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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce ve své první části prezentuje základní teoretické poznatky z 

oblasti reengineeringu. Tyto poznatky jsou v praktické části využity pro analýzu a následné 

úpravy stávajících obchodních procesů a organizační struktury vybraného podniku, který má 

existenční problémy. Úpravy hlavních procesů a organizační struktury jsou navrženy s cílem 

udržet podnik na trhu a zvýšit jeho konkurenceschopnost.  
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Reengineering, podnikové procesy, organizační struktura. 

 

 

 

Abstract 

Presented diploma thesis in its first part describes basic theoretical knowledge from the field 

of reengineering. In the practical part of this thesis the mentioned knowledge is used to 

analyse and subsequently adjust current business processes and organizational structure 

within the selected organization, as this organization faces serious problems.  

All adjustments to the main processes and organizational structures are designed to meet the 

main goal: to help this company survive in the current market and increase its competitive 

strength. 
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Úvod 

Sílící tlak konkurence vytváří potřeby podnik měnit, přizpůsobovat a modernizovat. 

Důsledkem globalizace se konkurence stále rozrůstá o mezinárodní výrobce. Jedinou jistotou 

současnosti se stává změna, která postihuje vše, podnikatelské prostředí nevyjímaje.  

 

Strukturu, management a výkonnost podniků v průběhu devatenáctého a dvacátého století 

určoval soubor principů, které vznikaly před více než dvěma sty lety. Řada těchto postupů je v 

současné době opouštěna a nahrazována postupy jinými, modernějšími. Podniky řeší otázku, 

jak činnosti v podniku co nejlépe a nejrychleji přizpůsobovat potřebám zákazníka. Díky těmto 

potřebám se zrodila koncepce nazývaná reengineering.  

 

Slovo reengineering se dá přeložit jako zefektivnění podnikových procesů. Reengineering je 

postupem, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby tyto procesy byly efektivní při 

optimální spotřebě podnikových zdrojů. Výsledkem reengineeringu jsou změny jak 

v podnikových procesech, tak v organizační, ale i kvalifikační struktuře podniku. 

Reengineering je metoda, která mění prakticky vše, co se týká podniku a je metodou radikální 

přeměny podniku.  

 

Předmětem této diplomové práce je implementace teoretických poznatků o reengineeringu 

v podmínkách podniku PEKOS GROUP s.r.o. K volbě tématu přispělo, že se podnik aktuálně 

potýká s existenčními problémy a je příkladem toho, že pokud v podniku nedochází k  

modernizaci a přizpůsobení obchodnímu světu, nemá šanci se na trhu udržet. Cílem této práce 

je prostřednictvím nástrojů reengineeringu odstranit současné podnikatelské problémy, zlepšit 

řízení a zvýšit konkurenceschopnost podniku na trhu. 

 

Informace a data pro diplomovou práci budou čerpány z odborné literatury, internetu a 

interních podkladů podniku PEKOS GROUP s.r.o. a metodické zpracování je založeno na 

využití SWOT analýzy, procesních map a diagramů.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část je zaměřena na otázky co je reengineering, jeho definice a historie, pohled na 

něj a také co reengineering není.  

1 Vymezení pojmu reengineering 

Reengineering znamená zavedení radikálních organizačních změn a proměn v podniku. Vede 

především k zásadnímu zlepšení procesů v podnikání, způsobů myšlení a chování všech 

pracovníků. Je to metoda, která znamená kvantitativní i kvalitativní skokový radikální posun, 

vedoucí více či méně k záchraně firmy. Je také nástrojem, který za určitých okolností pomůže 

situaci v podniku zlepšit.  

 

Zatím neexistují pevná a snadno použitelná pravidla pro reengineering procesu, tedy každý 

reengineering je jiný a individuální. Pouze bychom se měli držet doporučení vyplývajících 

z definicí, které jsou popsány v bodě 1.2 této diplomové práce. 

 

Reengineering musí firma vnímat jako jeden z důležitých nástrojů vedoucích k účelnému 

stanovení potřeb lidských zdrojů, k zavedení jednoduchých a účelných organizačních vazeb a 

k dosažení vyšší efektivnosti výrobního procesu. Reengineering vede k větší 

konkurenceschopnosti.  

 

Reengineering je postup, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby tyto procesy byly co 

nejefektivnější při optimální spotřebě podnikových zdrojů. Výsledkem reengineeringu jsou 

změny jednak v podnikových procesech a dále v organizační, ale i kvalifikační struktuře 

daného podniku. Jde o organizaci práce a řízení všech podnikových procesů. [3]  

 

Zprvu byl reengineering vysvětlován jako „zlepšování od nuly“, rychle se ujal a v současnosti 

je běžnou součástí slovníku vrcholových manažerů. [1] 

 

Reengineering slouží manažerům k dosažení dramatických, rychlých změn a zdokonalení 

vedení podniku. Ovšem zůstává vždy pouze nástrojem. Reengineering podnikového procesu 

je metoda, která mění prakticky vše, co se týká firmy (lidé, pracovní funkce, manažeři i 

hodnoty), a nově formuje náplň i vazby jednotlivých podnikových procesů. Je to jen jeden 
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z mnohých nástrojů k řízení změn. Je organizován na projektovém základě, není to komplexní 

a koherentní způsob řízení organizace. Není náhradou úplného řízení jakosti ani samostatnou 

koncepcí řízení podniku. [5] 

 

Reengineering je mladým uměním a je v něm dostatek místa pro různé přístupy. Při realizaci 

změn ve firmě by se nemělo ohlížet na to, co bylo dříve. [1] 

 

Reengineering nespočívá v dílčích, částečných úpravách a „kosmetických změnách“ 

podnikových procesů, nýbrž ve změně takové, jako by byl tento podnik zakládán nyní „od 

nuly“. Je velmi těžké uvědomit si, že podnik, který byl již založen je třeba od základů změnit. 

Pravděpodobně je dobrý podnikatel především ten, který se snaží uvědomovat si chyby 

podniku, tedy i chyby své, pokud je v jeho vedení a snaží se tyto chyby odstraňovat. Změna 

pohledu na vedení podniku je složitá, ale je potřeba si uvědomit, že změna dobře promyšlená 

a provedená povede k lepšímu a podnik se tedy stane konkurenceschopnějším. [14]  

 

Tak jako se vyvíjí technika, vyvíjí se i odvětví managementu a dá se říci, že je stále na 

začátku. Nepřetržité zlepšování všech podnikových procesů je pro každou organizaci 

nezbytně důležitou filosofií, chce-li tato organizace přežít na stále vyvíjejícím se trhu. [16] 

 

V každé době jsou požadavky jak na zakládání podniku, tak na jeho vedení jiné. Stejně jako 

se vyvíjí společnost, vyvíjí se i podnikání, které se bezesporu přizpůsobuje požadavkům okolí.  

 

Slovo reengineering se dá přeložit jako zefektivnění podnikových procesů. V dnešní 

dynamické době, která si žádá pokroky ve všech odvětvích podnikání a využívá všechny 

dostupné informační technologie, což se dá také říci jako „nová ekonomika“, je třeba se 

zaměřovat především na to, aby podniky fungovaly co nejefektivněji a nejekonomičtěji. [12] 

 

V dnešní době zákazníkovi záleží především na ceně a od toho se odvíjí myšlení a vedení 

podniků. Je snahou vyrobit co nejlepší kvalitu za co nejnižší náklady a poskytnout výrobky za 

nejnižší cenu. Konkurence je veliká, přichází mnoho zahraničních subjektů a firem, které 

takzvaně tlačí ceny dolů. V podnicích se zavádí různá pravidla, normy, dle kterých se podniky 

řídí a tím snižují náklady a zvyšují produktivitu práce.  
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Změny se týkají chodu celého podniku. Strukturu, management a výkonnost podniků 

v průběhu devatenáctého a dvacátého století určoval soubor principů, které vznikly před více 

než dvěma sty lety. Řada těchto postupů je v současné době opouštěna a nahrazována principy 

jinými, modernějšími. [13] 

 

Výrazným posunem je snaha přejít od funkčních a provozních postupů k řízení zaměřenému 

na procesy. Snaha provést radikální reformu byla odpovědí především amerických managerů 

na určitou stagnaci především směrem k rozvíjejícímu se japonskému průmyslu. [12] 

 

Také zákazník je ve vývoji a jistě v dnešní době má jiné nároky než před např. deseti lety. 

Jistě má jiné potřeby, nároky na kvalitu, logistiku, reklamace, příslušenství atd. Předpokládá 

se, že v dnešní době začíná lidem i čím dál více záležet na výrobních postupech ve vztahu 

k ekologii. Jistě se lidé více začínají zajímat o to, zda výrobky odpovídají ekologickým 

požadavkům a jejich výroba je v souladu s ekologií. Také se do většího povědomí lidí dostaly 

informace, že existují určité normy, za kterých musí být výrobek vyroben a normy, které 

výrobek musí tedy splňovat. Zákazníci jsou obklopeni informacemi, že na trhu je spousta, byť 

levnějších výrobků, ale nesplňujících normy a v mnoha případech výrobky zdraví ohrožující. 

Např. proto, že nebyly použity vhodné materiály či nebyly dodrženy správné výrobní postupy.  

Tlak na podniky konkurenčními firmami vytváří potřeby podnik měnit, přizpůsobovat trhu a 

modernizovat.  

 

Při zavedení reengineeringu by v podstatě měly být zpochybněny dosavadní předpoklady. 

Nemělo by se říkat, že omyly jsou nevyhnutelné, mělo by se vědět, že je třeba jim předejít. 

Klíčovou charakteristikou reengineeringu je, že nic není posvátné a nedotknutelné. Technika 

reengineeringu vyžaduje tvůrčí schopnosti a umění propojit předměty s nápady, mezi nimiž 

v minulosti nebyla žádná souvislost a také intuici. [2] 
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1.1 Historie reengineeringu 

Za kořeny reengineeringu lze považovat dva články autorů Hammera a Davenporta s Shortem 

(z roku 1990). Termín reengineering je znám pouze několik let, ovšem mnohé jeho koncepce, 

na nichž je založen, jsou daleko starší. [2] 

 

Tito autoři vychází z knihy filozofa a ekonoma Adama Smitha „O původu bohatství národů“ 

z roku 1776. V této knize se vysvětluje princip dělby práce. Jde o popis z továrny na výrobu 

špendlíků kde bylo vše založeno na principu, že určitý počet specializovaných dělníků, z 

nichž každý vykonává při výrobě špendlíku dílčí operaci, vyrobí celkově více špendlíků než 

stejný počet dělníků, kteří by pracovali samostatně na výrobě jednoho špendlíku. Příkladem je 

zjištění, že deset pracovníků dokázalo společně v dílčích procesech vyrobit čtyřicet osm tisíc 

špendlíků za den, kdežto, kdyby každý z dělníků vyráběl špendlík sám od začátku do konce 

procesu, nevyrobilo by těchto deset dělníků ani dvacet špendlíků za den. [2] 

 

Tento příklad je potvrzením toho, že dělba práce zvýší produktivitu výrobců až ve 

stonásobcích. Výhodou dělby práce je především obratnost každého pracovníka a rychlost 

práce, kde odpadá přechod z jednoho druhu práce k druhému.  

