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Anotace 

Cílem této práce je analyzovat inovační proces ve státní společnosti, která se zabývá 

přepravními, skladovacími a speciálními službami v oblasti ropných produktů. V první 

části jsou vysvětlena teoretická východiska inovace ve smyslu investičního řízení dle 

interních předpisů společnosti. Následuje oddíl s návrhem samotné provozní inovace, kde 

je popsán výchozí a cílový stav organizačního zajištění provozních činností na modelovém 

skladu pohonných hmot. Dále je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navržené 

inovace na základě kvantifikovatelných ukazatelů. V závěru práce se nachází doporučení k 

realizaci navržené inovace na ostatních skladech pohonných hmot ve společnosti Čepro, 

a.s. 

 

Klíčová slova: inovace, investice, sklad, pohonné látky, organizace provozu 

 

Summary 

The aim of this study is to analyze the innovation process in a state-owned company, 

which is engaged in transportation, storage and special services in the field of petroleum 

products. The first part explains the theoretical basis of innovation in terms of investment 

management in accordance with internal regulations. Following the partition proposal itself 

operational innovations, which describes the source and target state organizational backing 

operations on the model fuel warehouse. It is also carried out technical-economic 

evaluation of the proposed innovation on the basis of quantifiable indicators. In conclusion, 

there is a recommendation to implement the proposed innovation to other fuel depots in 

Čepro, Inc. 
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1 ÚVOD 

Akciová společnost ČEPRO vznikla  k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního 

podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s.  

Zakladatelem a následně do 31. 12. 2005 jediným akcionářem společnosti byl Fond 

národního majetku ČR. S platností od 1. 1. 2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a. s., 

Ministerstvo financí České republiky. 

Společnost zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této 

oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím 

posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť 

vlastních čerpacích stanic (dále ČS) pod obchodním názvem EuroOil. 

Firma se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu nabízených služeb a také bezpečnost 

provozu. V rámci projektu ČEPRO 2020 tedy dochází k posouzení inovačních záměrů, 

jejichž smyslem bude optimalizace provozních činností na jednotlivých skladech 

pohonných hmot s ohledem na snížení provozních nákladů. Jedná se především o 

zvyšování efektivity práce při zachování stejného počtu zaměstnanců. Dále by mělo 

dojít k automatizaci procesů, které doposud vykonávají zaměstnanci fyzicky.  Hlavním 

cílem této navržené inovace je zajištění vyšší bezpečnosti a kvality při poskytování 

služeb spojených se skladováním a distribucí pohonných hmot. V neposlední řadě je 

snahou minimalizovat případné chyby způsobené lidským faktorem. 

Z tohoto důvodu vedení společnosti aktuálně projednává přípravu a realizaci investiční 

akce s názvem "Automatizace výdeje pohonných látek". Ta zahrnuje plně 

automatizované odbavení řidičů zákaznických automobilových cisteren a na některých 

skladech i organizační změnu personální struktury skladu. 

S ohledem na finanční, organizační a technickou náročnost projektu je zcela logické, že 

inovace bude realizována nejprve na jednom vybraném skladu a na základě zkušebního 

provozu dále aplikována i na ostatních skladech.  
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Sklad Hájek byl jakožto modelový sklad z hlediska objemu příjmu a výdeje pohonných 

látek a vhodné organizační struktury vybrán k pilotnímu odzkoušení výše zmíněného 

projektu. V následujících oddílech tohoto dokumentu představím teoretická a praktická 

východiska technicko-ekonomického hodnocení inovačního záměru ve smyslu 

investičního řízení spojeného s tímto projektem dle interní dokumentace a vnitřních 

předpisů Čepro, a.s.  

Cílem diplomové práce je tedy detailně přiblížit veškeré aspekty inovačního záměru ve 

společnosti Čepro, a.s., od samotného návrhu až po doporučení realizace na základě 

technicko-ekonomického zhodnocení investice. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Inovace 

Inovace vyjadřuje především změnu ve smyslu například zavádění nového 

vědeckého a technického pokroku, nových druhů výrobků, služeb a dalších. V důsledku 

inovací dochází ke zvyšování efektivity práce, respektive k úsporám práce a také 

snižování spotřeby přírodních zdrojů. Ve své podstatě je inovací zdokonalení procesu, 

služby nebo výrobku. Představovaný projekt obsahuje prvky produktové, procesní a 

organizační inovace. [6] 

2.1.1 Produktové inovace 

Představují zavedení nových nebo významně zlepšených výrobků nebo služeb. 

Významné zlepšení se může projevit v technických specifikacích, komponentech, 

materiálech, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. 

Inovace produktu, který má charakter služby, může zahrnovat významná zlepšení v 

tom, jak jsou služby poskytovány (např. rychlost), přidání nových funkcí nebo 

charakteristik ke stávajícím službám nebo zavedení zela nových služeb. [6]   

2.1.2 Procesní inovace 

Spočívá v zavedení nové nebo významně zlepšené produkce nebo dodavatelských 

metod. Může se jednat například o podstatné změny v zařízení, v software nebo o 

podstatné zlepšení techniky v přidružených podpůrných činnostech. Tyto inovace 

mohou vést ke snížení materiálové spotřeby a mzdových nákladů, zlepšení pracovních 

podmínek, snížení energetické spotřeby, zlepšení životního prostředí a snížení 

zmetkovosti. To vede jednak k růstu zisku, jednak to umožňuje volit nové varianty 

marketingové strategie. [6] 

2.1.3 Organizační inovace 

Mohou spočívat v zavedení nové organizační metody v podnikových obchodních 

praktikách, v organizaci pracovního místa nebo v externích vztazích. Může se například 

jednat o změny v rozdělení práce uvnitř a mezi podnikovými aktivitami. [6] 
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2.1.4 Financování inovačního procesu 

Příprava a realizace inovací je spojena s náklady, směřujícími do výzkumu, 

vývoje, přípravy nové výroby, investic, průzkumu trhu, propagace, distribuce, 

poprodejních služeb apod. Financování těchto aktivit můžeme přirovnat k 

financování investičních projektů, u kterých musíme rovněž stanovit zdroje 

financování, náklady na jejich pořízení, efektivnost užití apod. 

Méně intenzivní inovační procesy nemusí vyžadovat tvůrčí aktivitu v podobě 

výzkumné a vývojové činnosti s eventuální potřebou navazujících investicí, ale i v 

tomto případě si realizace inovací nižších řádů, zavádění racionalizačních a 

zlepšovatelských námětů nebo doporučení týmu hodnotové analýzy vyžaduje 

vynakládání finančních prostředků, které sice nemůžeme posuzovat jako určitý druh 

investice, ale které přesto představují nákladové zatížení podniku. [6] 

2.1.5 Organizační stránka inovačního procesu 

Příprava a realizace inovací předpokládá uskutečnění řady opatření technického, 

ekonomického, marketingového a organizačního charakteru, na kterých se v různé míře 

podílejí všechny útvary podniku. 

V souvislosti s prosazováním inovací může docházet ke střetu zájmů mezi 

jednotlivými podnikovými úseky. Ve snaze o dokonalejší organizační zvládání 

inovačního procesů se projevují především následující tendence: 

 zplošťování řídicího procesu 

 paralelní řešení jednotlivých etap 

 zavádění nových organizačních forem 

 zapojování "aktérů inovací" do realizačního procesu [6] 

2.2 Řízení investic - obecný přehled 

Správná investiční rozhodnutí podniku mají možnost ovlivnit provozní činnost 

podniku a jeho konkurenceschopnost. Při chybném rozhodnutí přijdou na zmar drahé a 

omezené finanční zdroje, které pak mohou chybět při plněn závazků firmy. V každém 

podniku existují investiční záměry, ke kterým vede impuls buď z vnějšího, nebo 
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vnitřního prostředí podniku. Ne všechny tyto záměry mohou být pro podnik efektivní a 

je důležité poznat, které investiční projekty jsou z finančního hlediska výhodné či 

nevýhodné. [7] 

2.2.1 Proces investičního rozhodování 

Řízení investic je rozsáhlý proces, který se skládá z plánovacích a kontrolních 

činností, které probíhají v přípravné a realizační fázi investičního rozhodnutí. 

