizace: 
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ID Charakteristika procesu 

1 
Hledání či přijetí informací o možné účasti 

na výběrovém řízení 
              

2 Účast na výběrovém řízení               

3 

Segmentace projektové dokumentace týkající 

se oblastí protipožární ochrany plánované 

realizace 

              

4 
Dodání všech podkladů potřebných pro účast 

na výběrovém řízení 
              

5 Specifikace použitých materiálů dle PBŘ               

6 Dimenzace prvků požární ochrany               

7 Sestavení kalkulace plánované zakázky               

8 
Schválení kalkulace a finalizace podkladů 

pro výběrové řízení 
              

9 
Uzavření výběrového řízení a určení finálního 

dodavatele 
              

10 
Zajištění materiálových toků k realizaci 

zakázky 
              

11 
Charakteristika a rozplánování jednotlivých 

fází v průběhu zakázky 
              

12 
Zajištění pracovních sil pro jednotlivé fáze 

realizované zakázky 
              

13 
Realizace jednotlivých fází zakázky 

společností AAA COLOR s.r.o. 
              

14 Dokončení a kontrola realizované zakázky               

15 Předání díla zákazníkovi               

16 Fakturace zakázky               

17 

Vystavení potřebných certifikací o prodloužení 

délek požární odolnosti a zajištění 

protipožárních ucpávek 

              

18 
Ukončení záznamu o realizované zakázce 

a archivace veškerých dat 
              

19 

Zařazení zakázky do seznamu pravidelných 

ročních kontrol požárně bezpečnostního 

zařízení 

              

Zdroj: vlastní zpracování  
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Každá realizovaná zakázka bude mít v rámci projektové dokumentace svoji matici 

odpovědnosti, do které bude osoba odpovědná za její tvoření doplňovat potřebné zkratky 

odpovědností, a to přesně tyto: 

- O – hlavní odpovědnost ředitele společnosti 

- MO – majoritní odpovědnost za výsledky uděleného úkolu 

- DO – dílčí odpovědnost za výsledky uděleného úkolu 

 

Pro případné problémy či vzniklé nesrovnalosti jednotlivých etap realizací zakázky bude 

jasně určena odpovědnost osob. 

Kvalita řízení procesu zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. 

V průběhu jednotlivých etap procesů realizace zakázky musí být brán zřetel na kvalitu 

odvedené práce. V oboru protipožární ochrany existuje nespočet norem a technických 

příkazů regulujících správné využití protipožárních stavebních hmot. Všechny tyto normy 

dané legislativou ČR a EU musí firma dodržovat a splňovat. Navíc je také potřebné, 

aby zaměstnanci dodržovali technologické postupy aplikací protipožárních hmot 

při realizaci zakázky. K tomu je nutné neustálé proškolování hlavně montážních skupin 

dělníků, kteří faktickou realizaci zajišťují. Tato školení nabízejí přímo dodavatelé, 

od kterých společnost výrobky pořizuje. Firma tedy musí průběžně zasílat montážní 

skupiny na tato školení, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníka 

se službami společnosti a předcházeno eventuálním pochybením při realizaci zakázek. 

Naštěstí se skladba sortimentu mění jen zřídka, a tak k provedení potřebného školení 

postačí jeden den v roce. Termín školení je vhodné směřovat na začátek kalendářního 

roku, nejlépe na měsíc leden, kdy jsou zakázky, v porovnání s letním obdobím, omezeny. 

Následující Tabulka 13 zpracovává návrh takového školení. 

Tabulka 13: Varianta pozvánky na proškolení montážních skupin zaměstnanců společnosti 

AAA COLOR s.r.o. 

Termín provedení pravidelného školení montážních skupin zaměstnanců 

Rok Měsíc Den Program Místo konání 

2019 Leden 7. 

Proškolení pracovní skupiny v oblasti aplikace 

protipožárních stavebních hmot. Přednášky jednotlivých 

dodavatelů společnosti AAA COLOR s.r.o. a konečná 

diskuse o proveditelnosti prací. 