 

M. Hammer a J.Champy ve své knize uvádí, že v průběhu devatenáctého a dvacátého století 

určoval soubor principů dělby práce strukturu, management a výkonnost podniků. Tyto 

principy vznikly před více než dvěma sty lety. Koncepci podnikání určoval Smith, který 

považoval jednoduchost úkolů zaměstnanců za hlavní a nejdůležitější stavební kámen 

podniku. Smithův model výroby byl po dvě století tvořen jednoduchými, dílčími úkoly 

spojenými v jeden celek, složitého a zdlouhavého výrobního procesu. [1] 

 

V minulých dvou stoletích se zakládalo především na množstevní produkci. Těmto 

požadavkům systém jednoduchých úkolů plně vyhovoval. Pracovníci vykonávající 

jednoduché úkoly dokázali vyprodukovat mnoho výrobků. Během 20. století se začíná 

zákazník orientovat ve směru od kvantity ke kvalitě. Kvalita se stává novou hodnotou, kterou 

podniky přijímají, protože ji musí přijmout. Pracovníci na tuto změnu nejsou připraveni, 

protože jsou schopni pouze jednoduchých úkolů za účelem produkce kvantity. Kvalita je 

prozatím podružný rozměr výroby. Pro dosažení kvality je zapotřebí kooperace pracovníků a 

výrobního procesu jako celku. [1] 
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Zrodila se myšlenka celkové změny tedy myšlenka reengineeringu podnikových procesů.  

 

Dnešní podniky, jak ocelářské, strojní, letecké či například i účetní, jsou založeny na 

Smithově myšlence dělby či specializace práce. Čím je organizace větší, tím jsou její 

pracovníci specializovanější a pracovní kroky oddělenější, tedy pracovní procesy jsou na tyto 

kroky rozděleny. Tyto kroky nejsou pouze ve výrobě, nýbrž i v administrativních úkonech. 

Příkladem je, že vyplňováním formulářů je pověřeno více úředníků, kteří plní pouze dílčí 

úkoly. [1] 

1.2 Definice reengineeringu 

M. Hammer a J.Champy ve své knize uvádí že, „Reengineering v podstatě znamená zásadní 

přehodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být 

dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou 

náklady, kvalita, služby a rychlost.„ [1] Tato definice je považována za formální. 

 

Autoři uvádí i definici neformální. „Reengineering představuje „nový začátek“. Nejde o 

vylepšování toho, co již existuje nebo o provádění dílčích změn, které ponechávají základní 

struktury netknuté. Nejde o záplatování – pospravování existujících systémů, aby pracovaly 

lépe. Ve skutečnosti to znamená vzdát se zavedených postupů a nově pohlédnout na práce, jež 

jsou nezbytné k vytvoření výrobku nebo služby firmy, resp. poskytnutí hodnoty zákazníkovi. 

Znamená to položit si otázku: „Jak by vypadala tato firma, kdybychom ji dnes – 

nesoučasnými znalostmi a s využitím dnešních technologií – budovali znovu, jinak?“ Provést 

reengineering firmy znamená odhodit staré systémy a začít znovu. Jeho součástí je návrat 

k počátku a k nalezení lepších způsobů práce.“ [1] 
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1.3 Co reengineering není 

Reengineering znamená začít znovu, jde o hledání nových modelů organizace práce. Je to 

nový začátek. Reengineering tedy rozhodně není reorganizace, snižování počtu řídících 

úrovní či zplošťování organizačních struktur, i když může plochou organizaci vytvořit. 

Problémy v podniku nevyplývají z jeho špatných organizačních struktur, ale ze struktury 

procesní. Podnikový reengineering by neměl být spojován se softwarovým reengineeringem, 

který znamená přestavbu zastaralých informačních systémů s využitím modernější 

technologie. Tato přestavba může pouze automatizovat zastaralé procesy. Automatizace 

zastaralých procesů není nic nového.  

 

Reengineering není ani cesta částečných úprav a změna dílčí aktivity, ale musí se zaměřit na 

změnu celého procesu. Hledá kvalitativní změny, a to nikoliv cestou zlepšování již 

existujících postupů, ale cestou jejich odstranění a nahrazení zcela novými 

reengineeringovými procesy. Nepomůže například změna logistiky v podniku, když nebudou 

přizpůsobeny, změněny další aktivity. Pokud bude v podniku zvolena cesta částečných úprav 

může docílit nějakého zlepšení, ovšem výrazného zlepšení nikoli. [1] 

 

Je-li podnikový proces přirovnán k řetízku, dojde k tomu, že pokud je, byť jen jedno oko 

řetízku slabší, přetrhne se. Stejně je to s podnikem. Zlepší-li podnik z pěti postupů pouze dva, 

ty zbylé tři budou narušovat celý podnikový proces.  

 

Pomocí reengineeringu není nic napravováno. Reengineering není formou vylepšení již 

existujících podnikových činností a procesů a nemůže být realizován opatrně a po malých 

krůčcích. 

 

Reengineering není většinou totožný s majetkovou a finanční restrukturalizací, či jakoukoli 

formou zmenšování činností. Redukce rozsahu činností a restrukturalizace pouze znamenají 

dělat méně s menšími kapacitami, na rozdíl reengineering znamená dělat více s lepší 

produktivitou, ale s menšími vstupy. Restrukturalizace je všude, ale řádné změny k lepšímu 

obvykle nejsou nikde.  

 

Degradace hodnoty a osobností lidí a podnikových pracovníků rozhodně reengineeringem 

není. Nemělo by se pracovat s bezhlavým propouštěním pracovníků a rušením jejich 
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pracovních míst, vše za účelem jednostranných zlepšení finančních prostředků podniku. Toto 

je povrchní řešení problémů a s reengineeringem nemá nic společného. Naopak reengineering 

zdůrazňuje hodnoty lidí a pracovníků a povyšuje jejich aktivitu, samostatnost a pracovní 

umění, ale zároveň nemá rád špatné a pasivní pracovníky. V reengineeringu je člověk na 

prvním místě před vším. Dnešní reengineering zdůrazňuje procesní vztahy, individualitu a 

aktivitu, týmovou práci, vše pro zákazníka, tedy povyšuje člověka a pracovníka nad vše 

ostatní. 

 

V neposlední řadě je pro reengineering důležité to, co bude zítra. Reengineering nesoudí 

dnešek či minulost.  

1.4 Současné pojetí reengineeringu 

Podnikem 21. století je podnik myslící pokrokově s orientací na budoucnost. Jsou to podniky, 

které chápou potřebu stále se vyvíjejících procesů.  

 

Osvědčené přístupy v dnešní době nejsou již účinné. Po euforii, která byla 

znakem devadesátých let, nastaly pro podniky opět těžké časy. Nová doba a s ní i nové 

problémy jsou ještě složitější. Je třeba si uvědomit, že konkurence bude stále tvrdší a 

zákazníci stále náročnější. Podnikání se dostává do doby, kdy převažuje nabídka nad 

poptávkou. Tedy zákazníci ovládají trhy. Podniky se díky této situaci musí zaměřovat na další 

procesy a ne pouze na procesy výrobní. Jde především o uspokojení zákazníka. Dnes musí být 

podnik i takovým, se kterým se dobře spolupracuje a je zákazníky žádán. Zákazníci přestali 

být loajální k jednomu podniku, stali se flexibilnějšími a tudíž i podniky by se měli stát 

flexibilnějšími. Podnik musí reagovat velmi pružně na změny poptávky a na potřeby 

zákazníků. Musí výrazným způsobem zkoumat své okolí. [6] 

 

Pracovníci podniků by měli rozumět procesu celému, nikoli svému dílčímu úkolu, jak tomu 

bylo v minulosti. Proces v podniku nejlépe funguje, pokud všichni zaměstnanci porozumí 

procesu jako celku. Z toho vyplývá, že pouze týmová práce s jasnými pravidly obstojí 

v konkurenci podniků jednadvacátého století. V podniku musí dojít k propojení informací, 

kdy například účetní data nezůstávají pouze daty pro účtárnu, ale pracuje s nimi i vedení 

podniku při řízení procesů. Pracovníci se musí cítit jako součást celého podniku nikoli jeho 

jedné části. [6] 
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Reengineering vychází z procesního přístupu managementu. Orientuje se na procesy, nikoli 

na pracovníky, stroje a další.  

 

Jde o pozitivní změny procesů ve směru:  

• zlepšení kvality – redukovat vady, nedostatky, poruchy, zvýšit kvalitativní parametry 

vedoucí k překonání očekávání zákazníka, 

• zkrácení výrobních časů – eliminovat ztrátové časy, prostoje, ale i zkrátit přípravu 

výroby, vlastní výrobu apod., 

• snížení nákladů – zvýšit produktivitu, využít kapacity atd. 

 

Podle rozsahu, jaké restrukturalizační aktivity v podniku zasáhnou, jsou rozlišovány 

následující úrovně reengineeringu: 

 

WPR – work process reengineering – zásadní změny dotýkající se určité části podniku, ale 

které podstatně nepřekročí hranici útvaru, 

BPR – business process reengineering – změny dotýkající se celého podniku, realizace 

zásadních změn, které mění organizační architekturu podniku s cílem posílit chování celého 

podniku, zvláště pak ve vztahu k zákazníkovi, 

TBR – total business reengineering – iniciování a realizace změn, které se týkají nejen 

podniku, ale i jeho okolí, převážně dodavatelů. [4]     

 

Úspěšný podnik 21. století se umí pohybovat v prostředí změny, a to jak vnější, tak vnitřní. 

Mezi hlavní úspěchy podniku patří struktura firmy, její strategie, spolupracovníci a jejich 

dovednosti, styl řízení, systémy a postupy v podniku a kultura podniku.  
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1.5 Klíčová slova Reengineeringu 

Formální definice reengineeringu podle M. Hammera se opírá o čtyři klíčová slova:  

• zásadní,  

• radikální,  

• dramatické, 

• procesy.  

1.5.1 Zásadní přehodnocení 

Základními otázkami při reengineeringu jsou otázky o firmě a činnosti firmy. Je potřeba se 

ptát proč děláme to, co děláme? Proč to děláme právě tímto způsobem? Odpovědí je to, jak 

realizujeme podnikatelskou činnost. Z odpovědí zjistíme, co a proč děláme špatně.  

 

Častá chyba, kterou management podniku při reengineeringu dělá je držení se zažitých 

pravidel a postupů, které jsou velmi často zastaralé a pro podnik již dávno nevhodné. Proto by 

měl každý management podniku hledat „nový začátek“.  

 

Management podniku by se měl zažitých pravidel a postupů stranit a nepovažovat nic za 

předem dané. Reengineering nám určí co podnik musí udělat a poté jak tak to má podnik 

udělat. Reengineering neřeší situaci jaká je, ale musí řešit to, co by mělo být. [1] 

1.5.2 Radikální rekonstrukce 

Slovo „radikální“ je odvozeno z latinského slova „radix“ a znamená kořen. Z toho vyplývá, že 

při reengineerungu nesmí být prováděny pouze povrchní změny či částečné úpravy procesů, 

ale musí být zavrhnuty již zavedené procesy a stará pravidla.  

 

Dle latinského výrazu radix se musí jít ke kořenu věci. Nejde o povrchové nebo částečné 

úpravy používaných procesů, nejde o vylepšování nebo snad propracování již zavedených 

činností. Pojem reengineering by měl představovat zásadní obnovu činností celého podniku. 