2.2.1.1 Určení investičního rozpočtu 

Investiční rozpočet závisí na finančních možnostech podniku, na jeho potřebě 

investic a jejich potenciálu výnosnosti. Většina podniků často rozčleňuje svůj investiční 

rozpočet podle jednotlivých kategorií investic – např. na rozvoj, úporu nákladů, zvýšení 

bezpečnosti apod. 

2.2.1.2 Identifikace ziskových investičních příležitostí 

Nápad na investici může vzniknout ve všech odděleních a úrovních podniku. 

Může jít o výsledek výzkumu, technologické změny, změny v poptávce, snaha o 

zvýšení konkurenceschopnosti apod. Většinou jsou ale investiční nápady často 

iniciovány až vzniklou situací a problémy v podniku. To však není ideální situace a 

management podniku by se měl naučit předvídat problémy, které mohou nastat, a 

pomocí vhodných prostředků jim předcházet. 

2.2.1.3 Hodnocení navržených investičních záměrů 

Navržené investiční záměry je potřeba podrobit základnímu hodnocení, aby se 

vybraly ty, které mají očekávané přínosy větší než náklady. 

Hodnocení záměr je nejdůležitější částí investičního procesu a slouží k výběru 

investičních variant, k vyladění investičních plánů a zajištění souladu s podnikovým 

posláním a cíli. 

2.2.1.4 Schvalování investičních záměrů 

Před úplným schválením nebo zamítnutím investičního záměru je nutné provést 

detailní analýzy, které hodnotí kvalitativní a strategické účinky investice. 
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2.2.1.5 Monitorování a kontrola projektů 

Tento krok probíhá hlavně v realizační fázi projektu, kdy je potřeba kontrolovat 

pořizovací náklady investic, termíny plnění dílčích etap a plánované předpoklady, které 

jsou klíčové pro úspěch investice. 

Hlavním účelem kontroly investic ve fázi jejich využívání je porovnání 

očekávaných efektů investic s efekty skutečnými. V rámci kontroly se identifikují 

příčiny odchylek skutečných efektů investice od plánovaných. Znalost odchylek a jejich 

příčin může významně přispět ke kvalitnějšímu řízení rizik u budoucích investičních 

projektů. 

2.2.2 Investiční plán 

Investiční plán je základním nástrojem řízení investic. Jde o soubor 

rozhodovacích procesů investiční a finanční povahy. Skládá se z investičních projektů, 

které jsou určené k realizaci, a zachycuje způsob jejich financování. Schvalování 

investičního plánu je v kompetenci vrcholového managementu podniku. 

Investiční nápady navrhované jednotlivými útvary musí být výstižné a komplexně 

charakterizovány. Obsahová specifikace investičních akcí bývá obvykle 

standardizována. Investiční záměry se liší, ale určité charakteristiky investičních 

projektů (účel investiční akce, rozpis akcí a kapitálové potřeby do jednotlivých let, 

očekávané efekty, požadující útvar,…) je možné považovat za základní a společné pro 

většinu investičních projektů. [5] 

2.2.3 Metodika hodnocení projektů v Čepro, a.s. 

V akciové společnosti Čepro se k hodnocení projektů využívají především 

dynamické metody hodnocení efektivnosti investic. V tomto případě se jedná zejména o 

metodu čisté současné hodnoty (NPV) a metodu vnitřního výnosového procenta (IRR). 

Zároveň je odborem Controllingu sledována i doba návratnosti investice. Obecné vztahy 

pro výpočet hodnocených veličin jsou uvedeny v následujícím odstavci. 
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1) NPV - čistá současná hodnota 

 

NPV  čistá současná hodnota [Kč] 

CFt  peněžní toky v jednotlivých letech [Kč] 

K  kapitálový výdaj (investice) [Kč] 

n   doba životnosti projektu [v letech] 

r   diskontní úroková míra [%] 

 

2) IRR - vnitřní výnosové procento  

 

IRR  vnitřní výnosové procento [%] 

CFt  peněžní toky v jednotlivých letech [Kč] 

K  kapitálový výdaj (investice) [Kč] 

n   doba životnosti projektu [v letech] 

 

3) Prostá doba návratnosti investice 

 

TNp  prostá doba návratnosti [v letech] 

IN   investiční náklady [Kč] 

CF   úspora nákladů v důsledku investice [Kč] 

 

4) Úspora provozních nákladů 

 

ÚPN  úspora provozních nákladů [Kč] 

PNs  provozní náklady - současné [Kč] 

PNb  provozní náklady - budoucí (v důsledku investice) [Kč] 
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2.3 Investiční řízení - Čepro, a.s. 

Tabulka 1 - Definice pojmů a použitých zkratek 

NÁZEV POPIS 

Čistá současná 

hodnota 

Ukazatel, který počítá pouze a jen s budoucími hotovostními 

toky, tj. vyjadřuje, kolik peněz nám za zvolenou dobu 

životnosti projektu daný projekt přinese (spotřebuje). 

Vlastník procesu 

Zaměstnanec společnosti pověřený realizací přiděleného 

procesu je odpovědný za řádnou realizaci přiděleného procesu 

a včasnou a věcnou správnost požadovaného výstupu procesu 

Portfolio investičních 

opatření 

Jedná se seznam investičních opatření vypracovaný v rámci 

procesu řízení portfolia investičních opatření na základě 

strategických cílů společnosti, požadavků jednotlivých úseků, 

středisek nebo odborů společnosti. 

Plán investic 
Jedná se seznam schválených investičních opatření, na které 

lze čerpat stanovené finanční prostředky. 

Číslo investičního 

opatření 

 

Číslo investiční akce je šestimístný kód, který přiděluje odbor 

realizace investic po schválení investičního plánu 

představenstvem a dozorčí radou každému investičnímu 

opatření. Pro jednoznačnou identifikaci dokladů musí být 

investiční číslo vždy uvedeno na objednávkách, ve 

smlouvách, na fakturách (daňových dokladech), na 

předávacích protokolech a na zařazovacích protokolech 

v systému. 

Žadatel 

Zaměstnanec z kteréhokoli úseku společnosti, který 

identifikuje potřebu investičního opatření v rámci své 

působnosti a odpovědnosti.  

Sponzor 

Ředitel úseku nebo jimi pověřený zaměstnanec, který 

navrhuje realizaci investičního opatření, odpovídá za jeho 

účelnost a naplnění cílů a za jeho směřování.  
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Hlavní uživatel 

Zaměstnanec zpravidla vedoucí střediska nebo skladu nebo 

vedoucí odboru, který reprezentuje i ostatní uživatele v rámci 

investičního opatření. 

Klíčový uživatel 
Klíčový uživatel reprezentuje ostatní uživatele informačních 

systémů. 

Projektový tým 

Tým pověřených zaměstnanců (vč. externích subjektů na 

základě smlouvy uzavřené se společností) podílejících se na 

přípravě a realizaci investičního opatření. 

Přejímací komise 

Tým pověřených zaměstnanců (vč. externích subjektů na 

základě smlouvy uzavřené se společností) podílejících se na 

přejímce části nebo celého dokončeného díla nebo dodaného 

produktu. 

 

2.3.1 Fáze projektu 

Proces řízení investic je jednou ze součástí systému řízení a správy majetku. Pro účely 

řízení investičního procesu rozeznáváme 5 fází životního cyklu majetku: 

Fáze 1 - Rozhodnutí o investičním opatření – identifikace investičního/inovačního 

záměru, kategorizace, vyhodnocení, rozhodnutí o přijetí investice, balancování 

portfolia. 

Fáze 2 – Příprava projektu – zahájení projektu, jmenování vedoucího projektu, 

Zakládací listina projektu, plánovací procesy. 

Fáze 3 – Realizace projektu – prováděcí procesy, řídicí procesy, aktivace majetku, 

ukončení projektu a vyhodnocení projektu. 

Fáze 4 – Provozování majetku – proces reklamací, zpětné vyhodnocení. 