Zasedací místnost 

společnosti 

AAA COLOR s.r.o. 

– centrála firmy. 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Pravidelná školení zaměstnanců společnosti AAA COLOR s.r.o. přispívají ke zvyšování 

kvality zpracování realizačních fází zakázkové činnosti. Dodavatelé tato školení nabízejí 

v rámci své obchodní činnosti, tento způsob zvyšování kvalifikace nebude tedy 

pro společnost nijak výrazně nákladný. Školení proběhne v centrále společnosti, z toho 

důvodu není potřeba pronajímat zvláštní prostory. Během školení je zajištěno 

občerstvení, včetně společného oběda ve vedlejší budově s restaurací. 

Zvyšováním kvality práce proškolených pracovníků dochází k zajištění vyšší 

technologické odpovědnosti montážních skupin zaměstnanců firmy a k větší spokojenosti 

zákazníků. 

Plán realizace zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Ke každé přijaté zakázce k realizaci je potřebné utvoření individuálního plánu realizace 

jejích jednotlivých etap. K určení plánu realizace zakázky slouží návrh funkčního 

Ganttova diagramu s příslušným označením všech termínů a jejich realizací. Předchozí 

analýza dílčích procesů realizace zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. určila 

přesnou strukturu každé realizované zakázky, na základě které je společnost schopna 

efektivně stanovit plán realizace každé akce a sledovat jednotlivé etapy, jejich plnění 

či kontrolovat, zda byly provedeny správně. 

Pro správné využití metody Ganttova diagramu je vhodné využít softwaru MS Project, 

ve kterém lze tuto metodu efektivně a s propojením mnoha chytrých zařízení využít. 

Poskytuje managementu možnost tvořit a sledovat chod životního cyklu projektu 

po celou dobu jeho realizace. 

Pořízení softwaru pro řízení projektů MS Project 

Nejlepším způsobem, jak optimalizovat proces realizace zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o. by bylo pořízení příslušného softwaru k tomu určeného. Jelikož je 

pro zaměstnance společnosti běžné využití softwarových nástrojů společnosti Microsoft 

Corporation, nabízí se varianta pořízení nástroje vyvinutého pro tvorbu a správu projektů, 

který se dá využít při správě a editaci celého životního cyklu projektu. Nabídka programu 

je blíže specifikována v podrobné Tabulce 14. 
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Tabulka 14: Návrh pořízení softwaru na plánování a řízení procesu zakázky společnosti 

AAA COLOR s.r.o. 

Microsoft Office Project Online Premium 

Nabídka programu 

Plně nainstalovaná aktuální verze desktopové aplikace Project. 

Jednu licenci je možné využívat až pro 5 počítačů uživatele. 

Členové týmu mohou aktualizovat úkoly z libovolného zařízení. 

Odesílání časových rozvrhů s projektovým a neprojektovým časem stráveným zpracováním mezd, 

fakturací a dalšími pracovními aktivitami. 

Členové týmu mohou sdílet projektové dokumenty a komunikovat mezi sebou. 

Plán projektů pomocí známých nástrojů pro plánování, jako jsou Ganttovy diagramy, a předdefinovaných 

přizpůsobitelných šablon. 

Umožňuje sledovat a monitorovat všechny informace o stavu projektu, od burndown grafů až po finanční 

ukazatele. 

Možnost ukládat projekty do cloudu, aby k nim měly všechny oprávněné zainteresované strany přístup. 

Vyžádání a zablokování jednotlivých úkolů projektu z libovolného zařízení. 

Nápady k projektu poskytnou možnost záznamu a posouzení pomocí standardizovaného procesu, a tak 

možné řízení poptávky. 

Pokročilé analýzy umožňují společnosti výběr projektových návrhů, které splňují nejlépe stanovené 

projektové cíle a omezení. 