Nebát se komplexních změn. [1]  
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1.5.3 Dramatické zlepšení 

Jak bylo již řečeno, reengineering není pouze povrchovou změnou. Je to odbourání starého a 

nahrazení něčím úplně novým. Reengineering by měl být zaveden tam, kde je zapotřebí 

výrazná změna. Reengineering se nepoužívá na vyřešení menších problémů či momentálních 

výkyvů ve výkonnosti podniku. Rozhodnutí managementu o provedení reengineeringu by 

mělo přijít v momentě, kdy si tento management podniku uvědomí, že je zapotřebí provést ve 

vedení celého podniku převratnou změnu.  

 

M. Hammer a J.Champy, na základě svých zkušeností,  ve své knize o radikální proměně 

firmy, rozdělili podniky, které se rozhodnou takovouto převratnou změnu realizovat do tří 

kategorií:  

 

• Podnik s velkými potížemi, nemá jinou volbu než využít reengineering – například má 

náklady daleko vyšší než konkurenční podniky, zákazníci firmu již odmítají nebo vady 

jejich výrobků jsou daleko vyšší než u konkurence. 

• Podnik je prozatím bez potíží, ale podnikový management předvídá a uvědomuje si 

hrozbu blížících se problémů – například finanční výsledky mají prozatím uspokojivé, 

ale uvědomují si, že v budoucnu se mohou měnit požadavky zákazníků, přijde nová 

konkurence, změní se ekonomické prostředí či různá regulační opatření. Podnik je 

prozíravý a zavedením reengineeringu se snaží předejít blížícím se problémům a 

odvrácením hrozby, která by mohla nastat.  

• Podnik je ve „vrcholné pozici“, jeho management je ambiciózní a agresivní, podnik je 

bez potíží a ani v budoucnu je nečeká – reengineering berou jako příležitost 

k upevnění své pozice před konkurenčními podniky. V tomto případě je reengineering 

velmi náročný. Je jasné, že je velmi těžké změnit něco, co „běží“ velmi dobře. [1] 
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1.5.4 Podnikové procesy 

M. Hammer a J.Champy definují podnikový proces jako soubor činností, který vyžaduje jeden 

nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má podle zákazníka hodnotu. [1] 

 

Byť je proces nejdůležitějším slovem při reengineeringu, většina manažerů má s tímto 

pojmem největší problémy. Většina manažerů je orientována na dílčí úkoly, jednotlivé 

profese, lidi či strukturu. Měli by být ovšem orientování procesně. 

 

Procesem jsou ucelené aktivity, které jsou tvořeny větším množstvím jednotlivých účastí. 

Každá z aktivit má své místo a dohromady  tvoří celek procesu. Jedná se například o zapojení 

více pracovníků, kdy každý vykonává svou funkci a dohromady tvoří celý proces. Příkladem 

mohou být válcovny, kdy jedna z aktivit přijímá obchodní případ, další aktivitou je příjem a 

uskladnění materiálu, dále vsázka, válcování, montáž a další jednotlivé aktivity. [4] 

 

Čtyři klíčová slova reengineeringu jsou dnes doplněna o další klíčová slova, kterými jsou 

například: 

• nový návrh – jiný a nový způsob a organizace práce a činností než je tomu doposud, 

• systém, systémově – každá změna musí být vedena v širším rozsahu, tedy musí to být 

změna systémová, 

• tým, týmově – v souvislosti s reengineeringovými procesy, tedy reengineeringový 

tým, 

• nový začátek – nový stav, podle nového návrhu, vyloučení pokračování dnešního 

stavu, 

• zjednodušování – zjednodušení procesů, 

• návrat k použití zdravého lidského rozumu, 

• důvěryhodný pracovník – seriózní, důvěryhodný, znalý, s celkovým přehledem, 

• řešení a odstraňování příčin mínusů a nedostatků, 

• ostatní. [11]  

 

Čtyři klíčová slova reengineeringu vychází z definice reengineeringu podle M. Hammera, 

kterou uvádí ve své knize Radikální proměny firmy.  
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2 Implementace reengineeringu do podniku 

2.1 Předpoklad úspěšného reengineeringu 

Podstatou reengineeringu je oproštění se od starých pohledů a zafixovaných návyků na 

způsoby řešení a hledání zcela nových, možná i nezvyklých a nekonvenčních a hlavně 

jednodušších postupů.  

 

Čtyři základní charakteristiky reengineeringového úsilí jsou: 

• akceptování procesní orientace tvorby organizačních struktur – zřetel na celkový 

proces, nikoli řešení úzce definovaných úkolů, 

• ambice k radikální změně – převratné změny, 

• rozchod s dosavadními pravidly – zbourání tradic,  

• tvůrčí využití informačních technologií – informační technologie je prostředek, který 

umožňuje pracovat radikálně odlišným způsobem. [1] 

 

Dalšími předpoklady jsou často méně viditelné, ale přesto důležité faktory, které programu 

uškodí, nebudou-li správně zvládnuty. 

 

Vrcholové vedení. 

Povinností vrcholového vedení je jasně vytýčit směr, kterým se organizace ubírá a seznámit 

s ním její zaměstnance. Dále musí vypracovat strategie, které budou pomáhat při 

reengineeringu. Vrcholové vedení má velký vliv na chování lidí v podniku. Vrcholové vedení 

není členem reengineeringového týmu, provádí pouze kontrolní porady, na nichž může 

projevit svou podporu a náklonnost k reengineeringovému procesu. Členové vrcholového 

vedení by měli být důkladně seznámení s podstatou reengineeringu a s jeho důsledky.  

 

Pochopení reengineeringu ve vztahu k jiným iniciativám. 

Reengineering a zdokonalení podnikových procesů není totožný pojem. Reengineering je 

nástrojem působícím v kontextu celkového zdokonalovacího procesu a v ideálním případě by 

měl vycházet z aplikace nástrojů a technik úplného řízení jakosti. Reengineering je nástrojem, 

který lze užít v rámci komplexního a koncepčního prostředí organizačního rozvoje.  
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Projekty reengineeringu musí zapadat do kontextu jiných aktivit a technik, jež jsou v rámci 

celého procesu užívány, a to by měli lidé v organizaci pochopit. Reengineering by měl být 

aplikovaný ve vybraných oblastech, kde je buďto prostor pro zdokonalení, kde nám 

konkurence „vypálila rybník“ nebo tam, kde díky reengineeringu můžeme skutečně dosáhnout 

konkurenční výhody. Reengineering musí být aplikovaný strategicky a se zaměřením na cíl, 

proto by měla proběhnout diskuze o tom, který z nástrojů bude nejvhodnější. Po dokončení 

projektu reengineeringu by na jeho místo měl nastoupit proces nepřetržitého zdokonalování a 

lidé, kteří s tímto procesem pracují, by měli být individuálně i kolektivně odpovědni za 

zajištění toho, že bude neustále aktualizován, vylepšován a budou brány ohledy na požadavky 

zákazníků. Reengineering je propojen s mnoha nástroji zdokonalování, jakými jsou například 

statistické řízení procesů, interní hodnocení aktivit útvaru a kroužky jakosti. 

 

Komunikace s podřízenými. 

Zahájení projektu reengineeringu je třeba zaměstnancům vysvětlit, především proto, že 

pravděpodobně reengineering vyvolá u zaměstnanců obavy.  

 

Strategie pro snižování počtu zaměstnanců. 

Po provedení reengineeringu dojde nejspíše ke dvěma variantám a to, že proces bude 

dosahovat stejných nebo vyšších výstupů s nižšími zdroji nebo vyšších výstupů se stejnými 

zdroji. Pokud nastane varianta první a bude pravděpodobně snižován počet zaměstnanců, měl 

by management zvážit přístup k této změně. První možností je garance nepropouštění, tedy 

například využití přeškolení či přemístění zaměstnanců  v rámci rozrůstání organizace. 

Druhou možností jsou dobrovolné odchody nebo předčasné důchody. Třetí možností je 

vytvoření programu nařízeného propouštění. Tato varianta je pravděpodobně nejvýhodnější. 

Propouštění se klade vždy za vinu organizaci a často ji očerňuje. 

 

Potřeba průběžného řízení změn. 

Předně by měla být prodiskutována otázka názorů organizace na změny. Lidé by měli 

pochopit, že řízení změn je průběžným požadavkem, nikoli něčím, co je potřebné jen 

periodicky. Je třeba přimět lidi, aby se na proces přeměny těšili a měli z nich požitek. Problém 

je v to, že lidé pochopí, v čem by se měli změnit ostatní, ale už hůře pochopí, v čem by se 

měli změnit oni sami. Je důležité lidi školit, vést a povzbuzovat k tomu, aby aktivně hledali 

cestu svého neustálého zdokonalování. [2] 
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Pokud je podniková kultura špatná, bude celá doba realizace reengineeringové změny časově 

delší a obtížnější. Díky špatné podnikové kultuře bude vytvořen tlak proti změnám. 

Obrovským úkolem je přesvědčit lidi, aby přijali myšlenku, že jejich pracovní život a 

pracovní funkce se radikálně změní.  

 

Na začátku reengineeringových změn musí být vůle nejvyššího vedení podniku a musí mít 

písemnou formu oficiálního dokumentu, který bude sdělen všem podnikovým pracovníkům. 

Dále se vytvoří samostatný kompetentní tým změn a soustavně se provádí školení o změnách 

a reengineeringu co největšího počtu podnikových pracovníků.  

 

Dalším krokem je sdělit cíl reengineeringu, tedy čím se podnik musí stát. Důvodová zpráva 

by měla obsahovat odpovědi na otázky proč musí podnik provést změny. [1]      

2.2 Vykonavatelé reengineeringu 

Provedení reengineeringu je samozřejmě věcí lidí nikoli podniku. Klíčem k úspěšnému 

provedení reengineeringu je výběr a organizace lidí k tomuto kroku zvolených, lidí, kteří 

reengineering skutečně provedou. Samotný proces reengineeringu je prováděn jednotlivci 

nebo týmem pracovníků. K tomuto kroku je třeba znát jednotlivé role těchto pracovníků, kteří 

reengineering provádí. Autoři Hammer a Champy ve své knize o reengineeringu 

kategorizovali zaměstnance do těchto rolí: 

 

• Vůdčí osobnost (lídr) – je to role vyššího vedoucího pracovníka, tato role je většinou 

zaujímána spontánně. Vůdčí osoba reengineering zahajuje. Je osobou, která umí 

motivovat a předkládat svou vizi a také podporovat proces reengineeringu. Musí to být 

člověk autoritativní, ctižádostivý a vůdčí osobnost. Vůdčí osoba vytváří prostředí 

pomáhající reengineeringu, ale nemusí být nejvyšší představitel firmy.  