Fáze 5 – Likvidace majetku – vyřazení majetku. [1] 

2.3.2 Schvalování investičního opatření 

Investiční opatření se schvaluje vždy na úrovni POŘ. Investiční opatření je popsáno 

v dokumentu Návrh investičního opatření (NIO). Po schválení na úrovni POŘ lze 
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zahájit projekt a je možné čerpat investiční finanční prostředky. Pokud není rozhodnuto 

jinak. [1] 

2.3.3 Řízení portfolia investičních opatření 

Za řízení a správu portfolia investičních opatření je odpovědný VORI. 

V rámci řízení a správy portfolia investičních opatření jsou prováděny tyto činnosti: 

 Sestavování, evidence, udržování a aktualizace portfolia investičních opatření 

v různé fázi rozpracovanosti.  

 Průběžná aktualizace portfolia investičních opatření o nově navrhovaná 

investiční opatření za celou společnost.  

 Formální kontrola Návrhů investičních opatření (NIO), jejich kategorizace a 

prioritizace. 

 Prioritizace investičních opatření: 

- investiční opatření legislativního charakteru, tj. požadované zákonem 

nebo regulatorními institucemi mají absolutní prioritu. 

- investiční opatření s vyšší NPV (Net Present Value) mají zároveň i vyšší 

prioritu. V rámci diskontní sazby jsou zohledněna rizika cílů a 

projektová rizika. 

 Průběžné sledování přípravy a realizace schválených opatření a jejich 

projednávání v rámci řídících výborů s vedoucími projektu, žadateli, uživateli, 

sponzory. 

 Vzájemná koordinace přípravy a realizace jednotlivých investičních opatření. 

 Vzájemná koordinace přípravy a realizace jednotlivých investičních opatření 

s akcemi v plánu oprav a údržby – součinnost se Správci majetku a vedoucím 

oddělení údržby. 

 Metodické řízení vedoucích projektů při realizaci investičních opatření nebo 

akcí oprav a údržby. 

 Návrh alokace finančních prostředků do podnikatelského plánu společnosti na 

následující plánovací období. Výše alokovaných prostředků bude vycházet z 

aktuálního stavu portfolia, střednědobých plánů investic a výhledů investičních 

příležitostí jednotlivých úseků pro nadcházející období.  

 Kontrola rozpočtu portfolia: 
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- Celkový roční objem finančních prostředků na investice (v součtu) je 

schválen v podnikatelském plánu společnosti a může být překročen 

pouze po schválení aktualizace plánu představenstvem. 

- Za nepřekročení celkového schváleného ročního objemu investičních 

prostředků má odpovědnost VORI. 

- Rozpočty jednotlivých investiční akcí mohou být překročeny pouze za 

podmínky dodržení celkového objemu investičních prostředků. 

 Správa modulu (řízení investic) v informačním systému. [1] 

2.3.4 Investiční controlling 

Investiční controlling poskytuje informace především o návratnosti projektu, 

plánovaných, aktuálních a konečných investičních a režijních nákladech, čase a kvalitě. 

Zjištěné informace jsou porovnávány proti schválenému rozpočtu projektu, plánu 

projektu a harmonogramu projektu. 

Aktivity investičního controllingu zahrnují: 

 Stanovení parametrů pro vyhodnocování ekonomických parametrů, tj. NPV 

(diskontní sazba, doba výpočtu NPV), popř., IRR (Internal Rate of Return), doba 

návratnosti. Tento výpočet je přílohou NIO. 

 Zpracování citlivostních analýz 

 Stanovení hodnoty skutečně provedených prací ve sledovaném období a od 

počátku projektu, hodnoty požadavků a hodnoty závazků (na základě již 

uzavřených smluv, resp. objednávek). 

 Pravidelné vyhodnocování odchylek plánovaných a skutečně vynaložených 

výdajů, respektive přijatých závazků.  

 Informace o aktuálním stavu portfolia investičních opatření. 

 Informace o aktuálním stavu rozpracovanosti jednotlivých investičních opatření, 

jejich očekávané náklady, informace o změnách s dopadem do nákladů, 

podstatné informace o průběhu projektu (milníky, rizika atd.). 

 Sledování skutečnosti a očekávané skutečnosti, kde je průběžně sledováno 

čerpání schváleného rozpočtu (rozpočtu aktualizovaného na základě výsledků 

výběrového řízení a nově uzavřených obchodních smluv). 
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 V každém měsíci dochází k aktualizaci záloh, skutečnosti, obliga a očekávané 

skutečnosti. Kontrola čerpání je jak celku, tak i detailu na jednotlivé investiční 

projekty, včetně srovnání vybraných významných odchylek. 

 Vyhodnocování projektů. 

Odbor controllingu je odpovědný za přípravu a správu finančních modelů pro 

vyhodnocování investic a verifikaci provedených výpočtů (příprava modelu výpočtu 

NPV, popř., IRR, doba návratnosti apod.). [1] 

2.4 Popis investičního procesu v Čepro, a.s. 

2.4.1 Fáze 1 – Rozhodnutí o investičním opatření 

2.4.1.1 Identifikace investiční příležitosti 

Identifikace potřeb na obnovu a rozvoj majetku začíná u žadatele investičního záměru, 

který identifikuje potřebu a definuje její rámec.  

Vlastník procesu: Žadatel 

Vstup: Strategický plán společnosti; stávající stav hmotného a nehmotného majetku; 

seznam návrhů a námětů na investiční opatření.  

Nástroje a techniky:  

 Žadatel projedná návrh investičního opatření v rámci svého úseku nebo odboru a 

případně s dotčenými úseky pokud se jich toto opatření týká. Návrh investičního 

opatření musí být schválen od odborného ředitele z úseku navrhovatele. 

 Žadatel projedná žádost s VORI, aby byl v žádosti zohledněn aktuální stav 

portfolia investičních opatření tj. volné finanční prostředky, personální zdroje, 

koordinace s ostatními akcemi atd. 

 Vstupy pro výpočet ekonomické efektivnosti investičního opatření poskytuje 

controlling a jsou s ním v průběhu procesu diskutovány. Náklady investice musí 

obsahovat kromě nákladů investičního opatření i náklady na údržbu a opravy 

majetku po celou dobu životního cyklu majetku. 

 U investičních záměrů bezpečnostního charakteru se jako výnos v modelu NPV 

počítá hodnota zvládnutého rizika, tj. předpokládané roční ztráty (eliminace, 
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přenos apod.) vyjádřena jako významnost rizika v Kč výpočtem 

(pravděpodobnost x dopad rizika), dále jen Metodika hodnocení rizika. 

Výstup: „Návrh investičního opatření“ dále jen NIO jehož součástí je studie 

proveditelnosti a finanční posouzení. [1] 

Termín: průběžně 

Schvaluje: Odborný ředitel úseku žadatele (sponzor) 

2.4.1.2 Rozhodnutí o přijetí investičního opatření 

Vlastník procesu: VORI 

Vstupy: Materiál do POŘ – NIO 

Nástroje a techniky:  

 V rámci POŘ proběhne projednání předložených navrhovaných investičních 

opatření formou prezentace požadavků jednotlivými žadateli za jednotlivé 

odbory nebo úseky. 

 V rámci projednání na POŘ bude u každého investičního opatření rozhodnuto o 

statusu: 

 schválen k realizaci – zařazení opatření do plánu investic (lze čerpat 

finanční prostředky), u tohoto opatření již není požadováno další 

schvalování. 

 schválen k přípravě – zařazení opatření do plánu investic (lze čerpat 

finanční prostředky), u tohoto opatření je požadováno další schválení. Při 

projednání bude určeno, jaké podklady jsou nutné pro další schválení na 

úrovni POŘ. 

 zrušen – vyřazení z portfolia investičních akcí, záměr nebude dále 

evidován.  

 odložen – ponechání v portfoliu investičních akcí do dalšího plánovacího 

období nebo doby změny podmínek Business Case, kdy bude předložen 

žadatelem opětovně ke schválení. Na tyto opatření nelze čerpat finanční 

prostředky. Toto platí i pro projekty, které byly ve fázi přípravy nebo 

realizace přerušeny, ale předpokládá se jejich budoucí pokračování.  
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 Na základě výsledků těchto projednání sestaví VORI seznam přijatých 

investičních opatření doplněných o připomínky z POŘ. Žadatelé o investice 

případně také na základě projednání doplní nebo zaktualizují studie 

proveditelnosti a ekonomické posouzení. 