Zajištění lepšího rozdělování zdrojů mezi projekty. 

Díky okamžitě použitelným sestavám portfolií získá management přehled o tom, jak si dané položky 

vedou. 

Vzdělávací kurz MS Project: 14 vyučovacích hodin, 

požadavek širší znalosti práce s Microsoft Office 
Cena: 7 000 Kč s DPH 

MS Project Online Premium: roční předplatné Cena: 1 200 Kč s DPH / měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze specifikace programového nástroje je zjevné, že obsahuje několik nezbytných oblastí 

řízení projektu, které pomohou organizaci zefektivnit chod procesu realizace zakázky. 

Pro použití programu by bylo vhodné proškolit management společnosti, pro který je 

program vhodné využít. Společnost PCstrom s.r.o., zajišťující tato školení, nabízí školení 

za sedm tisíc korun. Pořízení samotného softwaru je vyčísleno na dvanáct set korun 

za měsíc užívání online cloudové verze. Tyto vstupní náklady musí společnost vynaložit. 

Přínosy zavedení řízení realizace zakázek ve společnosti AAA COLOR s.r.o. pomocí 

softwaru MS Project: 

- vyšší jistota zajištění dodržení požadovaných termínů realizace zakázek, 

- dodržení stanovených rozpočtů, 
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- zvýšení kvality odvedené realizace zakázky, 

- snížení ztrátových časů v rámci jednotlivých fází zakázky, 

- zkrácení celkové doby trvání zakázky, 

- rovnoměrnější využití zdrojů, 

- snížení skladových zásob, 

- zlepšení přehledu o skutečném stavu činností, 

- zvýšení produktivity práce zainteresovaných stran projektu. 

 

Je třeba vzít na vědomí, že hlavní pozitiva zavedení projektového řízení procesu realizace 

zakázky bude možné identifikovat až po uplynutí doby potřebné k tomu, aby se jednotliví 

členové projektového týmu naučili s tímto nástrojem pracovat. 
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5 Podmínky realizace a přínosy 

Přínosy realizace budou spočívat hlavně ve zvýšení efektivnosti řízení procesu realizace 

zakázky. Na základě analýzy procesu realizace zakázky „Rekonstrukce skladovací haly 

společnosti Borfers a.s.“ bylo zjištěno několik problémů v průběhu realizace jednotlivých 

fází, které by mohly být eliminovány změnami v řízení jednotlivých činností. 

5.1 Problémy vzniklé při realizaci zakázky a jejich řešení formou 

optimalizace procesu realizace zakázky 

Problémy vzniklé v průběhu realizace zakázky analyzované v analytické části diplomové 

práce budou v této části blíže popsány. Ke každému z nich bude navrženo řešení formou 

efektivnějšího řízení jednotlivých činností procesu zakázky.Bude jednoznačně určeno, 

jaké úspory či postupy k dosaženému cíli vedly. 

5.1.1 Nedostatek izolační vaty – základního prvku pro aplikaci protipožárních 

ucpávek 

Montážní skupina dělníků, která pracovala na fázi č. 1 „Zajištění požární ucpávky 

konstrukce mezi příčkou haly a trapézovým plechem střechy“, neměla dostatečné 

množství základního materiálového prvku v podobě stavební čedičové minerální vaty 

o tloušťce 5 mm. Problém nakonec neohrozil konečný termín realizace fáze č. 1 díky 

pohotovosti jednoho ze zaměstnanců skupiny montážních dělníků, který měl k dispozici 

větší vozidlo a nakoupil tuto vatu v nedalekých stavebninách. Problému by se však dalo 

předcházet důkladnějším plánováním potřebných zdrojů a jejich spotřeby. Hlavním 

spouštěčem vzniku situace byl špatně provedený rozvrh materiálového toku zakázky, 

který měl na starost, dle analýzy odpovědnosti za jednotlivé procesy, manažer obchodu 

a realizací. 