 

• Vlastník procesu – měl by to být vyšší manažer, který je odpovědný za konkrétní 

proces, zajišťuje realizaci reengineeringu v individuálním procesu, řídí tedy pouze 

jednu z funkcí zahrnutých v procesu reengineeringu. Vlastník procesu dohlíží na 

provedení, vytváří tým pro realizaci. Musí to být člověk, který bude umět pro tým 

realizující reengineering získat požadované zdroje, svůj tým bude motivovat a radit při 

jeho postupech. Je tedy styčným důstojníkem, kritikem, poradcem i mluvčím. 
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• Reengineeringový tým – již z názvu je jasné, že je to skupinka lidí, která přetváří 

podnik. Tato skupina by měla být tvořena pěti až deseti členy. Podnik, který provádí 

reengineering, bude muset nasadit pro tuto práci více takovýchto týmů. Tým je tvořen 

internisty a externisty. Internisté jsou osoby pracující v rámci tohoto procesu a 

procesy, se kterými se při své práci setkávají, jsou jim známé. Nesmí ovšem zastávat 

názor, že starý proces je správný jen proto, že ho znají. Díky tomu, že jsou součástí 

procesu, stávají se pro ostatní zaměstnance důvěryhodnými. Druhým článkem týmu 

jsou externisté, kteří tedy nepracují v procesu, jež se bude měnit. Tito lidé by měli mít 

rozdílné pohledy než internisté. Do tohoto týmu přináší něco zvenčí a snaží se měnit 

stereotyp, jsou objektivnější a mají nové a odlišné pohledy. Těchto osob se změna 

nedotkne. Musí to být lidé, kteří si velmi rychle umí nastudovat daný proces a musí 

umět přemýšlet v širších souvislostech. Obvykle jsou to lidé z poradenských firem.  

 

• Řídící výbor – v čele výboru by měla stát vůdčí osobnost (lídr). Výbor plánuje 

reengineeringovou strategii podniku a kontroluje postup reengineeringu. Vlastníci 

procesů se na výbor obrací s problémy a výbor rozhoduje, pokud nastanou nějaké 

komplikace.  

 

• Reengineeringový car – je spojníkem mezi reengineeringovými projekty a zároveň 

jejich koordinátorem. Dohlíží na to, aby vše šlo podle plánů. Vytváří dobré podmínky 

pro týmy a koordinuje aktivity. Pomáhá vybírat jak internisty, tak externisty. Car hlídá 

správný průběh reengineeringového projektu.  

 

Označení účastníků reengineeringu jsou v různých firmách definována různě, ale výše 

uvedené role činitelů by měly být uvedené vždy.  
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2.3 Postup reengineeringu 

Podnik nemůže reengineering všech procesů, které v podniku probíhají, provést současně. 

V podniku musí být proveden výběr procesů u nichž je změna nevyhnutelná. Procesy je tedy 

třeba identifikovat a zmapovat. Jednoduchou cestou je procesy pojmenovat. Obrazem 

procesního toku podniku je procesní mapa. Příklad uveden v obrázku č. 1. [1]  

 

Obrázek 1 - Mapa podnikových procesů 

2.3.1 Výběr pořadí procesů 

S výběrem pořadí procesů, které budou součástí reengineeringu nám mohou pomoci tři 

kritéria: 

• nefunkčnost procesu – tedy proces s největšími potížemi,  

• významnost procesu – tedy procesy s největší významností pro zákazníka, 

• zvládnutelnost procesu – tedy procesy, které jsou nejvhodnější pro provedení 

reengineerungu. [1] 
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2.3.2 Fáze projektu reengineeringu 

Kdy začít?  

Proč nezačít hned? Ve světě podnikání se stále děje něco, co je důvodem proč nezačít. 

Správný okamžik v tomto případě nejde definovat. Pokud nechceme, vždy si najdeme nějaké 

důvody nezačít.  

 

Jak začít?  

Prvním krokem fáze projektu reengineeringu je definovat si procesy, které organizace užívá. 

 

Jak vybrat proces pro reengineering? 

Důležitým rozhodnutím je, na kterých procesech pracovat. Velké podniky mohou pracovat na 

více projektech reengineeringu současně, běžnější je ovšem pracovat na jednom projektu 

v jednom okamžiku. Předem je důležité prodiskutovat otázky:  

• jaký vliv bude mít na zákazníky zlepšení, 

• jaký vliv bude mít radikální změna procesu pro jiné procesy v organizaci. 

 

Jaké zdroje jsou potřebné pro reengineering? 

Prvním krokem je vytvoření reengineeringového týmu a jmenovat jej. Vrcholové vedení musí 

aktivně podporovat proces reengineeringu.  

 

Jak dlouho trvá projekt reengineeringu? 

Délka trvání projektu záleží na tom, jak intenzivně tým pracuje. Při středně velkém procesu se 

tým schází jednou za dva týdny, v mezičase dohledává a shromažďuje informace. Pak lze říci, 

že projekt může být ukončen do šesti měsíců. Dále nastává proces řízení změn a to bývá 

obvykle nejkomplikovanější a nejobtížnější část celého projektu. [2] 

 

Reengineering se dá rozdělit na zhruba dvě části. První část je startovací a druhá prováděcí. 

Pro jakékoli změny nelze stanovit jednotné postupy a podnikové změny musí realizovat 

podnikoví pracovníci, kterým pomáhá a usměrňuje je externí konzultant formou školení a 

konzultací. [15] 
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Každá správná metodika reengineeringu by měla obsahově pokrýt následujících sedm obecně 

přirozených fází projektu, které vychází ze zkušeností: 

 

• plánování a spuštění projektu – výběr týmu, stanovení cílů, definice rozsahu, výběr 

metodiky, vytvoření harmonogramu projektu, výběr externích poradců, získání 

sponzorů projektu, naplánování změny, příprava týmu, 

• zhodnocení současného stavu a kompletace poznání v oboru – přehledová definice 

procesu, benchmarking (srovnávací studie parametrů firmy vůči ostatním), zjištění 

cílových skupin zákazníků, zjištění cílových skupin zaměstnanců, zhodnocení 

technologie, 

• globální návrh procesů – návrh struktury procesů, návrh architektury technologické 

podpory procesů, návrh organizační struktury (nutných změn v organizaci), návrh 

personální struktury (nutných změn pracovní míst), 

• případová studie chystané změny – analýza nákladů a výnosů, příprava případové 

studie, presentace vrcholovému vedení a klíčovým osobám, 

• detailní návrh systému procesů – detailní definice procesů, vývoj podpůrného 

informačního systému, vytvoření systému školení, naplánování implementace, 

naplánování zavedení procesů, pilotní projekty a zkušební provoz, 

• implementace a zavedení systému procesů – široce zaměřené pilotní projekty, 

fázována implementace, vývoj systému měření, plná implementace systému procesů, 

• postupné zlepšování systému procesů – neustálé měření a zlepšování nových procesů a 

podpůrných systémů.  

2.4 Příčiny možného neúspěchu 

V mnoha případech při reengineeringu dochází i k neúspěšným krokům. Jednou ze základních 

chyb je snaha proces vylepšit, místo toho, aby se změnil. Další chybou je, že reengineering 

není zaměřen na podnikové procesy a dojde k nesprávné analýze podnikových procesů. 

Reengineering provádí lidé a může při něm dojít k opomíjení jejich názorů. Pokud do čela 

reengineeringového projektu bude postaven člověk, který reengineeringu nerozumí, může být 

celý projekt proveden špatně. Reengineering lidé nejen provádí, ale také se lidí dotýká. 

Chybou je, pokud dojde k ustupování, když lidé projevují odpor k reengineeringovým 

změnám a berou se ohledy na zájmy pracovníků. Každá změna může vyvolat obavy, ale je 
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třeba lidem vysvětlit, že je snahou, aby tyto změny vedly k lepšímu. Lidé by měli chápat, že 

svými názory mohou k těmto změnám přispět a pomoci tak při reengineeringovém procesu 

svými poznatky, zkušenostmi, nápady a návrhy. Z různých důvodů je reengineering ukončen 

příliš brzy, tedy jeho proces nebude dokončen, což nesplní požadovaný cíl 

reengineeringového procesu a celý tento proces je zbytečný. Tím, že podnik ve svém 

reengineeringovém úsilí nevytrvá, tak podnik přichází o sklizeň, která je až na konci mnohdy 

trnité reengineeringové cesty. Chybou je také předem zúžení vymezení problému a rozsahu 

reengineeringového projektu a také připuštění, aby podniková kultura a postoje vedení 

zabránily zahájení reengineeringu. Neúspěch je i usilování o to, aby reengineering probíhal 

zdola nahoru. Reengineeringový proces může být pohřben přívalem každodenních úkolů. 

Existují různé zdokonalovací prostředky podnikových činností, které by měly být rozlišeny od 

reengineeringového projektu. Nemělo by docházet k jejich záměně.  

 

Proces reengineeringu musí být chápan jako celkový proces změny a ne se soustředit 

výhradně na projektování. Při reengineeringu dochází k menším i velkým změnám a brání 

ohledu na to, aby se někoho či něčeho v podniku tyto změny nedotkly je chybou. V případě 

reengineeringu na začátku v počtu procesů, méně znamená více, jelikož pracovníci si na nové 

změny, procesní myšlení a vztahy velmi pomalu zvykají. Pokud se začne realizovat 

reengineering změny v podniku ve velkém rozsahu je toto považováno za hrubou chybu.  

 

Jedna z nejčastějších chyb je, že příliš mnoho zbytečného času se věnuje analýze dnešního 

existujícího stavu. Pokus o reengineering bez řádného vedení je vždy neúspěšný, měl by tedy 

být vždy zvolen tým reengineerungu. Obavy z navrhování nových věcí, strach z neobvyklých 

věcí jsou cestou do záhuby. Chybou je, když se při realizaci reengineeringu nechají části 

organizace naprosto bez jakékoliv změny. Minimálně musí dojít k proškolení celého podniku 

o změnách a reengineeringu.  

 

Provádění reengineeringu v podniku by nemělo být kopírováno nebo prováděno přesně dle 

vzoru. Průběh reengineeringu je neopakovatelný. Cestu reengineeringových změn si každý 

podnik musí najít sám. Tvrzení, že reengineering je špatný, tvrdý, krutý či snad nepřijatelný je 

nesmyslné. V neposlední řadě reengineeringový proces nemá být protahován.  Reengineering 

jako metoda a systém je dobrý, neúspěchy jsou vždy způsobeny lidmi a podnikovými 

pracovníky. Pokud je v sázce podniku jeho existence, není známá potřebnější metoda, než je 

reengineering. [11]   
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2.5 Podnikový proces a podnik 

2.5.1 Podnik 

Zkoumaným objektem této práce je právě podnik. Z tohoto důvodu je potřeba objasnit co 

podnik je. Lze tedy uvést dva popisy co je podnikem. Jeden vychází z pohledu ekonomického 

a druhý je obsažena v obchodním zákoníku: 

• Z ekonomického pohledu lze podnik popsat jako organizovanou hospodářskou 

jednotku, kde jsou zhotovovány výrobky a služby ve výrobních faktorech. [7] 

• Dle obchodního zákoníku je podnik soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek sloužících k podnikání. Náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku a vytváření hodnot. [8] 

 

Na rozdíl od domácností je podnik subjektem, který je na výrobní straně hospodářství. Podnik 

je také uskupení kapitálu a osob za účelem dosažení zisku. Je to tedy uskupení společností či 

sdružení. Jsou zde ovšem i podniky, jejichž cílem není dosažení zisku jako například nadace. 

Název podnik není jediným pojmenováním. Existují i synonyma tohoto názvu a to je 

například firma nebo společnost.  