 V případě, že v rámci projednání POŘ vzejde požadavek na schválení 

investičního opatření na úrovni představenstva nebo dozorčí rady společnosti, 

bude při projednání dohodnut další postup. 

 V případě, že opatření bylo přerušeno v rozpracovanosti (např. změna podmínek 

Business Case, nedostatek finančních prostředků atd.) a byly na něj již čerpány 

investiční finanční prostředky a bude rozhodnuto, že opatření nebude 

v budoucnu dále pokračovat, tj. bude rozhodnuto o jeho zrušení, podá VORI 

návrh na likvidaci nedokončených investic. [1] 

Výstup: Aktualizovaný Plán investic a Portfolio investičních akcí 

Termín: průběžně 

Schvaluje: POŘ 

2.4.2 Fáze 2 – Příprava projektu 

Fázi Přípravy projektu je možné zahájit po schválení Návrhu investičního opatření. 

2.4.2.1 Proces nastavení projektu 

V rámci nastavení projektu je jmenován vedoucí projektu.  

Vedoucí projektu v nastavení projektu zpracuje dokument Zakládací listina projektu. 

Zakládací listina projektu je zpracována v závislosti na složitosti projektu do takové 

úrovně, aby poskytla dostatečné informace pro její schválení a zahájení další fáze. U 

akcí typu „malý projekt“ je Zakládací listina nahrazena dokumentem Návrh 

investičního opatření. Zakládací listinu projektu zpracovává vedoucí projektu ve 

spolupráci s žadatelem (uživatelem) na základě předloženého Návrhu investičního 

opatření. Rozsah (detail) dokumentu musí odpovídat rozsahu, složitosti a důležitosti 

projektu. 

Schválení Zakládací listiny projektu řídícím výborem je nutnou podmínkou pro další 

pokračování projektu. [1] 
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2.4.2.2 Proces přípravy 

V rámci procesu přípravy realizace investičního opatření jsou vedoucím projektu a 

členy projektového týmu prováděny veškeré činnosti nutné pro zahájení realizace 

(vlastního pořizování nebo technického zhodnocení majetku). Patří sem zejména: 

1. Zpracování návrhu zadávací dokumentace na dodavatele projektu (pokud je 

třeba projekt). 

2. Zajištění a schválení projektové dokumentace dle charakteru akce v souladu 

s platnými právními předpisy zejména stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními 

předpisy a dotčenými českými nebo evropskými normami na jednotlivé stupně 

projektové dokumentace a musí obsahovat položkové výkazy, výměry a 

specifikace včetně kontrolního ocenění. 

3. Ustanovení koordinátora BOZP pro fázi přípravy (pokud je třeba) v souladu 

s platným zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP a 

souvisejícími předpisy. 

4. Majetkoprávní vypořádání (zajištění výkupu pozemků, věcných břemen, vstupů 

na pozemky), které se řeší ve spolupráci s Oddělením evidence a správy 

nemovitostí a s Odborem právních služeb. 

5. Veřejnoprávní vypořádání v souladu s platnými právními předpisy zejména 

stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

6. Zajistit vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního 

fondu - pokud je to třeba. 

7. Návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele/ů. 

8. Součinnost s odborem centrálního nákupu v rámci výběrového řízení a uzavírání 

smluvních vztahů. [1] 

2.4.2.2.1 Technické zadání 

V technickém zadání projektu jsou uvedeny technické požadavky na dodávky materiálu 

a prací, strojů, přístrojů a zařízení a software aplikací. 

Pokud na danou investici není zpracována projektová dokumentace (Malý projekt), 

bude Technické zadání sloužit pro potřeby výběrového řízení. Technické zadání slouží 
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také jako podklad pro výběr projektanta. V tomto případě je obsahem technického 

zadání podrobný popis účelu a funkcionality investičního opatření jako požadovaný 

cílový stav pořizovaného majetku či technického zhodnocení.  

Technické zadání pro účel výběru dodavatele na realizaci investice nebo pro účel 

výběru projektanta písemně schvaluje vedoucí projektu a současně provádí kontrolu. Za 

věcnou náplň technického zadání odpovídá žadatel (uživatel), kterým je vedoucí 

příslušné organizační složky (např. vedoucí střediska/skladu; ředitel odboru ČS, vedoucí 

OIT, OŘJ, OPRIA) nebo jmenovaní členové projektového týmu za svoji oblast. [1] 

2.4.2.2.2 Příprava zadávací dokumentace 

Vedoucí projektu ve spolupráci s projektovým týmem vypracuje návrh zadávací 

dokumentace.  

Příprava návrhu Zadávací dokumentace se řídí směrnicí ředitele úseku vnitřních služeb 

Výběr dodavatele. 

Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je návrh zadávací dokumentace předáván na 

odbor centrálního nákupu prostřednictvím VORI. [1] 

2.4.2.2.3 Příprava projektové dokumentace 

Vedoucí projektu zajistí projednání, připomínkování a schválení rozpracované či 

dokončené projektové dokumentace pokud je pro danou akci potřebná. O projednání 

dokumentace je veden Protokol o kontrole a schválení projektové dokumentace. 

Projektovou dokumentaci schvaluje vedoucí projektu a hlavní uživatel. [1] 

2.4.2.3 Proces nákupu 

2.4.2.3.1 Výběrová řízení 

Řídí se směrnicí ředitele úseku vnitřních služeb Výběr dodavatele.  

Pravidla pro zpracování smluv a objednávek se dále řídí směrnicí ředitele úseku 

vnitřních služeb Výběr dodavatele a Právní služby. [1] 
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2.4.2.3.2 Objednávka 

Pro pořizování investic se vystavují v informačním systému tzv. investiční objednávky. 

Objednávky vystavuje vedoucí projektu se zařazením do příslušné skupiny nákupu. 

Uvolnění a případně tisk objednávky provádí VORI. [1] 

2.4.2.3.3 Smlouva o dílo (kupní smlouva) 

Podpis investiční smlouvy je podmíněn existencí a uvolněním investiční objednávky v 

informačním systému. Za dodržení tohoto pravidla odpovídá zpracovatel smlouvy. [1] 

2.4.3 Fáze 3 – Realizace projektu 

Proces realizace investičního opatření je zahájen podpisem dodavatelských smluv nebo 

objednávek na hlavní dodávky. 

Investice musí být v maximální míře majetkoprávně vyřešena, musí být k dispozici 

potřebná povolení dle platných předpisů (ohláška, územní souhlas, územní rozhodnutí, 

stavební povolení), je ustanoven koordinátor BOZP pro fázi přípravy a je podepsaná 

smlouva o dílo. V odůvodněných případech, zejména časové důvody, může být 

realizace zahájena v předstihu před splněním některých z těchto požadavků. [1] 

2.4.3.1 Koordinátor BOZP ve fázi realizace 

Vedoucí projektu zajistí prostřednictvím bezpečnostního technika střediska/skladu 

splnění ohlašovací povinnosti vůči Oblastnímu inspektorátu práce vyplývající ze 

Zákona č. 309/2006 Sb. a ustanovení koordinátora BOZP v případech, kdy to vyžaduje 

uvedený zákon. [1] 

2.4.3.2 Předání staveniště / pracoviště zhotoviteli 

Vedoucí projektu zorganizuje fyzické předání staveniště / pracoviště, ze kterého 

provede písemný protokol, dále provede kontrolu zavedení stavebního (montážního) 

deníku zhotovitelem a stanoví pravidelné termíny kontrolních dnů (pokud to složitost 

akce vyžaduje). Dále provede prostřednictvím geodeta kontrolu zaměření zhotovitelem 

či zorganizuje vytyčení staveniště geodetem najatým vedoucím projektu. [1] 
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2.4.3.3 Sledování a řízení průběhu realizace projektu 

Za proces realizace projektu je odpovědný vedoucí projektu. Některá činnost vedoucího 

projektu může být zabezpečena smlouvou s externí společností v závislosti na 

personálních kapacitách společnosti a složitosti projektu. 