Řešení 

Vzniku problému by mohla zabránit propojenost a komunikace manažera obchodu 

a realizací s technickým manažerem, který by v rámci softwarové podpory prováděl 

kontrolu zdrojů potřebných k jednotlivým fázím zakázky a po následné kontrole by 

docházelo k objednávkám v příslušném množství. Veškerá tato činnost by byla 

prováděna před realizovanou zakázkou a byla by součástí předrealizační etapy projektu. 
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Přínosy řešení 

1. Neohrožení termínu realizace zakázky, a tím eliminace případných pokut v důsledku 

tohoto překročení. 

2. Eliminace špatně objednaného množství materiálu. 

3. Snížení vázanosti zásob ve skladu. 

4. Úspora času a nákladů spojených s realizací prací. 

 

Úspora nákladů vznikne hlavně tím, že se společnost AAA COLOR s.r.o. vyhne nákupu 

zboží u jiného dodavatele, než je dodavatel smluvní, jelikož od něj odebírá minerální vatu 

za nižší cenu za jednotku m2. 

5.1.2 Nedostatek časového prostoru k oslovení správného subdodavatele 

Stávající systém řízení zakázky společnosti je založen jen na základní komunikaci členů 

managementu. Analýza odhalila slabé místo v časovém prostoru pro vyhledání vhodného 

subdodavatele pro realizaci fáze č. 2. Dle aktuálního stavu řízení měla společnost 

na oslovení firem, které by mohly plnit funkci subdodávky nástřiku ocelové konstrukce 

vazníků a příhradové OK, jen časový horizont 23. srpna 2017–3. září 2017 a nebyla 

schopna využít nabídky služeb s nižší cenou provedení. Jednoduše řečeno volila firma 

jen podle možnosti či nemožnosti vybraných subdodavatelů zakázku provést v hraničním 

termínu. Nakonec se jednomu subdodavateli uvolnil termín díky odkladu jedné z jeho 

plánovaných zakázek a mohl tedy zakázku společnosti AAA COLOR s.r.o. přijmout 

a zrealizovat. 

Řešení 

V rámci pořízení správy procesu realizace zakázek softwarovým nástrojem MS Project 

se nabízí zařazení úvah o postoupení fáze zakázky subdodavateli po prvotním 

naplánování celého projektu. V tomto případě by se lhůta na výběr vhodného dodavatele 

prodloužila z původního termínu na termín odvozený z příslušného Ganttova diagramu 

zakázky, který je tvořen již na počátku přijetí informace o výběrovém řízení. Následující 

Tabulka 15 zpracovává vliv vytvoření Ganttova diagramu na prodloužení lhůty oslovení 

subdodavatelů. 
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Tabulka 15: Vliv využití projektového řízení na prodloužení lhůty pro výběr subdodavatele 

Vliv vytvoření Ganttova diagramu realizace zakázky 

na prodloužení délky procesu oslovení subdodavatele pro realizaci fáze č. 2 

Popis vlivu Termín Dny 

Lhůta pro výběr subdodavatele fáze č. 2 – původní řízení managementu 

společnosti 
23. srpna 2017–3. září 2017 12 

Lhůta pro výběr subdodavatele fáze č. 2 – využití projektového 

plánování softwarovým nástrojem MS Project 
26. června 2017–3. září 2017 77 

Vzniklá časová rezerva pro oslovení vhodného subdodavatele 65 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při využití projektového plánovacího softwaru MS Project se lhůta pro oslovení 

vhodného subdodavatele vlivem dřívějšího přijetí informace o jeho nutnosti prodlouží 

o celých 65 dnů. Firma bude mít k dispozici delší časový interval na specifikaci potřebné 

realizační fáze, oslovení subdodavatelů, přijetí cenových nabídek a rozhodnutí o výběru 

jednoho z nich. Celý proces tak může být spuštěn utvořením Ganttova diagramu, 

který  managementu společnosti s dostatečným předstihem poskytne informaci o tom, 

že bude nutné činnosti realizace zakázky přeprodat. 