 

Ovšem dle G. Woheho je mezi pojmy podnik a firma rozdíl. Podnik je, jak už bylo uvedeno 

výše, organizovaná hospodářská jednotka, která usiluje o výrobu a prodej svých výrobků či 

služeb. Oproti tomu lze říci, že firma je názvem, pod kterým organizuje na trhu podnikatel své 

obchody. [7]  

 

Dle M. Jurové je podnik popsán jako plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, v níž se 

zhotovují a prodávají věcné statky a služby. Podnik je kombinací výrobních faktorů, které 

slouží k dosažení cílů, což nemusí být pouze zisk, ale například lepší pozice na trhu či prestiž 

podniku. [10]  

 

Podnik je hospodářským subjektem, který ve svých výkonech věci vytváří a zhodnocuje a 

v podniku dochází k toku výrobků a peněžních prostředků, které zachycuje obrázek č. 2. [7] 
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Obrázek 2 - Tvorba a zhodnocení výkonu podniku 

 

Kroky uvedené v obrázku objasňují, že:  

1. na nákupním trhu podnik získává výrobní faktory kterými jsou: práce, provozní 

prostředky a materiál, 

2. výstupem výroby jsou výrobky nebo služby, 

3. výrobky nebo služby putují na odbytový trh, 

4. z prodeje získává podnik příjmy, 

5. z finančních prostředků se platí dodavatelům, 

6. finanční prostředky si podnik může půjčit na finančním trhu, 

7. za tyto prostředky platí podnik úroky, 

8. příjmem podniku může být i subvence ze strany státu, 

9. finanční prostředky podniku dále snižují daně odvedené státu. [7] 

 

Podniky lze rozdělit do dvou skupin: 

- soukromé – usilující o maximální zisky, 

- veřejné – ve většině případů o zisky neusilují.  

 

Právní formy podnikání jsou fyzická a právnická osoba. 
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2.5.2 Podnikový proces 

Procesy jsou převážně vodorovné a plošné pracovní toky, které mají svoje hranice, začátek a 

konec, vstupy a výstupy, jež je znázorněno v obrázku č. 3. 

 

 

Obrázek 3 - Vstupy a výstupy procesu 

 

Slovo proces je slovem mnohovýznamovým. Nejčastěji slovo proces vyjadřuje výrobní, 

technologické či jiné procesy. Podnikový reengineeringový proces může být definován jako 

soubor činností, které se řídí reengineeringovými pravidly a zásadami, a které vyžaduje na 

začátku několik vstupů, a na konci nabízí jeden nebo více výstupů. Jakmile nějaký proces 

začne, vyžaduje řadu sekundárních vstupů, které se do něj začleňují a jsou nezbytné k jeho 

dokončení. 

 

Účelem podnikového procesu je uspokojit požadavky zákazníků podniku. V každém procesu 

mohou existovat zákazníci až pěti různých typů. Především jsou to zákazníci primární, tedy 

příjemci primárních výstupů. Po nich zákazníci sekundární, kteří se nacházejí mimo proces a 

dostávají sekundární výstupy. Na třetím místě jsou to nepřímí zákazníci. Ti nedostávají 

primární vstupy, ale jsou další na řadě, takže negativně pocítí, budou-li výstupy opožděné 

nebo vadné. Čtvrtými zákazníky jsou externí zákaznici nebo lidé mimo podnik, kteří výstupy 

procesu dostávají, což mohou být distributoři, obchodní zástupci, maloobchody či jiné 

organizace. A na konci jsou spotřebitelé, jimiž jsou nepřímí externí zákaznici. Všechny 

uvedené případy nejsou vždy stejné. Mohou být i případy, kdy primárním zákazníkem je 

externí zákazník či spotřebitel. [11] 
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Reengineering podnikového procesu je metoda, která mění prakticky vše, co se týká firmy, 

lidí, pracovních funkcí, manažerů a nově formuje náplň i vazby jednotlivých podnikových 

procesů. Smyslem procesu je dosáhnout předem určených podnikových výsledků a cílů. 

Reengineeringový proces má jednoho či více vnějších zákazníků, případně zákazníky vnitřní. 

Mezi spolupracujícími procesy v podniku jsou vnitropodnikové zákaznické vztahy a tyto 

vnitropodnikové procesy mohou být spojeny do většího reengineeringového procesu. 

Podstatou reengineeringového procesu jsou vnitřní vtahy. Základním nositelem úspěchu je 

vždy člověk, pracovník a manažer. Podstatným rysem reengineringového procesu je tzv. 

přidaná hodnota, která se přidává v průběhu procesu k finálnímu produktu a tato přidaná 

hodnota slouží pro zákazníka.  

 

Příkladem reengineeringových procesů je např. spojení několika prací do jedné, rozhodují 

sami pracovníci, dílčí kroky v reengineeringovém procesu jsou prováděny v přirozeném 

sledu, procesy mají variantní provedení, práce jsou prováděny tam, ke je to nejrozumnější, 

dochází k redukování kontrolních a jiných neproduktivních nástrojů a činností, 

minimalizování problematických jednání a konfliktů, manažer případu je jediným konkrétním 

odpovědným pracovníkem a jediným řídícím či kontaktním místem v daném procesu. 

Dochází ke změně základních předpokladů, které byly zásadami dřívějších podniků. 

Především je veškerá činnost orientována na potřebu a požadavky zákazníka. Zákazníci 

rozhodují. A hlavně je veškerá činnosti podniku orientována na zajištění 

konkurenceschopnosti a je orientována na produktivitu a výkonnost a také na špičkové 

výrobky a služby. Také je činnost orientována na zajištění schopnosti provádět stálé změny. 

Velkým přínosem reengineeringu je vždy zlepšení podnikové kultury, myšlení, vzájemných 

vztahů a komunikací. Dochází ke změně organizační struktury od dřívější svislé po dnešní 

vodorovnou.  

 

Reengineeringovým procesem můžeme dojít např. k následujícím změnám. Mění se pracovní 

jednotky od funkčních útvarů k procesním týmům. Mění se charakter pracovních činností od 

jednoduchých úkolů k mnohostranné práci. Mění se role lidí od rolí podléhajících kontrole 

k rolím s větší pravomocí. Mění se příprava k výkonu práce, od výcviku ke vzdělání. Mění se 

zaměření na výkonová kriteria a na změny v odměňování od činností k výsledku. Mění se 

kritéria pracovních postupů od výkonnosti ke schopnostem. Mění se hodnoty podnikové 

kultury. [11] 

 



 25 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na problémy konkrétního podniku, které se 

pokusím pomocí reengineeringu odstranit. 

3 Představení podniku 

3.1 Charakteristika podniku 

Podnik PEKOS GROUP s.r.o. byl založen 6. října 1997. V roce 2004 odkoupila podíly 

původních společníků manželka jednoho ze společníků. Nynějším vlastníkem je pouze tento 

manželský pár, viz příloha č. 1. Původně byl jeden společník zaměřen pouze na 

elektroinstalace. Ten se od skupiny oddělil a má podnik s názvem PEKOS s.r.o. a je 

outsorcingovým podnikem, který provádí pro podnik PEKOS GROUP s.r.o. elektroinstalační 

práce.  

 

Stěžejní činností dotčeného podniku je výroba, dodávka a instalace dveří a komplexní 

zajištění rekonstrukce vchodového portálu, tedy i dodávka schránek, úpravy schodišť a 

podest, obklady, telekomunikačního zařízení a další, ale také přímý prodej dveří a schránek 

pro stavební firmy (odběratele).  

 

Společnost sama provádí výrobu ocelových dveří.  

 

Zákazníci tohoto podniku jsou především:  

• velká bytová družstva, 

• malá bytová družstva,  

• stavební bytová družstva, 

• společenství vlastníků bytových jednotek,  

• majitelé bytových domů,  

• firmy zabývající se zateplováním a revitalizacemi panelových a obytných domů, 

• stavební firmy, 

• z malé části majitelé rodinných domů, 

• a další. 
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Mezi aktivity podniku patří mimo jiné: 

• návrhy možnosti komplexního řešení vstupních prostor obytných domů, 

• koordinace představ budoucího odběratele s požadavky příslušných stavebních úřadů a 

majitelů bytových domů, 

• výroba a následné montáže: 

1. ocelových dveří a příslušenství profilu JANSEN DOORLINE 50 a JANSEN  

JANISOL, 

2. hliníkových dveří a příslušenství profilu WICONA s PTM (s přerušeným 

tepelným mostem), 

3. výroba a montáže ocelových sklepních kójí SKLEPEK, 

4. ocelových domovních listovních schránek různých typových řad, 

5. balkónových dílců dle zadání a požadavku objednatele, 

6. různých typů stříšek a zádveří  vstupních prostor obytných domů, 

7. různých typů stříšek a zástěn balkonů, 

8. ochranných mříží sklepních prostor, včetně otvíravých komponentů. 

 

Podnik PEKOS GROUP s.r.o. plně zabezpečuje realizace díla svými prostředky, vlastní 

výrobou a vlastními odbornými pracovníky. 

 

Podnik v nedávné době zakoupil objekt, kde zřídil jak sídlo firmy, tak i výrobnu ocelových 

dveří. Nyní je sídlo podniku ul. Brigádnická 1512, Petřvald. Pobočka pro Čechy je ve městě 

Hradec Králové. Nyní má podnik již také oblastní zastoupení v regionu Jižní Morava 

s pobočkou ve Zbraslavi u Brna. 

 

Zástupci pro jednotlivé regiony jsou vybaveni příslušnou technikou a dopravními prostředky. 

Pracovní čety jsou rovněž vybaveny materiálem pro provádění prací a jsou plně mobilní díky 

firemním dodávkovým vozidlům.  

 

V současné době tento podnik disponuje šesti montážními četami na Moravě a dvěmi 

montážními četami v Čechách.  

 

Podnik zaměstnává pracovníky v oblasti vedení a marketingu, THP a dělnických profesí. 

Ostatní dělnické profese si podnik najímá sezoně na základě uzavřených smluv o dílo. 
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Provozované živnosti podniku jsou, viz příloha č. 1: 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

• zámečnictví, 

• nástrojařství, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

V roce 2007 získal podnik certifikát osvědčení ISO 9001:2001 v oblasti provádění staveb. Viz 

příloha č. 2 této diplomové práce. Zavedením systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001:2001 chce podnik docílit zlepšení svého „fungování“ jak ve vztahu ke kvalitě služeb, tak 

zejména v orientaci na spokojenost zákazníka a jeho oprávněných zájmů. Podnik má ve své 

politice jakosti uvedeno, že je jeho prioritou maximálně vycházet vstříc požadavkům 

zákazníků a obchodních partnerů neustálým zlepšováním poskytovaných služeb a postupným 

rozšiřováním nabízeného sortimentu tak, aby spokojenost zákazníků a obchodních partnerů 

byla co největší a vždy se rádi a s důvěrou obraceli na tento podnik. Za naplnění politiky 

jakosti odpovídá vedení společnosti v součinnosti se všemi zaměstnanci, toto je pravidelně 

přezkoumáváno vedením. Podnik má ve své politice jakosti identifikovány a zmapovány 

následující hlavní, podpůrné a řídící procesy, které jsou vyobrazeny v mapě procesů, viz 

obrázek č. 4. 