Pokud se pořízení majetku týká nemovitostí či pozemků, nebo jiných práv k pozemkům 

cizích osob, ukládá se dokladová část k pořízení v originále či úředně ověřené kopii 

v oddělení správy a evidence nemovitostí. 

Protokolární vyřazení likvidovaných součástí majetku společnosti je povinen provést 

útvar společnosti, který je vlastníkem likvidovaného majetku. [1] 

2.4.3.3.1 Soupis provedených prací, dodávek 

Soupis provedených prací a dodávek předložený dodavatelem (zhotovitelem) kontroluje 

po věcné i formální stránce vedoucí projektu nebo jím prověření zaměstnanci, kontrola 

je prováděna i ve vztahu ke smluvním dokumentům. Pokud je soupis provedených prací 

a dodávek po kontrole ve vazbě na skutečnost a smluvní dokumentaci v pořádku 

provede následně vedoucí projektu jeho schválení s dodavateli (zhotoviteli). [1] 

2.4.3.3.2 Faktury (daňové doklady) 

Věcnou kontrolu i ve vazbě ke smluvním ujednáním provádí vedoucí projektu. 

2.4.3.4 Převzetí díla 

2.4.3.4.1 Převzetí díla žadatelem  

Písemný doklad (akceptační protokol) mezi žadatelem a vedoucím projektu o předání a 

převzetí ukončené investiční akce dle definice a zadání investiční akce (Zakládací 

listina projektu). Není třeba v případě, kdy je vedoucí projektu zároveň žadatelem (malý 

projekt) nebo pokud jsou zástupci žadatele zastoupeni v přejímací komisi. [1] 

2.4.3.4.2 Převzetí díla objednatelem/kupujícím 

Vedoucí projektu zajistí protokolární předání a převzetí díla, popř. projektu, stavby, 

stroje, přístroje, zařízení, pozemku od zhotovitele/prodávajícího v souladu se 

smlouvou/objednávkou. 
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Předávacím protokolem se rozumí písemný doklad mezi objednatelem a zhotovitelem 

(prodávajícím) o splnění závazku zhotovitele (prodávajícího) plynoucího ze smlouvy o 

dílo, z kupní smlouvy či objednávky. Protokol o předání a převzetí díla (projektu, 

zařízení, stroje, přístroje, SW aplikace) potvrzuje, kontroluje a schvaluje vedoucí 

projektu nebo přejímací komise. Podepsaný protokol o předání a převzetí musí být 

přílohou konečné faktury. [1] 

2.4.3.4.3 Soupis vad a nedodělků 

Písemný přehled veškerých vad a nedodělků, které jsou zjištěny objednatelem v době 

přejímacího řízení. Tento protokol je nedílnou přílohou Protokolu o předání a převzetí. 

[1] 

2.4.3.5 Aktivace majetku 

Vedoucí projektu zpracuje zařazovací protokoly a předá do 30 dnů od splnění podmínek 

pro zařazení majetku kompletní dokladovou část Provozní a majetkové účtárně. 

Provozní a majetková účtárna následně aktivuje investice, přidělí inventární čísla a 

zúčtuje technická zhodnocení a provádí odepisování majetku. 

Pro aktivaci hmotného majetku musí být splněny současně tři podmínky a to: 

1) dokončení věci 

2) splnění technických funkcí 

3) splnění povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy k jejich 

provozování – kolaudační rozhodnutí, povolení k provozu atd. [1] 

2.4.3.6 Tvorba karty majetku 

V rámci ukončení projektu a aktivace majetku předá vedoucí projektu potřebné údaje 

odpovědnému Správci majetku, který dále zajistí zavedení informací o nákladech na 

investiční akci v detailu konkrétního zařízení pro účely správy a řízení majetku. [1] 

2.4.3.7 Ukončení projektu 

Projekt je ukončen v okamžiku, kdy jsou splněny tyto podmínky: 

1) výsledky projektu jsou předány uživateli 

2) jsou odstraněny všechny vady a nedodělky 

2) jsou předány zařazovací protokoly do majetkové účtárny 
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3) je předána dokumentace správci majetku 

4) jsou předány doklady pro zápis změn v katastru nemovitostí (změna čísla, 

druhu nebo způsob využití pozemku, nebo zápis budovy) 

 

V okamžiku ukončení projektu dochází k ukončení práce projektového týmu a končí 

působnost a odpovědnost vedoucího projektu za řízení projektu. [1] 

2.4.4 Fáze 4 – Provozování majetku 

2.4.4.1 Proces reklamací 

Zjistí-li vlastník (uživatel) investice, že skutečné parametry nejsou ve shodě 

s parametry, které by dílo mělo vykazovat podle dokumentace nebo má dílo jiné vady, 

uplatní reklamaci u dodavatele v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné 

smlouvě. 

Za uplatnění reklamace je odpovědný správce majetku. Současně vede správce majetku 

evidenci reklamací a průběžně provádí její aktualizaci. O průběhu reklamace správce 

majetku informuje vedoucího projektu a VORI. [1] 

2.4.4.2 Zpětné vyhodnocení investičních opatření 

Technicko-ekonomické vyhodnocení rozvojových investičních projektů (celkové 

náklady na pořízení majetku) po uplynutí lhůty stanovené v NIO od ukončení projektu 

(převzetí díla žadatelem), provádí Odbor controllingu ve spolupráci s ORI. Hodnotícím 

kritériem je skutečná výše dosažení NPV – hodnotí se ke stejnému okamžiku přijetí 

investičního záměru se skutečnými hodnotami nákladů a výnosů nebo odvrácení 

hrozícího rizika. [1] 

2.4.5 Fáze 5 – Likvidace majetku 

Řídí se interními předpisy společnosti pro nakládání s hmotným a nehmotným 

majetkem. 
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2.5 Proces řízení změn 

Proces popisuje řízení změn, které vyvstanou při přípravě nebo realizaci investičního 

opatření. Nejedná se o Řízení změn dle Příručky Integrovaného manažerského systému. 

Jedná se o požadavky související se změnou celkových nákladů na pořízení, termínů 

nebo rozsahu, které vzniknou dodatečně po schválení investičního opatření. Jsou 

rozděleny do několika kategorií a jejich schvalování je odvozeno z jejich ohodnocení. 

[1] 

2.5.1 Změnové řízení 

Změny jsou průběžně navrhovány účastníky projektu. Požadavky na změny jsou 

uvedeny v zápisu z kontrolního dne nebo porady (pokud jsou kontrolní dny ustanoveny 

v souvislosti s rozsahem a složitostí díla), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

Vedoucí projektu průběžně zajišťuje evidenci veškerých požadavků na změnu a 

schválených změn. Za věcnou definici změny je odpovědný její navrhovatel. Změnové 

řízení je ukončeno interním schválením změny dle úrovně změny uvedené níže.  

Schválení změny proběhne formou potvrzeného změnového listu a následným 

potvrzením protokolu o změnovém řízení. O změnovém řízení se sepisuje Protokol o 

změnovém řízení, který rovněž obsahuje „Přehled změnových listů“ a „Změnové listy“. 

Vedoucí projektu vede evidenci všech změnových řízení od začátku po ukončení 

projektu / investiční akce. 

V případě, že se jedná o změnové řízení v rámci smluvního vztahu, potom platí, že 

změny mohou být prováděny v souladu s ustanovením smlouvy. Jakoukoli jednotlivou 

změnu mající vliv na cenu díla nebo jeho části směrem nahoru bude možné započítat 

v souladu se smlouvou o dílo v rámci změnového řízení proti změně mající vliv na cenu 

díla nebo jeho části směrem dolů, platí výše uvedený schvalovací a evidenční proces 

pro výslednou hodnotu navýšení či snížení. Všechny změny musí být do doby jejich 

fakturace zhotovitelem stvrzeny dodatkem ke smlouvě či objednávkou. Provádění 

změny může být započato po písemném stvrzení protokolu o změnovém řízení. [1] 
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2.6 Pravomoci a odpovědnosti 

2.6.1 Pravomoci a odpovědnosti hlavního procesu 

Pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny u příslušných odstavců.  