Přínosy řešení 

1. Úspora nákladů plynoucí z možnosti výběru z většího množství cenových nabídek 

oslovených subdodavatelských subjektů. 

2. Prodloužení délky doby poskytnuté pro výběr vhodného subdodavatele. 

3. Zjednodušení a utvoření přehledu pro důležité milníky projektu realizované zakázky. 

4. Obdržení většího množství potřebných cenových nabídek od subdodavatelů. 

 

O faktickém číselném vyjádření úspory vynaložených nákladů společnosti 

AAA COLOR s.r.o. v případě realizace zakázky „Rekonstrukce skladovací haly 

společnosti Borfers a.s.“ nemůžeme hovořit kvůli neobdržení dostatečného množství 

kalkulovaných cen. Po diskusi s ředitelem společnosti je však zřejmé, že právě v tomto 

případě mohlo dojít k úspoře několika desítek tisíc korun. Návrhové řešení formou 

zavedení projektového řízení realizace zakázek ve společnosti by tedy, dle jeho slov, 

pozitivně uvítal. Jakákoliv informace plynoucí z tvorby a řízení zakázky formou tohoto 

softwarového nástroje je vítanou výhodou pro všechny zainteresované strany podílející 

se na plnění hlavních cílů zakázky. 
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5.1.3 Porucha omítacího zařízení při realizaci fáze č. 3 zakázky 

Největším problémem, s nejvyšším koeficientem rizika nesplnění termínu provedení díla, 

byla porucha omítacího zařízení v průběhu realizace fáze č. 3 „Aplikace protipožární 

omítky MONOKOTE MK 6/S na nosnou konstrukci betonových sloupů skladovací 

haly“. V průběhu druhého dne realizační fáze, která měla trvat tři dny, došlo k poruše 

mechanizmu omítacího stroje. Díky technické dovednosti jednoho montážního dělníka 

mohly být práce po 15min. přestávce a vyřešení problému znovu obnoveny. 

Kdyby ale daný montážní dělník znalosti a zkušenosti, které nabyl v průběhu své praxe 

u jiného zaměstnavatele, neměl, byl by termín realizace zakázky ve velmi velkém 

ohrožení. Pokud by totiž práce nebyly dokončeny ve smluvně daném termínu, hrozila by 

za každý den prodlení vysoká pokuta. 

Řešení 

Způsobů řešení se nabízí několik, avšak jeden z nich převažuje svou podstatou všechny 

ostatní. Nejdříve je nutno uvést, že společnost disponuje vlastním omítacím zařízením, 

jež bylo zakoupeno při zařazení typu aplikace protipožární omítky na ocelové a betonové 

konstrukce do portfolia podnikání firmy. Vstupní investice do tohoto zařízení byla 

provedena před dvěma lety a blíže ji rozvádí následující tabulka. Její celková výše 

představovala náklady společnosti ve výši 258 450 Kč. Jednotlivé položky vstupní 

investice zpracovává následující Tabulka 16. 

Tabulka 16: Kalkulace nákladů na pořízení omítacího zařízení v roce 2015 

Pořízení omítacího zařízení – v roce 2015 

Typ Pořizovací cena (bez DPH) 

G4X (bez tlak. čerpadla, s kompr. LK 250) 223 950 Kč 

Ostatní náklady investice 34 500 Kč 

Celkové náklady pořízení 258 450 Kč 

Zdroj: interní dokumentace společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Navrhované řešení spočívá v prodeji stávajícího omítacího zařízení s veškerým jeho 

příslušenstvím a náhradě stávajícího zařízení v majetku společnosti vypůjčeným 

zařízením s možností nepřetržité technické podpory a zárukou výměny strojního 

omítacího zařízení v případě poruchy do 8 hodin o jejím záznamu. Pro takovouto změnu 