 

 

Obrázek 4 - Mapa procesů uvedených v politice jakosti podniku PEKOS GROUP s.r.o. 

řídící procesy hlavní procesy podpůrné procesy 

obchodní činnost 

výroba dveří 

montáž dveří 

hodnocení dodavatelů 

nakupování 

řízení dokumentů a 

záznamů 

zjišťování spokojenosti 

zákazníka 

reklamační řád 

výcvik 

opatření k nápravě, 

preventivní opatření 

přezkoumání systému 

managementu 

interní audit 

řízení neshodného 

produktu 

řízení kontr., měřícího a 

monitorovacího zařízení 
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3.2 Vývoj aktivit podniku 

Od vzniku podniku, tedy od roku 1997, se podnik PEKOS GROUP s.r.o. věnoval pouze 

dodáváním dveřních vstupů, montážemi a zednickými pracemi při výměně dveřních vstupů. 

Podnik sám nic nevyráběl, pouze zabezpečoval komplexní rekonstrukci vstupního portálu 

bytových domů. V té době zaměstnával podnik pouze montážníky a zedníky. 

 

Dodával dveře s veškerými zámečnickými prvky. Ostatní prvky související s celkovou 

rekonstrukcí vchodu bytových domů, jako např. schránky, zábradlí, stříšky, dlažba, apod., 

řešil také dodavatelsky. 

 

Nejprve měl ve své nabídce dveře ocelové. Později zařadil do své nabídky i dveře hliníkové, 

dřevěné a plastové. Časem ze své nabídky plastové dveře vyčlenil a přestal je nabízet. 

 

Svým dodavatelům dveří pomáhal finančně, např. tím, že jim poskytl prostředky ke koupi 

nového výrobního zařízení, ale také zajišťoval lepší ceny u dodavatelů profilů, ze který 

dodavatelé dveří své výrobky vyráběli.  

 

Vzhledem k tomu, že zakázek přibývalo a podnik se začal potýkat s problémy dodávek dveří, 

tudíž se sám dostával do situace včasného neplnění svých zakázek, rozhodl se pro vlastní 

výrobu. Sám začal vyrábět od roku 2006 ocelové dveře, které se ukázaly jako nejspolehlivější. 

Podnik se začal rozšiřovat. Byli přijati zaměstnanci do výroby, technik, skladník, servis man, 

asistentka a obchodní manažer. Obchodní činnost, kterou si doposud zajišťoval majitel 

podniku sám, byla převedena na nového obchodního zástupce. Následovalo zřízení poboček a 

přijetí dalších obchodních zástupců.  

 

V roce 2007 podnik zavedl ISO 9001:2001. 

 

Při zajišťování zakázek vedení podniku zpočátku využilo svých kontaktů u velkých bytových 

družstev a stavebních bytových družstev a tudíž měl podnik zakázky zajištěny. V roce 2006 

podnik zaznamenal revitalizační „boom“ a začal spolupracovat s revitalizačními firmami, 

které rekonstrukci vstupů řešily subdodavatelsky.  
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Období rozvoje skončilo v létě 2009. Od té doby se podnik začal potýkat s velkými 

existenčními problémy. Přispěla tomu jak celosvětová krize, tak především vznik dotačních 

programů Panel a Zelená úsporám, které vznikly v dubnu 2009. Podmínky, které jsou pro 

získání těchto dotací nastaveny, podnik PEKOS GROUP s.r.o. nesplňuje a tudíž o jeho 

dodávky a výrobky revitalizační firmy nemají zájem, protože by nemohly zákazníkům 

vyhovět v uplatnění dotací, které programy nabízí.  

 

Podnik aktuálně pracuje na návrhu nového výrobku sklepních kojí, jehož koncepci právě 

připravuje. Vzhledem k tomu, že výroba je velmi podobná výrobě dveří, opatření týkající se 

lidských zdrojů nemusí být drastické. Podnik nemusí prozatím ani rozšiřovat svou výrobu. 

Půjde pouze o nákup jiného výchozího materiálu. 

 

Dosud podnik reengineering nevyužil a k organizačním a procesním změnám nedošlo. Pouze 

docházelo k rozšiřování podniku.  

 

Rok 2010 bude pro podnik důležitým rokem, ve kterém bude muset najít skryté rezervy a 

získat nové zakázky, které mu zajistí udržení se na trhu a růst podniku a především odstranit 

chyby ve vedení podniku. K tomu může pomoci řešení formou reengineeringu.  
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4 SWOT analýza podniku 

Pro analýzu podniku jsem použila SWOT analýzu. Je to metoda, pomocí které je možno 

identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby spojené s určitým projektem, typem 

podnikání, opatřením, politikou apod. S její pomocí je možné komplexně hodnotit existenci 

firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT analýza podniku PEKOS GROUP 

s.r.o. je vypracovaná v tabulce č. 1.  

 

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- kvalita dodávaných výrobků a služeb 

- kvalita používaných materiálů 

(profilů) 

- dobré jméno firmy 

- dlouholeté působení na trhu 

- projektová činnost na přání zákazníka 

- vlastní sídlo společnosti  

- vlastní výrobní hala 

- pojištění  

- certifikace 

- ochota přijmout změny 

- špatná organizační struktura 

- nepružná koordinace výroby 

- nedostatečná spolupráce výroby 

s obchodním oddělením 

(harmonogramy prací) 

- špatná koordinace dodávek materiálu 

- nedostatečná reklama, nízká 

prezentace podniku 

- slabší prezentace na internetových 

stránkách podniku 

- stránkách podniku 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

- zpracování koncepce nového výrobku 

- registrace v úsporných programech 

- využití rozsáhlých stávajících 

kontaktů 

- navázání opětovné spolupráce 

s firmami provádějícími revitalizace 

domů 

- ztráta odbytu 

- zánik podniku 

 

Tabulka 1: SWOT analýza podniku PEKOS GROUP s.r.o. 
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Z výše uvedené analýzy je patrné, že podnik má mnoho silných stránek a také nové 

příležitosti, které by mohly být využity ke zlepšení podnikatelské pozice podniku na trhu.  

 

Kritickým faktorem tohoto podniku je nepřizpůsobení se aktuálnímu trhu a požadavkům 

zákazníka.  

 

V politice jakosti ve své procesní mapě podnik vůbec nezahrnuje komunikaci s trhem, tvorbu 

strategie a vývoj nových výrobků. Tento stav musí podnik ihned řešit a změnit, pokud se chce 

udržet na trhu a být konkurenčně schopným.  

 

Další velmi slabou stránkou podniku je jeho organizační struktura, která bude nově 

navržena. 

 

Protože jsou hrozby pro podnik fatální, v další části práce navrhnu řešení pro udržení podniku 

na trhu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. 

 

Konkrétně se zaměřím na: 

 

• vytvoření nové mapy hlavních procesů podniku, 

• navržení nové organizační struktury podniku. 

 

Vzhledem k tomu, že podnik je malý a momentálně nebude přijímat nové zaměstnance, bude 

podnik počítat s tím, že nové povinnosti budou rozděleny mezi stávající zaměstnance.  

 

Podnik musí změnit hlavní procesy, zařadit do hlavního procesu komunikaci s trhem, 

především musí naslouchat a pochopit požadavky zákazníka a musí dojít ke 

změně organizační struktury podniku. 
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5 Hlavní procesy v podniku 

5.1 Současný stav hlavních procesů 

Proces podniku se dá znárodnit v jednoduchém kontextovém diagramu, tedy nejvíce 

abstraktním pohledu na systém, který zobrazuje systém podniku PEKOS GROUP s.r.o. jako 

jediný proces a s ním všechny související externí entity. Z diagramu vyplývá, že hlavním 

procesem, kterým se podnik zabývá, je výroba dveří a jejich montáž. Zakázku poptává 

zákazník. Dalšími externími entitami jsou dodavatelé materiálu jak pro výrobu, tak pro 

stavební práce a dodavatelé souvisejících prvků, jako jsou například zábradlí, stříšky a další, 

viz obrázek č. 5. 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Kontextový diagram 
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Na základě získaných teoretických poznatků, které jsou uvedeny v praktické části této práce a 

konzultacemi s vedením a zaměstnanci podniku PEKOS GROUP s.r.o. jsem dospěla 

k následujícím tvrzením:  

 

• Identifikace procesů potřebných pro systém řízení kvality včetně jejich rozlišení na 

hlavní, řídící a podpůrné není v podniku dostatečně provedena.  

• Mapa hlavního procesu, schéma posloupnosti a vzájemné působení procesů se 

znázorněním průběhu realizace zakázky nejsou ve společnosti vytvořeny.  

• Vyobrazení procesů v tomto podniku, viz obrázek č. 4 je naprosto nevyhovující, 

protože zde nejsou popsány vazby, vstupy a výstupy procesů. K hodnocení 

realizovaných procesů v podniku nedochází a tudíž nemohou být ani navrhována 

opatření ke zlepšení.  

• Stávající činnosti hlavního procesu podniku jsou nevyhovující, protože zahrnují pouze 

obchodní činnost, výroba dveří a montáž.  

 

Ve stávajících hlavních procesech není zahrnut proces komunikace s trhem a to je hlavním 

problémem toho, že podnik je v krizi, nenaslouchá požadavkům zákazníka, nedělá průzkum 

trhu a tím není schopen požadavkům zákazníka vyhovět. V hlavních procesech podnik nemá 

ani tvorbu strategie a vývoj nových výrobků. Taktéž tyto dva procesy jsou pro udržení 

podniku na trhu velmi důležité.  

 

Proto po zhodnocení výstupů SWOT analýzy, viz tabulka č. 1, doporučuji následující kroky: 

• zavést proces komunikace s trhem, 

• zavést proces strategie podniku, 

• zavést proces vývoje nového výrobku. 

 

Právě tvorba strategie pomůže podniku zjistit, kterým směrem bude směřovat.  

 

Vzhledem k poklesu poptávky po výrobku vchodových dveří, který momentálně podnik 

nabízí je také důležitým procesem vývoj nových výrobků, který je v nové mapě hlavních 

procesů také zaveden. Aktuálně podnik pracuje na návrhu výrobku sklepních kojí. S tím opět 

souvisí zavedení nového procesu komunikace s trhem. 
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5.2 Stav po implementaci návrhu 

Nově navržená mapa hlavních procesů podniku již zahrnuje komunikaci s trhem, tvorbu 

strategie podniku a také vývoj nových výrobků, viz obrázek č. 6. Součástí mapy hlavních 

procesů je popis základních vstupů a výstupů hlavních procesů podniku popsaných v tabulce 

č. 2. 

 

 

 

Obrázek 6 - Nová mapa hlavních procesů podniku PEKOS GROUP s.r.o. 

