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Anotace 
 

V přiložené práci se zabývám outsourcingem vybrané činnosti společnosti 
Viamont DSP a.s. Konkrétně se zabývám činností pracovní skupiny Technicko 
hospodářské správy budov, která provádí opravy, údržbu a odstraňování havárií 
v objektech, které společnost Viamont DSP a.s vlastní. Tuto pracovní skupinu podrobuji 
určité analýze, která se týká například pracovní náplně zaměstnanců, ale zejména určitých 
ekonomických ukazatelů, na jejichž základě a zjištěných výsledků skupinu Technicko 
hospodářské správy porovnávám s činností jiné externí firmy, která má zájem svými 
činnostmi plně nahradit činnost skupiny Technicko hospodářské správy budov. Cílem mé 
práce je posoudit, zda je pro společnost Viamont DSP a.s. výhodné na základě zjištěných 
výsledků nahrazovat činnost pracovní skupiny Technicko hospodářské správy budov, 
pracovní skupinou Technicko hospodářské správy outsourcingované externí firmy Šašek 
nebo zachovat stávající stav ve společnosti. 

 
Klíčová slova:  

Outsourcing,Viamont DSP a.s., Tecnicko hospodářská správa, externí firma Šašek. 

 

Summary 
 

In the attached work I deal with outsourcing of a selected activity of the company 
Viamont DSP a.s. In particular, I deal with activities of the working group 'Technical and 
economic management of buildings' that executed repairs, maintenance and elimination of 
breakdowns in objects owned by the company Viamont DSP a.s. I subject this group to a 
certain analysis that covers e.g. job contents of the employees and, in particular, certain 
economic indexes. On basis of this analysis and the found results I then compare the group 
'Technical and economic management of buildings' with activities of another external 
company that intends to supersede activities of compare the group 'Technical and 
economic management of buildings' by its own activities. The purpose of my work is to 
consider whether on basis of the found results it is profitable for the company Viamont 
DSP a.s. to supersede activities of the working group 'Technical and economic 
management of buildings' by a working group 'Technical and economic management' of 
the external outsourcing company Šašek or preserve the existing situation in the company. 

Keywords: 

Outsourcing, Viamont DSP a.s., Technical and economic management, external company 
Šašek. 
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Úvod 
 

V bakalářské práci se budu zabývat outsourcingem vybrané činnosti společnosti 

Viamont DSP a.s. Konkrétně budu hodnotit jednotlivé pracovní činnosti, které vykonává 

skupina THS budov, která je nedílnou součástí společnosti Viamont DSP a.s. jejímž 

hlavním úkolem je provádění oprav, údržby a odstraňování vzniklých havárií v objektech, 

které jsou společnost vlastní. Skupinu THS budov podrobím určité analýze, kde se hodlám 

zabývat zejména ekonomickými ukazateli, na jejichž základě budu porovnávat skupinu 

THS budov společnosti Viamont DSP a.s. s jinou externí firmou. V tomto případě se bude 

jednat o soukromou stavební firmu Šašek, která má zájem svými činnostmi plně nahradit 

činnosti, které vykonává skupina THS budov společnosti Viamont DSP a.s. Tuto analýzu 

bych shrnul do následujících bodů, z nichž v prvním se budu zabývat společností Viamont 

DSP a.s., kde stručně uvedu organizační kontext společnosti a činnosti, kterými se 

společnost Viamont DSP a.s. zabývá. Ve druhém bodě se hodlám zabývat výkladem pojmu 

outsourcing, kde stručně vysvětlím důvody zavádění nebo důvody realizace outsourcingu 

ve firmách. Zde se stručně zmíním o SWOT analýze, kterou firmy využívají jako určitý 

nástroj pro stanovení firemní strategie. Ve třetím bodě se hodlám zabývat jednotlivými 

činnostmi skupiny THS budov společnosti Viamont DSP a.s., kde stručně představím, jak 

THS budov funguje v praxi a hodlám se zde zabývat finančními náklady, které společnost 

Viamont DSP a.s. vynaloží na chod skupiny THS budov, v určitém časovém období. Ve 

čtvrtém bodě se budu věnovat THS stavební firmy Šašek, kde provedu charakteristiku THS 

a budu se věnovat finančním nákladům, které stavební firma Šašek vynaloží na chod 

jednotlivých THS, v určitém časovém období. V pátém bodě provedu porovnání THS 

budov společnosti Viamont DSP a.s. a THS stavební firmy Šašek. Půjde především o 

ekonomické porovnávání, kde na základě zjištěných výsledků porovnám, kolik finančních 

prostředků vynaloží na provoz své THS společnost Viamont DSP a.s. a naopak kolik 

finančních prostředků vynaloží na provoz svých THS soukromá stavební firma Šašek. 

V této části se dále hodlám věnovat návrhu optimálních tras v síti aplikací Hamiltonovské 

kružnice, kterou navrhnu pro každou hodnotící THS zvlášť , díky nimž zkrátím dojezdové 

vzdálenosti, což povede k nižší spotřebě pohonných hmot a celkově ke snížení nákladů na 
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dopravu. Šestým bodem bude závěrečná část, kde posoudím na základě zjištěných 

výsledků, zda je pro společnost Viamont DSP a.s. výhodnější dále využívat svou vlastní 

THS nebo zda je výhodnější nahradit vlastní THS jinou externí firmou.  
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1. Viamont DSP a.s. 
 