by musela firma AAA COLOR s.r.o. navázat spolupráci s dodavatelskou společností 

PONSTAV-SERVICE s.r.o., která zajištuje na své provozovně v Brně-Modřicích 
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půjčování omítacích zařízení stejného typu právě s těmito výhodami. Po nezávazné 

poptávce ceny pro zapůjčení omítacího zařízení a zodpovězení důležitých dotazů 

zpracovala společnost PONSTAV-SERVICE s.r.o. nezávaznou cenovou nabídku 

pro zapůjčení strojní omítací techniky. Tabulka 17 zpracovává ceny zapůjčení strategicky 

důležité pro volbu změny řízení nástrojového vybavení firmy AAA COLOR s.r.o. 

Tabulka 17: Cenová kalkulace vypůjčení strojního omítacího zařízení společnosti PONSTAV-

SERVICE s.r.o. 

Cenová nabídka pronájmu omítacího zařízení společnosti PONSTAV-SERVICE s.r.o. 

Typ zařízení 

Cena zapůjčení 

(uvedená v sazbě bez DPH, 

za denní výpůjčku) 

G4X SMART (bez tlak. čerpadla, s kompr. LK 250) 800 Kč 

Servis a technická podpora zdarma 

Zdroj: cenová kalkulace společnosti PONSTAV-SERVICE s.r.o. 

Z cenové kalkulace vyplývá, že společnost PONSTAV-SERVICE s.r.o. nabízí cenu 

vypůjčení omítacího zařízení ve výši 800 Kč za jeden den vypůjčení. K tomu nebývalou 

výhodou zůstává nepřetržitá technická podpora a možnost výměny celého zařízení 

do osmi hodin od vzniku poruchy. K porovnání obou variant musíme vyhodnotit 

opodstatněnost investice, která je jednou z podmínek zavedení procesního řízení 

dle metodiky PRINCE2. 

Opodstatněnost investice 

Důvod ke změně současného nástrojového vybavení musí mít vždy faktické 

opodstatnění. V případě změny vlastnictví omítacího zařízení nám pomůže analýza počtu 

dní využití zařízení v letech 2015–2017. Následující Graf 3 zpracovává právě tyto 

numerické záznamy. 
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Graf 3:Počet dní využití omítacího zařízení G4 vlastněného společností AAA COLOR s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, interní dokumenty společnosti AAA COLOR s.r.o. 

Návrh na změnu vlastnictví omítacího zařízení musí brát v úvahu nejen počet dní využití 

stávajícího omítacího zařízení, ale i jeho opotřebení, které rok co rok ovlivňuje pokles 

jeho celkové hodnoty. S provozem stávajícího zařízení také souvisejí pravidelné servisní 

náklady a náklady spojené s jeho provozem. Všechny tyto faktory je nutné zpracovat 

do přehledné tabulky, která pak slouží managementu jako důkladný podklad pro konečné 

rozhodnutí. Následující Tabulka 18 zpracovává právě tuto možnost srovnání obou 

variant. 
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Tabulka 18: Srovnání nákladů provozu stávajícího zařízení s náklady provozu nabídnutými 

společností PONSTAV-SERVICE s.r.o. 

Srovnání nákladů provozu stávajícího zařízení 

s náklady provozu nabídnutými společností PONSTAV-SERVICE s.r.o. v období 2015–2017 

Typ omítacího zařízení 
G4X (bez tlak. čerpadla, 

s kompr. LK 250) 

G4X SMART (bez tlak. 