 

Veškeré procesy vyobrazené v nové mapě hlavních procesů se odvíjí od stanoveného cíle, 

který chce podnik dosáhnout. Především proces komunikace s trhem, zahrnutý v nové mapě 

hlavních procesů, pomůže podniku v poznání zákazníků a jejich potřeb a pomůže podniku 

vytvořit jeho strategii. Vstupy a výstupy procesů jsou informace, které jednotlivé procesy 

jednak získávají a jednak předávají dalšímu procesu. Tím je zaručen tok informací mezi 

jednotlivými procesy. 
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Hlavní proces Výstupy Vstupy 

Číslo 

procesu 

Název 

procesu 

Znak 

výstupu 

Název výstupu Zákazník 

výstupu 

Znak 

vstupu 

Název vstupu Dodavatel 

vstupu 

P Podnikatelský plán-vnitřní prostředí podniku 5 V Cíl podniku Podnik 

P Podnikatelský plán - trh 2 IF Informace o firmě 2,3,4,5 

 

 

1 

 

Tvorba 

strategie 
NV Požadavek na vývoj 4 IT Informace o trhu 2 

B Marketingový mix, připravený trh trh P Podnikatelský plán - trh 1 

OZ Kvalitní obchodní zástupci Obch.zást A Informace z trhu 2-trh 

S Připravený segment zákazníků Zákazníci O Informace obchodních zástupců 2 

IT Informace o trhu 1 Z Informace od zákazníků 2 

 

 

2 

 

 

Komunikace 

s trhem 

X Zkvalitnění zakázky 3 T Nemateriální zdroje a prostředí pro komunikaci s trhem 5 

HV Hotový výrobek Zákazník X Zkvalitnění zakázky 2 

PV Prototyp nového výrobku 4 U Nemateriální zdroje a prostředí pro realizaci zakázky 5 

   K Požadavek na výrobu prototypu a jeho konstrukční dokumentace 4 

 

 

3 

 

 

Realizace 

zakázky 
   D Konstrukční dokumentace nového výrobku 4 

K Požadavek na výrobu prototypu a 

konstrukční dokumentace prototypu 

3 NV Požadavek na vývoj 1 

D Konstrukční dokumentace nového výrobku 3 PV Prototyp nového výrobku 3 

 

4 

 

Vývoj 

nových 

výrobků 
   Y Nemateriální zdroje a prostředí pro vývoj nových výrobků 5 

Y Nemateriální zdroje a prostředí pro vývoj 

nových výrobků 

4 P Podnikatelský plán-vnitřní prostředí podniku 1  

5 

 

Vytváření 

prostředí U Nemateriální zdroje a prostředí pro realizaci 

zakázky 

3    

Tabulka 2: Základní vstupy a výstupy hlavních procesů podniku PEKOS GROUP s.r.o. 
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Tabulka č. 2 přehledně uvádí jednotlivé vstupy a výstupy hlavních procesů v podniku. Jedná 

se o informace, které jednotlivé procesy získávají a také vstupní informace, se kterými ostatní 

procesy pracují. Například označení NV – požadavek na vývoj, je předáním informací, které 

poskytne proces strategie podniku, který tyto informace získá díky procesu komunikace 

s trhem.  

 

Při poznání zákazníka bychom se měli k zákazníkovi vydat, pozorovat jeho práci v jeho 

prostředí a toto prostředí si zanalyzovat. Od zákazníka bychom se měli dozvědět potřebné 

informace. Co od nás žádá, očekává a jaké jsou jeho představy ve spolupráci s námi. Pokud 

zjistíme potřeby zákazníka, dalším našim krokem bude uvědomit si co náš existující proces 

poskytuje. Tedy porozumíme existujícímu procesu. Cílem je zjistit co a proč to děláme. 

Podnik musí naslouchat požadavkům zákazníka, jeho potřebám a podle toho vytvářet svou 

strategii.  

 

Vzhledem k tomu, že podnik chce dále spolupracovat s revitalizačními firmami, které patřily 

mezi jeho hlavní zákazníky musí okamžitě provést kroky, které doposud neučinil a to: 

  

- zaregistrovat se v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) v programu Zelená úsporám 

jako výrobci vchodových dveří, 

- zaregistrovat se v Seznamu výrobků a technologií (SVT) v programu Zelená úsporám 

jako výrobci vchodových dveří. 

 

Dále by se měl podnik zaměřit na nově vznikající bytová družstva a společenství vlastníků, 

která mohou být potenciálním zákazníkem. Družstva, která nebudou provádět komplexní 

revitalizaci, ale budou chtít rekonstruovat vchody.  

 

Pokud podnik zavede nový výrobek (sklepní koje) na trh, musí oslovit zákazníky, se kterými 

v minulosti spolupracoval a prováděl pro ně komplexní rekonstrukci vchodového portálu, a 

nabídnout jim svůj nový výrobek. V tomto případě musí využít své silné stránky vyplývající 

ze SWOT analýzy podniku, viz tabulka č. 1.  

 

Vzhledem k variabilitě výrobku (sklepní koje) by měl podnik zvážit i možnost výroby šaten 

do škol. Tím by podnik rozšířil své pole působnosti. 
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K potřebným informacím, které podnik pro své působení a fungování potřebuje, pomůže nově 

zařazený proces komunikace s trhem, který přinese informace, zda je poptávka jednak po 

stávajícím výrobku (vchodové dveře), tak i po novém výrobku (sklepní koje) reálná, zda o ně 

projeví trh zájem. 

 

Nutností je propojení nových procesů v hlavních procesech podniku a především spolupráce 

mezi jednotlivými procesy. K tomu by měla pomoci i nová organizační struktura, která je 

navržena v bodě 6.2 této práce.  

 

Podnik musí postupně změnit celou svou strategii. Musí vyřešit plynulou výrobu a především 

dobrou komunikaci mezi jednotlivými procesy.  

5.3 Výhody nově zavedených procesů 

Díky nově zavedenému procesu komunikace s trhem podnik zmapuje trh a požadavky 

zákazníků. Díky těmto informací bude schopen vytvořit strategii podniku, tedy směr, kterým 

se bude dále ubírat a bude schopen plnit potřeby a požadavky zákazníků. Informace z procesu 

komunikace s trhem využije také v procesu vývoje nových výrobků, a tím se přiblíží také 

k plnění potřeb zákazníků. 

 

Zavedením nových procesů podnik získá především to, že veškerá činnost bude orientovaná 

na potřeby a požadavky zákazníků. Zákaznici rozhodují. Činnost podniku bude orientovaná 

na zajištění konkurenceschopnosti, zlepšení produktivity a výkonnosti podniku. Díky toku 

informací mezi procesy bude mít podnik lepší schopnost provádět stálé změny. Zlepší se 

především vzájemné vztahy, komunikace a hladší průběh plnění zakázky. Jednotlivé procesy 

mohou být samostatně kontrolovány, zlepšovány a přizpůsobovány ostatním procesům. 

Propojením nově zavedených procesů v hlavních procesech podniku, může podnik opět získat 

své místo na trhu a zlepšit tak svou konkurenceschopnost.  

 

Podnik musí také provést reengineering jednotlivých procesů, které jsou součástí hlavních, 

řídících i podpůrných procesů. Tento návrh je prvotním krokem k celkovému reengineeringu. 
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6 Organizační struktura podniku 

6.1 Současný stav organizační struktury 

Stávající organizační struktura a vzájemné vazby, vztahy nadřízenosti a podřízenosti tohoto 

podniku jsou uvedeny v obrázku č. 7.  

 

Organizační struktura vychází ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Jsou to vztahy přímé 

přikazovací pravomoci a přímé odpovědnosti za plnění příkazů. Vedením společnosti je 

pověřen obchodní ředitel společnosti.  

 

 

 

 

Obrázek 7 - Organizační struktura podniku PEKOS GROUP s.r.o. 

asistentka obchodní ředitel jednatelka 

oblastní manažer 

sev.a stř .Morava 

oblastní manažer 

jižní Morava 

oblastní manažer 

východní  Čechy 

předák 

6.čety 

montér 

elektro 

montér 

stavbyvedoucí 

účetní 

daňový poradce 

správce sítě 

technik 

skladník 

servis man 

předák 

ost. čet 

 

montér 

elektro 

montér 

elektro 

montér 

předák 

el. čety 

zámečník 

zámečník 

předák  

1. čety 

montér 

předák 

2. čety 

 

montér 

montér montér montér 



 39 

Vedení podniku PEKOS GROUP s.r.o. je hierarchicky rozděleno do pyramidové struktury. 

Rozpětí řízení je v tomto podniku široké. Výrobní ředitel má veškeré rozhodovací pravomoci 

a musí znát podrobně všechny činnosti svých podřízených. Je často přetížen řešením rutinních 

záležitostí, toto vyplývá z potřeby ředitele řídit vše a mít absolutní přehled o činnostech ve 

firmě.   

 

Stávající nákres organizační struktury je nelogický a ve své podstatě neodpovídá skutečnému 

stavu. Například zařazení předáka 6. čety pod oblastního manažera neodpovídá skutečnosti, 

vzhledem k tomu, že stavbyvedoucí zařizuje montážně-stavební práce i v tomto regionu a 

v nákresu není, že by spadal i pod jižní Moravu. 

 

Nedostatky organizační struktury. 

Organizační struktura podniku je nevyhovující.  

Centrální řízení má mnoho nevýhod, mezi které patří například: 

- komunikační a informační bariéry,  

- nepřesouvání pravomocí níže,  

- zbytečné zatěžování určitých pozic (stavbyvedoucí, asistentka) 

 

V tomto podniku chybí přesný popis jednotlivých činností a delegování pravomocí.  

 

Stávající organizace má velké nedostatky především v komunikaci a to hlavně obchodníků 

s výrobou a montáží. 

 

Při plnění zakázek dochází k mnoha zbytečným komplikacím a to především v oblasti 

obchodní, výrobní a montážně-stavební. 

 

Obchodní oblast: 

- obchodníci nezjišťují požadavky zákazníků, především revitalizačních firem, 

- obchodníci nemají informace z výroby o harmonogramu prací, 

- obchodníci nemají informace o harmonogramech montážních prací, 

- neznalostí časových harmonogramů výroby dochází k včasnému neplnění zakázek, 

- obchodníci nasmlouvají zakázky, aniž by měli promyšleno, zda je výroba a montáž 

schopna z hlediska času tyto zakázky splnit. 
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Výrobní oblast: 

- nekvalitní zásobování výrobním materiálem (profily) – dochází k situacím, až na 

poslední chvíli doobjednání chybějícího materiálu pro výrobu, 

- důsledkem nedostatečného předávání informací s obchodníky dochází k situacím, že 

se nestihá vyrábět, nastávají situace, kdy jsou hluchá místa ve výrobě a pak dojde 

k tomu, že je příliš zakázek v jednom termínu a nestihá se vyrábět požadované 

množství, 

- nevytváří se harmonogramy prací potřebné k navázání ostatních činností. 

 

Montážně-stavební: 

- nekvalitní zásobování stavebním materiálem, dochází k dokoupení chybějících věcí na 

poslední chvíli, 

- důsledkem nedostatečného předávání informací s obchodníky dochází k včasnému 

neplnění zakázek, 

- nevytváří se harmonogramy prací potřebné pro práci s těmito informacemi. 

 

Důsledkem špatné organizace celého podniku vznikají situace, že se nestihá včas vyrábět a 

zajišťovat montážně-stavební práce. 

 

Na základě osobních schůzek jsem došla k závěru, že za stávajícího stavu řeší ve své podstatě 

veškerou činnost stavbyvedoucí. Tím dochází k chaotickému řízení jak výroby, tak montážně-

stavebních činností. Vzhledem k tomu, že se firma obává zbytečných zásob, dochází k tomu, 

že při výrobě dojde potřebný materiál a narychlo se tato situace musí řešit. To také přispívá 

k neplnění zakázek ve stanovených termínech. Objednávání zboží pro výrobu řeší 

stavbyvedoucí, pro montážně-stavební činnosti také stavbyvedoucí, ale i předáci sami. 