Role a odpovědnosti v rámci projektového managementu jsou v této hierarchii: 

Vedení společnosti (POŘ)  → Řídící výbor → Vedoucí projektu → Projektový tým. 

2.6.1.1 Žadatel  

Žadatelem může být zaměstnanec z kteréhokoli úseku společnosti, který identifikuje 

potřebu investičního opatření v rámci své působnosti a odpovědnosti.  

2.6.1.2 Řídící výbor (ŘV) 

Každý projekt má řídící výbor.  

Působnost ŘV: 

 stanoví vedoucího projektu 

 schvaluje: 

 nastavení projektu (Zakládací listina) 

 návrh změny projektu  

 ukončení projektu 

Podklady pro rozhodování a schvalování řídícího výboru připravuje vedoucí projektu, 

případně s dalšími pověřenými členy týmu, dodavateli atd.  

Řídící výbor rozhoduje a schvaluje v rámci svých pravomocí vymezených touto 

směrnicí a ostatními interními dokumenty společnosti. V případě, že rozhodnutí či 

schválení je nad rámec kompetence členů řídícího výboru, požádají o rozhodnutí či 

schválení POŘ. 

 

Minimální složení rolí řídícího výboru je Sponzor a VORI. U složitějších projektů jsou 

členy řídícího výboru další zástupci tak, aby pokrývali kompetence v rozsahu 

předpokládaných rozhodovacích procesů a zájmů společnosti. Tyto členy, jejich 

kompetence a pravomoci projedná a ustanoví vedení společnosti ve fázi Rozhodnutí o 

projektu. [1] 
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2.6.1.3 Sponzor 

Ředitel úseku nebo jimi pověřený zaměstnanec, který navrhuje realizaci investičního 

opatření, odpovídá za jeho účelnost a naplnění cílů a za jeho směřování. Má absolutní 

rozhodovací právo v rámci řídícího výboru. [1] 

2.6.1.4 Hlavní uživatel/Klíčový uživatel 

Zaměstnanec zpravidla vedoucí střediska nebo skladu nebo vedoucí odboru, který 

reprezentuje i ostatní uživatele v rámci investičního procesu.  

Odpovídá za definici potřeb uživatele, které jsou podkladem pro definici klíčových 

výstupů projektu zejména v oblastech rozsahu a kvality a účastní se klíčových 

rozhodnutí, čímž zajišťuje, aby dosažené řešení odpovídalo účelu projektu. 

Zajišťuje potřebnou součinnost na straně uživatele v průběhu přípravy a realizace 

projektu – zejména definici zadání a akceptačních kritérií, dostupnost členů 

projektového týmu, zajištění provozních podmínek pro realizaci. [1] 

2.6.1.5 Vedoucí projektu 

Vedoucí projektu je zaměstnanec společnosti odpovědný za operativní řízení přípravy a 

realizace přiděleného investičního opatření od fáze 2 – Příprava investiční akce po fázi 

3 – Realizace projektu. Určený vedoucí projektu má odpovědnost vůči řídícímu výboru, 

sponzoru, VORI a jeho nadřízeným orgánům a zejména vůči společnosti za řádné plnění 

přiděleného projektu ve stanoveném rozsahu, čase, kvalitě a nákladech. Řádně a včas 

informuje řídící výbor či VORI o průběhu plnění, změnách, rizicích a dalších důležitých 

věcech z hlediska realizace projektu. 

U investičních opatření typu „malý projekt“ může být odpovědným zaměstnancem 

určeným k vyřešení po dohodě s VORI zaměstnanec z úseku nebo odboru žadatele. 

V případě, že tento zaměstnanec pověřený k vyřešení investičního opatření typu „malý 

projekt“ nemá oprávnění pro práci v informačním systému, zajistí tuto činnost na 

základě předaných údajů VORI nebo jím pověřený zaměstnanec. 

Vedoucí projektu postupuje při přípravě a realizaci investičního opatření samostatně 

v rozsahu svých tolerancí a v souladu s interními předpisy a platnou legislativou. [1] 
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2.6.1.6 Projektový tým 

Členové projektového týmu jsou navržení vedoucím projektu (nebo řídícím výborem). 

Zařazení zaměstnance do projektového týmu schvaluje nadřízený vedoucí útvaru, v 

němž je zaměstnanec zařazen, čímž bere na vědomí a souhlasí s účastí zaměstnance na 

plnění úkolů projektu. Určení členové projektového týmu přebírají odpovědnost vůči 

vedoucímu projektu a jeho nadřízeným za řádné plnění přidělených dílčích částí 

projektů a úkolů ve stanoveném rozsahu, čase, kvalitě a nákladech. Mají povinnost 

řádně a včas informovat vedoucího projektu o průběhu plnění, změnách, rizicích a 

dalších důležitých okolnostech týkajících se realizace projektu. [1] 

2.6.1.7 Přejímací komise 

Přejímací komise je skupina zaměstnanců z řad žadatele či uživatele majetku společně s 

vedoucím projektu ev. dalších odborných specialistů. Pokud je na investiční opatření 

ustanoven projektový tým, jsou současně členové projektového týmu členy přejímací 

komise. Složení přejímací komise (pokud není projektový tým) navrhuje a ustanovuje 

VORI a nadřízený odborný ředitel z úseku členů komise. Přejímací komise přebírá dle 

smlouvy o dílo, kupní smlouvy, objednávky díla, stavbu, dodávku materiálu, práce, 

přístroje, stroje a zařízení, SW aplikaci. Jejím posláním je kontrola kvality přejímaného 

díla, všech listinných dokladů, zejména atestů, revizí, prohlášení o shodě, hodnocení 

dodavatele, posouzení dodržování požadavků z oblasti prevence závažných havárií, 

způsobilosti dokladů pro zápis změn do katastru nemovitostí. [1] 
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3 NÁVRH INOVACE 

Vlastní inovace zahrnuje optimalizaci provozních činností za účelem zvýšení 

efektivity využití zaměstnanců skladu v rámci fondu pracovní doby, změnu organizační 

struktury a především pak  automatizaci výdeje PHL. Projekt tedy obsahuje prvky 

produktové, procesní i organizační inovace. 

3.1 Současná situace 

 

Obrázek 1 - Situační schéma skladu s vyznačením objektů 

Laboratoř skladu dislokována v objektu 111A. Technik skladu, který vykonává 

funkci laboranta a má svou kancelář jako správce dokumentace a ekolog v objektu 052 

AB, musí přecházet z tohoto objektu cca 200 metrů do laboratoře a zpět i několikrát 

denně. Objekt laboratoře je tak vytápěn pouze za účelem zpracování a umístění vzorků, 

mimo tuto činnost je nevyužit. 

Objekt 340 (dílny údržby) je v současnosti využíván jako pracoviště dvou 

zaměstnanců provozu a manipulačního dělníka. Objekt dále slouží jako dílny pro 
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údržbářské práce, dílna elektrikářů z řad hasičů a garáže pro dvě osobní služební 

vozidla. Společenská místnost, jídelna a prostory kuchyně v patře jsou již několik let 

mimo provoz pro nevyužití. 

Objekt 052 AB je využíván jako kancelář vedoucího skladu, kancelář technika 

skladu, místnost centrálního datového a komunikačního serveru a primární dispečink 

výdeje PHL (s obrazovým výstupem na služebnu operátora v objektu 520). Operátor 

tedy musí kvůli odbavení zákaznických automobilových cisteren přecházet cca 150 

metrů z objektu 520 do objektu 052 AB a zpět v průměru 20krát denně. 

3.1.1 Personální struktura (dle pozic) 

 

Obrázek 2 - Organizační struktura skladu - výchozí stav 

3.1.2 Mzdy 

Průměrná měsíční výše mzdových nákladů původní organizační struktury činí 300 

tis. Kč. 
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3.1.3 Energie 

3.1.3.1 Elektřina 

Elektrická energie není v rámci projektu zohledňována, neboť se její spotřeba 

nemění. A to především z důvodu zachování funkce všech elektrických spotřebičů na 

jednotlivých pracovištích při zachování stejného počtu zaměstnanců. 