čerpadla, s kompr. LK 250) 

Vlastnictví 
vlastněný společností 

AAA COLOR s.r.o. 
pronájem 

Pořizovací cena 258 450 Kč  800 Kč / den  

Počet let ve vlastnictví 3 roky – 

Pravidelné roční servisní náklady 4 800 Kč v ceně pronájmu 

Náklady spojené s poruchami 

za období 2015–2017 
36 790 Kč v ceně pronájmu 

Počet dní provozu zařízení 

za období 2015–2017 
84 dní – 

Koeficient poklesu ceny pořízení 

za 1 rok užívání 
10 % – 

Aktuální hodnota zařízení v období leden 2018 180 915 Kč – 

Hodnota opotřebení za období 2015-2017 77 535 Kč – 

Náklady spojené s provozem zařízení v letech 

2015-2017 
128 725 Kč – 

Náklady spojené s provozem zařízení v letech 

2015-2017 v přepočtu na dny využití 
1 532 Kč – 

Vzniklá úspora nákladů ve sledovaném období 

varianty vlastnictví a pronájmu. 
61 488 Kč 

* Všechny ceny jsou uvedeny bez započtení daně z přidané hodnoty.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by za sledované období při změně způsobu 

vedení přístrojového vybavení jen na nákladech společnost AAA COLOR s.r.o. ušetřila 

61 488 Kč. Další úspora nákladů by byla tvořena i v období bez využití omítacího 

zařízení při realizaci zakázky, a to z důvodů poklesu hodnoty zařízení jeho stářím 

a nutností pravidelných servisních kontrol. Proto by varianta změny a navázání 

spolupráce formou pronájmu omítacího zařízení od společnosti PONSTAV-

SERVICE s.r.o. byla pozitivní opodstatněnou investicí a díky dalším službám v podobě 

zajištění bezporuchovosti zařízení přispívá i k efektivnějšímu řízení procesu realizace 

zakázky. 
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Přínosy řešení 

1. Eliminace rizika vzniku nedodržení smluvně zadaného termínu realizace zakázky 

v oblasti strojní aplikace protipožární omítky MONOKOTE MK 6/S. 

2. Výrazná úspora nákladů vynaložených na pořízení a provoz omítacího zařízení. 

3. Uvolnění plochy skladování stávajícího přístrojového vybavení ve skladu přístrojové 

techniky společnosti AAA COLOR s.r.o. 

4. Získání nepřetržité technické podpory a možnost výměny celého zařízení do osmi 

hodin od nahlášení události. 

 

5.2 Doporučení pro další řešení problémů vzniklých při realizaci zakázek 

Výše uvedená řešení problémů zjištěných na základě analýzy procesu realizace zakázky 

„Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“ zkoumaným subjektem 

AAA COLOR s.r.o. mají vždy za hlavní cíle zvýšení spokojenosti zákazníka, úsporu času 

a nákladů, zvýšení produktivity práce a případné snížení vázanosti zásob ve skladu. 

Na tyto cíle musí být při řízení procesu zakázky organizační strukturou společnosti vždy 

myšleno. Zásady metodiky vniklé na základě teoretických principů a témat metodiky 

PRINCE2 efektivně zvyšují pravděpodobnost co nejlepšího dosažení vytýčených cílů. 

Management zkoumaného subjektu musí dodržovat určené kontrolní fáze a dostatečně 

schopně a pružně reagovat na případné problémy vzniklé při procesech realizace. 

O řešení problémů vést záznamy a vyhodnocovat současné stavy se stavy minulými, 

aby se řízení procesu realizace zakázky neustále inovovalo a pokud možno zlepšovalo. 

Dodržení těchto postupů přinese firmě upevnění postavení a možné rozšíření podílu 

na trhu protipožárních realizačních zakázek. 

Zajištěním plynulosti materiálového toku, snížením poruchovosti přístrojového zařízení 

a prodloužením lhůt pro výběr subdodavatelů se společnosti výrazně sníží hodnota 

vynaložených nákladů a vzniká tím manévrovací prostor pro další investice potřebné 

například v oblasti projektového řízení na pořízení a správu softwarového vybavení. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem zpracování diplomové práce byla tvorba metodiky procesního řízení 

realizace zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. Metodika byla navržena 

dle přístupů metodiky PRINCE2, která pozitivně ovlivňuje řízení všech dílčích procesů 

realizace zakázky. Jako základní zkoumaný subjekt, který stál na samotném začátku úvah 

o zpracování metodiky, bylo analyzování procesu realizované zakázky společnosti 

AAA COLOR s.r.o. s názvem „Rekonstrukce skladovací haly společnosti Borfers a.s.“. 