Z těchto důvodů podnik ztrácí přehled, kde se co objednalo a nakoupilo. Velkou chybou 

podniku je, že předáci si nakupují na faktury zboží pro stavbu u nasmlouvaných dodavatelů 

sami a bez jakéhokoli přehledu. Tento stav je naprosto nepřípustný. Příprava výroby je také 

nedostatečně řešena. Asistentka v podniku tvoří s obchodníky smlouvy, zajišťuje taktéž 

objednávání materiálu, přijímá reklamace a provádí další činnosti. Ztrácí se orientace v celém 

vedení podniku. Proces je příliš zdlouhavý a dochází ke zbytečnému předávání si informací 

mezi zaměstnanci. Jeden zaměstnanec zastává příliš mnoho úkolů na úkor kvality zakázek. To 

vede k neplnění požadavků zákazníka. Podnik je momentálně veden chaoticky a potřebuje 

úpravu k hladkému plnění zakázek. 



 41 

V podniku musí být přesně vymezeny činnosti zaměstnanců a především musí být nově 

vytvořena organizační struktura, kde mezi sebou jednotlivé úseky budou úzce komunikovat a 

předávat si potřebné informace. Vzhledem k tomu, že tento podnik patří mezi menší podniky 

a přibírat nové zaměstnance momentálně není potřeba, musí být vymezeny i kumulované 

funkce. Musí být jasně stanoveno, kdo zodpovídá za objednávání materiálu pro výrobnu 

dveří, kdo zodpovídá za objednávání materiálu pro montážně-stavební oddělení, kdo 

zabezpečuje reklamace, přípravu výroby dveří a další. Kdo je zodpovědný za výrobu a kdo za 

montážně-stavební práce.  

 

Základním krokem je změna organizace celého podniku ze stávající svislé na vodorovnou a 

nastavení nové komunikace mezi jednotlivými vedoucími pozicemi. 

6.2 Nová organizační struktura 

Nová organizační struktura podniku by měla být z původní hierarchicky pyramidové struktury 

přepracovaná na strukturu plošnou. Návrh nové organizační struktury je vyobrazen v obrázku 

č. 8. Předáci, zámečníci a montéři nejsou uvedeni v přesném počtu, jsou uvedeny pouze jejich 

funkce. 

 

 

Obrázek 8 - Návrh nové organizační struktury podniku PEKOS GROUP s.r.o. 
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Dále uvádím hlavní náplně jednotlivých útvarů plynoucí z upravené organizačního struktury 

podniku.  

 

Obchodní ředitel by měl: 

- zabezpečovat operativní řízení společnosti a koordinaci mezi jednotlivými útvary 

společnosti, 

- analyzovat a navrhovat hlavní směry rozvoje podniku, 

- ve spolupráci s obchodním oddělením zabezpečovat komunikaci s trhem a ze 

zjištěných informací tvořit strategii podniku, 

- vytvářet podmínky k dosažení plánovaného zisku podniku, 

- zajistit úspěšnost podniku na trhu, její rozvoj a prosperitu, 

- zodpovídat za výsledky podniku, 

- dohlížet na dostatečnou komunikaci mezi jednotlivými útvary a to například formou 

svolávání pravidelných porad, 

- na základě účetních informací tvořit strategii podniku. 

 

Jednatelka: 

- zpracovávat účetní informace a z nich vytvářet a předávat ekonomické podklady pro 

obchodního ředitele. 

 

Obchodní zástupci by měli: 

- organizovat a provádět marketingový průzkum, 

- komunikovat s trhem, analyzovat a předkládat výsledky analýz obchodnímu řediteli, 

- ve spolupráci s obchodním ředitelem vytvářet strategii podniku, 

- ve spolupráci s obchodním ředitelem vytvářet propagaci podniku, navrhovat reklamní 

činnost, 

- ve spolupráci s obchodním ředitelem pracovat na zaevidování podniku do úsporných 

programů, 

- oslovovat zákazníky, tvořit nabídky, uzavírat obchodní smlouvy, komunikovat se 

zákazníky při realizaci zakázek, 

- komunikovat s útvarem výroby a montážně-stavebním útvarem. 

 

Tento útvar je tvořen třemi obchodními zástupci v různých regionech.  
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Montážně-stavební útvar by měl:  

- provádět zaměření otvorů pro nové dveře, 

- zabezpečovat hladký průběh montážně-stavebních prací, 

- úzce spolupracovat s obchodním útvarem, útvarem výroby a skladem, 

- vytvářet harmonogramy prací montážně-stavebního útvaru a poskytovat je ostatním 

útvarům, 

- předávat požadavky na objednání materiálů pro montážně-stavební činnosti, 

- vyřizovat reklamace související se stavební částí, 

- předávat zakázku zákazníkovi. 

 

V čele tohoto útvaru je stavbyvedoucí, který má podřízené předáky zajišťující montážně-

stavební práce. 

 

Výrobní útvar by měl: 

- zabezpečovat hladký průběh výroby, 

- úkolovat zámečníky, 

- úzce spolupracovat s obchodním útvarem, útvarem montážně-stavebním a skladem, 

- vytvářet harmonogramy prací a poskytovat je ostatním útvarům, 

- podílet se na vývoji nových výrobků, navrhovat nové výrobky, 

- předávat požadavky na objednání materiálů pro výrobu skladníkovi, 

- vyřizovat reklamace související s výrobou dveří, 

- vytvářet projekty jednotlivých zakázek dle sjednaných smluv, 

- připravovat výrobu a vytvářet časové harmonogramy výroby. 

 

V čele tohoto útvaru stojí technik, který má podřízené zámečníky. Je to sdílená funkce 

s funkcí přípraváře výroby. 
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Sklad by měl: 

- vést sklad, 

- zabezpečovat dodávky materiálů dle stanovených požadavků výrobního a montážně-

stavebního útvaru, 

- vybírat nejvhodnější dodavatele na trhu, 

- sledovat vývoje cen používaných materiálů, 

- koordinovat dodávky materiálů, 

- úzce spolupracovat s výrobním a montážně-stavebním útvarem, 

- se servis manem zabezpečovat přichystání materiálu na stavbu, 

- zabezpečovat objednávky souvisejících prvků. 

 

Tento útvar je tvořen jedním zaměstnancem, skladníkem, který bude mít sdruženou funkci a 

bude nejen vést sklad, ale zabezpečovat materiál na sklad.  

 

Servis man by měl: 

- zabezpečovat odvoz materiálu na stavby, 

- řešit drobné reklamace. 

 

Tato osoba pracuje především pro útvar montážně-stavení, ale také pro útvar výrobní. 

 

Změna organizační struktury je prvotním krok k tomu, aby zajištění zakázky mělo hladší 

průběh. Aby jednotlivé úseky mezi sebou komunikovali. Jednotlivým útvarům jsou přesně 

stanoveny činnosti organizačních složek.  

6.3 Výhody nové organizační struktury 

Nová organizační struktura zabezpečuje hladší průběh procesů v podniku a především lepší 

komunikaci mezi vedoucími úrovněmi. Stanovením náplní jednotlivých vedoucích 

pracovníků bude odstraněna chaotická organizace jak ve výrobě dveří, tak i v montážně-

stavebních pracích. Vzhledem k přesnému stanovení náplní práce budou odstraněny problémy 

jak ve vedení určitého procesu, tak v návaznosti na další procesy. Řešením problémů daného 

procesu je pověřen vedoucí pracovník, jehož povinnosti jsou vyjmenovány v bodě 6.2 této 

práce. 
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Vedoucí pracovníci, to znamená obchodníci, stavbyvedoucí, technik a skladník budou mezi 

sebou úzce spolupracovat. Každý vedoucí pracovník bude mít přehled o průběhu prací daného 

procesu a předáváním informací a poskytováním harmonogramů prací jednotlivých útvarů 

bude zaručen hladký průběh včasného splnění zakázky. Tím se odstraní problém stanovení 

data dokončení zakázky. Obchodníci budou přesně informováni o plnění zakázek a budou 

schopni sjednat termíny nových obchodních případů tak, aby nedocházelo ke komplikacím 

plnění zakázky.  

 

Odbourají se dosavadní problémy ve špatné koordinaci zakázky a především v komunikaci 

zaměstnanců. Změní se role lidí od rolí podléhajících kontrole k rolím s větší pravomocí. 

Změní se kritéria pracovních postupů od výkonnosti ke schopnostem. Změní se hodnoty 

podnikové kultury. Dobrou komunikací mezi jednotlivými útvary se zajistí schopnost 

okamžitě reagovat na požadavky zákazníků.  

 

Organizační struktura se změnila z dřívější svislé po dnešní vodorovnou. Jedná se o podnik 

menší, tudíž zabezpečení spolupráce a komunikace nebude obtížné.  
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Závěr 

Podniky se v dnešní době musí neustále přizpůsobovat a jednou z možností je reengineering. 

V této práci jsem aplikovala teoretické poznatky v konkrétním podniku, který je v krizi. 

Cílem práce byla analýza příčin krize a předpokladů pro implementaci poznatků o 

reengineeringu ve vybraném podniku s cílem odstranit jeho současné podnikatelské problémy, 

zlepšit řízení a zvýšit celkovou konkurenceschopnost. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první, teoretické, části 

práce jsou vymezeny základní a nejčastěji používané pojmy reengineeringu a je zde 

představena jeho historie. Dále jsou v této části práce popsána klíčová slova reengineeringu a 

uvedeny zásady úspěšného reengineeringu podnikových procesů.  

 

V praktické části práce je po představení podniku a jeho hlavních aktivit provedena  SWOT 

analýza, na jejímž základě byly vymezeny aktuální podnikové příležitosti a hrozby. Cíle práce 

jsou naplněny v páté a šesté kapitole. Pátá kapitola uvádí stav před a po zavedení nových 

hlavních procesů - komunikace s trhem, tvorba strategie a vývoj nových výrobků. Na  nové 

mapě hlavních procesů a popisu jejich vstupů a výstupů vysvětluje jejich význam a vazbu na 

další procesy. Obdobně šestá kapitola uvádí nejprve stávající organizační strukturu a poté 

strukturu upravenou pro potřeby nových hlavních procesů. Vzhledem k tomu, že podnik 

nemůže reengineering všech procesů, které v podniku probíhají, provést současně, byl 

proveden výběr dvou základních oblastí, u kterých musí být reengineering proveden v první 

fázi. Podnik ovšem musí postupně reengineering aplikovat ve všech svých procesech.  

.  

V České republice stojí i díky hospodářské krizi řada firem na prahu reengineeringových 

procesů jako poslední možnosti své další existence na trhu. Na druhé straně řada českých 

firem pochopila, v čem spočívá význam a přínos nástrojů reengineeringu a tento proces již 

úspěšně nastoupila a dosáhla lepší pozice na trhu. Doporučuji proto manažerům podniků, 

které se potýkají s různými problémy, aby se učili od svých partnerů i konkurentů, kteří mají s 

reengineeringem pozitivní zkušenosti a dosáhli žádoucích výsledků. 
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