3.1.3.2 Plyn 

Objekt 111A - laboratoř 

Objekt osazen plynovým kotlem o výkonu 30 kW. Průměrná roční spotřeba v 

tomto objektu je 10.000 m³ zemního plynu, respektive 100.000 kWh při průměrné ceně 

1,- Kč za 1 kWh. Průměrné roční náklady na vytápění tohoto objektu tedy činí cca 

100.000,- Kč.  

Objekt 340 - dílny 

Objekt osazen plynovým kotlem o výkonu 90 kW. Průměrná roční spotřeba v 

tomto objektu je 20.000 m³ zemního plynu, respektive 200.000 kWh při průměrné ceně 

1,- Kč za 1 kWh. Průměrné roční náklady na vytápění tohoto objektu tedy činí cca 

200.000,- Kč. 

Průměrné roční náklady na vytápění těchto dvou objektů jsou 300.000,- Kč. 
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3.1.4 Proces odbavení zákazníka 

 

Obrázek 3 - Proces odbavení zákazníka - výchozí stav 

3.1.5 Technologie 

Částečně bezobslužný proces plnění PHL. Proces je zahájen vytvořením 

objednávky v systému ALFA a následném automatické přenesení objednávky do 

systému BETA. Poté je systém připraven na příjezd řidiče, který se nejprve identifikuje 

pomocí zákaznické karty ČEPRO a poté mu operátor skladu na dispečinku výdeje PHL 

v objektu 052 AB manuálně zadá dle jeho požadavku vstupní informace o plnění do 

programu v počítači. Na počítači operátor řidiči přiřadí objednávku (nebo objednávky) a 

dále příslušné produkty a množství jednotlivým komorám a místům určení. Po 

potvrzení předvolby operátorem řidič odjíždí na výdejní lávky a identifikuje se pomocí 

karty na příslušné výdejní stopě. Zde provede plnění produktů do automobilové cisterny 

podle jím zadané předvolby. Zde již nemá možnost zadanou předvolbu měnit a systém 

BETA neumožní odebrat větší množství nebo jiný produkt. Po naplnění odjíždí k 

dispečinku v objektu 052 AB, kde mu obsluha (operátor) vytiskne a podepíše DNL. 

Řidič odjíždí a data o plnění jsou odeslána do informačního systému ČEPRO, a.s. 
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3.2 Aplikace inovačního záměru 

Instalace samoobslužného (automatizovaného) terminálu pro odbavení řidičů 

zákaznických automobilových cisteren v objektu 052 AB. Přesun primárního 

dispečinku výdeje PHL z objektu 052 AB do objektu 520 a následné sloučení 

dispečinku výdeje PHL s dispečinkem/služebnou JPO v tomto objektu.  

Přesun laboratoře z objektu 111A do objektu 052 AB místo primárního 

dispečinku výdeje PHL v tomto objektu. Demontáž plynového kotle a ukončení 

vytápění pracoviště bez náhrady - konzervace objektu laboratoře. 

Ukončení pracovního poměru s manipulačním dělníkem. Přeřazení a zapracování 

dvou pracovníků provozu na pozici hasiče/operátora a následné přemístění těchto dvou 

pracovníků z objektu 340 spolu s novým nástupem k JPO (náhrada za manipulačního 

dělníka) do objektu 520 - integrace zvětšené JPO. Demontáž stávajícího plynového 

kotle (90 kW) a instalace demontovaného plynového kotle (30 kW) z objektu 111A pro 

zajištění temperování budovy za účelem zachování funkce údržbářských dílen. 

 

Obrázek 4 - Situační schéma - aplikace inovačního záměru 
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3.2.1 Personální struktura (dle pozic) 

 

Obrázek 5 - Organizační struktura skladu - cílový stav 

3.2.2 Mzdy 

Průměrná měsíční výše mzdových nákladů zůstala s ohledem na novou 

organizační strukturu nezměněna z důvodu vyrovnání výše mezd mezi zaměstnanci na 

zrušených dvou pozicích údržby a jednoho manipulačního dělníka se zaměstnanci na 

třech nově vzniklých pozicích hasičů a činí tedy stále 300 tis. Kč. 

3.2.3 Náklady na energie 

3.2.3.1 Elektřina 

Elektrická energie není v rámci projektu zohledňována, neboť se její spotřeba 

nemění. A to především z důvodu zachování funkce všech elektrických spotřebičů na 

jednotlivých pracovištích při zachování stejného počtu zaměstnanců. 

3.2.3.2 Plyn 

Objekt 111A - laboratoř 

Objekt nevytápěn - zakonzervován. Provedeno vlastními silami v rámci běžných 

pracovních činností. Náklady na vytápění 0,- Kč. 
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Objekt 340 - dílny 

Objekt osazen plynovým kotlem o výkonu 30 kW pro zajištění temperování 

budovy za účelem zachování funkce údržbářských dílen. Očekávaná spotřeba 

maximálně 8.000 m³ zemního plynu, respektive 80.000 kWh při průměrné ceně 1,- Kč 

za 1 kWh.  

Předpokládané průměrné roční náklady na vytápění objektu činí v maximální výši 

80.000,- Kč. 

3.2.4 Proces odbavení zákazníka 

 

Obrázek 6 - Proces odbavení zákazníka - cílový stav 

3.2.5 Technologie 

Plně bezobslužný proces plnění. Proces je zahájen vytvořením objednávky v 

systému ALFA a následném automatické přenesení objednávky do systému BETA. Poté 

je systém připraven na příjezd řidiče AC, který se nejprve identifikuje pomocí karty 

ČEPRO a poté sám zadá předvolbu plnění na samoobslužném terminálu. Na terminálu 
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si sám řidič zvolí objednávku (nebo objednávky) a přiřadí příslušné produkty a 

množství komorám a místům určení. Po potvrzení předvolby řidič odjíždí na výdejní 

lávky a identifikuje se pomocí karty na příslušné stopě. Zde provede plnění produktů do 

automobilové cisterny podle jím zadané předvolby. Zde již nemá možnost zadanou 

předvolbu měnit a systém BETA neumožní odebrat větší množství nebo jiný produkt. 

Potvrzení plnění, tisk DNL a podpis dokumentů obsluhou bude nahrazen funkcí 

výstupního odbavení na samoobslužném terminálu. Řidič odjíždí a data o plnění jsou 

odeslána do informačního systému ČEPRO, a.s. 

 

Samoobslužný terminál bude na výstupu plnit tyto funkce:  

 provede identifikaci řidiče pomocí karty ČEPRO 

 tisk informace o stopách pro navolené produkty na terminálu pro řidiče 

 zobrazí aktuální stav naplněného množství PHL 

 elektronický podpis dodacích nákladních listů   

 dokumenty pro sklad vytiskne na tiskárně operátora 

 po potvrzení řidičem vytiskne všechny dokumenty pro řidiče na tiskárně 

terminálu 

 

Při průjezdu výstupní bránou předloží řidič vytištěné dokumenty ostraze skladu. Při 

odbavení zobrazí výstupní terminál řidiči jednotlivé komory rozdělené podle míst 

určení. Každá komora bude obsahovat informaci o naplněném produktu, požadovaném 

množství a skutečném množství. Pokud bude rozdíl mezi požadovaným a skutečným 

množstvím větší než je zadaná mez, systém neumožní pokračovat v odbavení. Situaci 

musí prověřit a potvrdit obsluha skladu, která tedy bude do výdeje zasahovat pouze v 

případě řešení mimořádných situací. 

Plně bezobslužný výdej PHL bude v konečné fázi zajištěn funkcí elektronického 

podpisu na dodacím nákladním listu. Dokumenty pro řidiče budou podepsány 

soukromým klíčem skladu a dokumenty určené pro sklad budou podepsány soukromým 

klíčem řidiče, který je umístěn na kartě ČEPRO. Na dokumentech bude zobrazen 

podepsaný vzorek dat (kombinace čísla DNL, datum a čas, jméno řidiče, apod.). 
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Tento terminál bude osazen panelovým počítačem s dotykovou obrazovkou, 

kombinovanou čtečkou karet, audio komunikátorem, tiskárnou pro tisk DNL 

(monochromatická laserová A4 s velkokapacitním zásobníkem) a malou tiskárnou (tisk 

na teplotně citlivý papír) pro tisk plnicích lístků.  