Realizovaná zakázka byla podrobně rozebrána po jednotlivých činnostech, kterým byly 

přiřazeny časové údaje a charakteristiky průběhů. Na základě analýz spojených 

s identifikací procesů bylo zjištěno několik slabých míst, která byla identifikována 

v rámci realizací jednotlivých fází zakázky. 

První část práce se věnuje představení zkoumaného podnikatelského subjektu a více se 

zaměřuje na definování podnikového portfolia, spolupráci s dodavateli a charakteristiku 

zákazníků společnosti. 

Druhá část práce zpracovává jednotlivé teoretické přístupy vyhodnocené na základě 

studia příslušné literatury pojednávající zejména o tématech procesního řízení a řízení 

projektů a sestavování metodik. 

Třetí část diplomové práce pojednává právě o zpracování analýzy současného průběhu 

řízení realizace zakázky společností AAA COLOR s.r.o. „Rekonstrukce skladovací haly 

společnosti Borfers a.s.“. Pojednává o základní charakteristice zakázky a, jak je již výše 

zmíněno, o popisu jednotlivých procesů a jejich řídících struktur. 

Ve čtvrté části byla na základě teoretických přístupů pro optimalizaci procesního řízení 

navržena „Metodika procesního řízení realizace zakázky ve společnosti 

AAA COLOR s.r.o.“. Formou přístupů, hlavně z oblasti metodiky PRINCE2, bylo 

navrhženo řešení pomocí zavedení softwarového nástroje Microsoft Project, který by 

změnil stávající nevyužití projektových softwarových nástrojů ve společnosti a přispěl by 

tak svou aplikovatelností ke zlepšení procesu řízení realizace zakázky ve zkoumaném 

subjektu. Management a další organizační struktury podniku by měly k dispozici nástroj, 

který slouží k tvorbě, správě projektů a disponuje kvalitními výstupními analýzami 

na základě kterých se dají přijmout opatření optimalizující zkoumané procesy. 
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Návrhy takových opatření najdeme v páté, realizační části práce i se zapojením 

jednotlivých přínosů, které mohou tato opatření plynoucí z kvalitního procesního řízení 

zakázky představovat. Zmínili jsme upozornění na vysoké riziko ohrožení termínu 

realizace zakázky, které představovala porucha omítacího zařízení. Návrhová část 

zpracovává řešení stávajícího vlastnictví omítacího zařízení zkoumaným subjektem 

výměnou za jeho prodej a pronájem zařízení firmou, která se těmito službami zabývá. 

Výsledná změna by byla přínosem pro snížení rizikovosti poruchovosti zařízení a jeho 

následný vliv na prodloužení délky fáze realizace zakázky. Toto je jen jeden příklad ze tří 

prozatím identifikovaných slabých míst analýzy jedné ze zakázek. Zavedením přístupů 

a metodik procesního řízení by se určitě identifikovalo více míst, která by byla 

potenciálně zajímavá pro jejich možnost optimalizace. 

Optimalizace procesu řízení zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. dává 

výjimečnou možnost, jak zvýšit spokojenost zákazníka. Získat možnost snížení vázanosti 

zásob ve skladu efektivnějším řízením procesu materiálových toků na základě lepší 

identifikace potřebného materiálu v dřívějších termínech. Výrazně zkracuje dobu 

provedení jednotlivých fází projektu a zvyšuje produktivitu práce, právě v návaznosti 

na přesný materiálový tok. V neposlední řadě má pozitivní vliv na snižování nákladů, 

které může společnost reinvestovat do právě potřebných softwarových nástrojů 

umožňujících inovativní přístupy k řízení procesů. 
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