Dále jsou nezbytné stavební úpravy interiéru objektu 520 s ohledem na zvýšený 

počet pracovníků na pracovišti (příčky, zazdění dveří a průchodů, vybudování 

sociálního zázemí, přesun vybavení v rámci místností) a také vnitřní úpravy objektu 052 

AB s ohledem na umístění laboratoře a shromaždiště vzorků. 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NAVRŽENÉ 

INOVACE 

4.1 Celkové investiční náklady 

Celkové investiční náklady projektu tvoří náklady na automatizaci výdeje PHL, 

náklady na stavební úpravy a náklady na vybavení budov. Jejich celková výše činí 700 

tisíc Kč včetně DPH. V dalších oddílech jsou investiční náklady detailně rozepsány. 

4.1.1 Náklady na automatizaci výdeje PHL 

Terminál (zařízení)       210.000,- Kč 

Instalace terminálu          40.000,- Kč 

Testování funkcí            50.000,- Kč 

Projektová dokumentace         20.000,- Kč 

Uživatelská dokumentace        10.000,- Kč 

Vývoj SW           60.000,- Kč 

Školení obsluhy          10.000,- Kč 

Cestovné          10.000,- Kč 

Vedení projektu            10.000,- Kč 

Celkem         420.000,- Kč 

Částky jsou uvedeny včetně DPH. 

4.1.2 Náklady na stavební úpravy 

Projektová dokumentace           50.000,- Kč 

Vnitřní stavební úpravy objektu 052 AB     100.000,- Kč 

Vnitřní stavební úpravy objektu 520        50.000,- Kč 

Celkem          200.000,- Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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4.1.3 Náklady na vybavení 

Dovybavení laboratoře (objekt 052 AB)          50.000,- Kč 

Dovybavení služebny JPO (objekt 520)       30.000,- Kč 

Celkem            80.000,- Kč 

Částky jsou uvedeny včetně DPH. 

4.1.4 Benefity projektu (úspora provozních nákladů) 

Vytápění objektu laboratoře (111A)      100.000,- Kč 

Vytápění objektu údržby (340)       200.000,- Kč 

Celkem (výchozí stav)        300.000,- Kč 

Vytápění objektu laboratoře (111A)      0,- Kč 

Vytápění objektu údržby (340)           80.000,- Kč 

Celkem (cílový stav)            80.000,- Kč 

Úspora na vytápění        220.000,- Kč 

Úspora na revizích a kontrolách         20.000,- Kč 

Celkem úspora         240.000,- Kč 

Částky jsou uvedeny včetně DPH. 

4.2 Vyhodnocení ekonomických parametrů projektu 

Vyhodnocení ekonomických parametrů je provedeno dle zásad uvedených v bodu 

2.3.4 Investiční controlling, samotný výpočet je pak proveden na základě vztahů pro 

výpočet hodnocených veličin uvedených v oddílu 2.2.3 Metodika hodnocení projektů 

v Čepro, a.s.  Tabulkový výpočet je standardně přílohou Návrhu investičního opatření. 

Odborem Controllingu byla výše diskontní sazby pro účely zhodnocení tohoto projektu 

stanovena na 7 %. 

V tabulce číslo 2 je detailní rozpis zadaných vstupních dat nezbytných pro 

správný výpočet návratnosti investice, respektive pro reálné technicko-ekonomické 
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zhodnocení investice (inovačního záměru). V této tabulce je tak znázorněn vývoj 

hodnocených veličin v letech 0 až 15 od realizace investice a dále je zde možné sledovat 

peněžní toky.  

Do kolonky "budova" zadáme náklady na stavební úpravy jednotlivých objektů a 

do kolonky "vybavení" zadáme náklady na automatizaci výdeje a vybavení jednotlivých 

objektů, které jsou v tabulce započítány dle příslušných odpisových tarifů. V kolonce 

"Výnosy 1" rozepíšeme předpokládanou (průměrnou) roční úsporu z vytápění objektů a 

v kolonce "Výnosy 2" pak úsporu provozních nákladů z neprovedených revizí v objektu 

111A. V kolonce "Výnosy celkem" se do jednotlivých let rozepíše celkový výnos 

(úspora). Oddíl "Provozní náklady" není v tomto případě uvažován, neboť jsme na 

provozních nákladech vykázali úsporu, tedy výnos a dále nedochází ke změně počtu 

zaměstnanců ani ke změně jejich průměrné měsíční mzdy. 

Tabulka pracuje s běžně používanými vzorci pro výpočet NPV (čisté současné 

hodnoty), IRR (vnitřního výnosového procenta) a Doby návratnosti. Použité vzorce jsou 

uvedeny v oddílu 2.2.3 Metodika hodnocení projektů v Čepro, a.s. 

NPV (čistá současná hodnota)                  1.160 tis. Kč 

IRR (vnitřní výnosové procento)            29,52 % 

Doba návratnosti                         2,92 let  

Z výše uvedeného vyplývá, že tento inovační záměr ve smyslu investičního řízení 

má nejlepší předpoklady pro schválení k realizaci a to především z důvodu očekávané 

krátké doby návratnosti investice, která je interními předpisy společnosti stanovena na 

maximálně sedm let. Na základě technicko-ekonomického hodnocení a následného 

pozitivního posouzení odborem Controllingu tedy doporučuji tento projekt realizovat.
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Tabulka 2 - Vyhodnocení ekonomických parametrů projektu 
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5 ZÁVĚR 

Na základě pozitivního technicko-ekonomického zhodnocení inovačního záměru 

ve smyslu investičního řízení a předpokladu úspěšného zkušebního provozu navržených 

opatření lze očekávat aplikaci této inovace i na ostatních skladech pohonných hmot ve 

společnosti Čepro, a.s. 

Vzhledem k tomu, že ropné produkty jsou samy o sobě velice specifickou 

komoditou a způsob jejich skladování má dlouhodobě stejný charakter, nelze z 

odborného hlediska očekávat významnou změnu právě ve způsobu jejich uchovávání. Je 

tedy prioritně na odpovědných a zkušených pracovnících v tomto oboru nalézat nová 

řešení úspor především v přidružených činnostech, jako jsou například provozní 

manipulace, distribuce produktů a také jejich samotné zpracování. 

Za jeden z nejdůležitějších faktorů v oblasti inovací ve společnostech obecně pak 

osobně považuji podporu inovátorského myšlení ze strany nejvyššího vedení firmy, 

které by mělo mít samo největší zájem na tvorbě, nalézání a aplikaci inovačních 

myšlenek vedoucích k úsporám a ziskům. 

Jsem tedy pevně přesvědčen, že každá úspěšná inovace motivuje další pracovníky 

a zaměstnance firem k odvážným novátorským myšlenkám a nápadům. 
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Seznam použitých zkratek 

A4    formát dokumentu 

AB    administrativní budova 

AC    automobilová cisterna 

a.s.    akciová společnost 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR    Česká republika 

ČS    veřejná čerpací stanice 

DNL    dodací nákladní list 

DPH    daň z přidané hodnoty 

IRR    vnitřní výnosové procento (angl. Internal Rate of Return) 

JPO    jednotka požární ochrany 

Kč    Koruna česká (měna) 

kW    jednotka výkonu (kilowatt) 

kWh    jednotka výkonu v závislosti na čase (kilowatt hodina) 

m³    jednotka objemu (metr krychlový) 

NIO    návrh investičního opatření 

NPV    čistá současná hodnota (anglicky Net Present Value) 

OIT    odbor informačních technologií 

OPRIA   odbor prevence rizik a interního auditu 

OPS    odbor právních služeb 

ORI    odbor realizace investic 

OŘ    odborný ředitel 

OŘJ    odbor řízení jakosti 

PHL    pohonné látky 

POŘ    porada odborných ředitelů 

ŘV    řídící výbor 

Sb.    sbírky 

SW    programy a aplikace (anglicky software) 

VORI    vedoucí odboru realizace investic 

VP    vedoucí projektu  
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