Společnost Viamont DSP a.s. vznikla 9. května v roce 2001 odprodejem 50% 

podílu společnosti Dálniční stavby Praha a.s. Původně společnost fungovala od roku 1992 

jako společnost s ručením omezeným, kdy se především specializovala na rekonstrukce či 

novostavby železniční infrastruktury. Jako společnost s ručením omezeným fungovala do 

května roku 1996, po té mění svou právní formu na akciovou společnost. Společnost 

Viamont DSP a.s. patří od vzniku v roce 2001 mezi přední stavební společnosti 

s působností na celém území České republiky, jejíž hlavní sídlo s vedením společnosti se 

nachází v ulici Železničářská ve městě Ústí nad Labem - Střekov. 

 V rámci své činnosti se společnost specializuje především na budování a 

rekonstrukce železničních sítí, dále se řadí mezi největší provozovatele, kteří provozují 

drážní dopravu na území České republiky. V rámci vnitrostátní nákladní železniční 

dopravy společnost Viamont DSP a.s. spolupracuje především s největším českým 

železničním dopravcem České dráhy a.s. Přitom se nespecializuje pouze na nákladní 

dopravu, ale v menší míře též provozuje vnitrostátní osobní drážní dopravu např. na 

železniční trati mezi stanicemi Mariánské lázně – Karlovy Vary.  

V rámci Evropské unie společnost Viamont DSP a.s. spolupracuje s mnoha 

významnými zahraničními partnery, mezi které patří především Německé, Rakouské, 

Maďarské, Polské, Slovenské a Nizozemské železnice. V rámci mezinárodní nákladní 

dopravy provádí přepravu sypkých i tuhých materiálů, ale také např. přepravu pohonných 

hmot a kyselin. V rámci mezinárodní osobní železniční dopravy provozuje přepravu osob 

především v podobě víkendových spojů na železničních tratích mezi Českou republikou a 

Polskem, mezi železničními stanicemi Trutnov - Lwowek Slaski, nebo mezi Českou 

republikou a Spolkovou republikou Německo mezi železničními stanicemi Kraslice – 

Klingenthal.  

Společnost se v dnešní době věnuje mnoha dalším činnostem, mezi které patří 

provádění významných staveb a rekonstrukcí především v Ústeckém regionu, které se 

nedotýkají výlučně rekonstrukcí a budování železniční infrastruktury. Mezi největší 

významné stavby, které nejsou zahrnuty do struktury budování a rekonstrukce železničních 

sítí a staveb patří např. budování protipovodňové hráze v Ústí nad Labem a s tím spojené 
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rozšiřování pozemní komunikace č. 62 ve směru na Děčín nebo rekonstrukce a výstavba 

objektu bývalé vyhlídky Františka Josefa, která je umístěna v atraktivní lokalitě lázeňské 

části v Teplicích či rekonstrukce nádražní budovy v Ostrově nad Ohří.  

Společnost také vlastní několik objektů, které jsou umístěné na mnoha místech 

v Ústeckém kraji, sloužících jako odloučená pracoviště hlavního sídla společnosti. Tato 

odloučená pracoviště jsou využívána zaměstnanci zejména v případech, kdy v blízkosti 

okolí probíhá významná stavba nebo rekonstrukce. Správu a údržbu budov provádí 

oddělení technickohospodářské správy budov, které je součástí společnosti Viamont DSP 

a.s. se sídlem v Ústí nad Labem a v případě potřeby provádí nezbytné opravy a 

rekonstrukce v objektech, které jsou odloučenými pracovišti. Činností THS budov se 

zabývám v následujících částí bakalářské práce. [ 7 ] 

 

1. 1 Jakými činnostmi se Viamont DSP a.s. zabývá 
 

- zabývá se projektovou činností ve výstavbě  

- provádí stavební činnosti 

- zabývá se inženýrskou činností v investiční výstavbě 

- provádí výkon zeměměřičských činností 

- provádí montáže, opravy, revize a zkoušky určených elektrických zařízení 

- provádí prohlídky, revize a zkoušky určitých technických zařízení  

- podniká ve velkoobchodě, skladování zboží a manipulace s nákladem 

- půjčuje a pronajímá věci movitého charakteru 

- zajišť uje činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 

- zajišť uje činnost účetních poradců či vedení účetnictví 

- pronajímá nemovitosti včetně bytů a nebytových prostor 

- provádí opravy silničních vozidel a pracovních strojů 

- zajišť uje silniční nákladní dopravu  

- provozuje drážní dopravu 
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2. Výklad pojmu outsourcing 
 

V podstatě se jedná o dlouhodobý smluvní vztah, a to s někým uvnitř vlastní 

organizace, jehož cílem je poskytování služeb v jedné nebo více oblastech činnosti 

organizace. 

Outsourcingem lze pro zjednodušení označovat takové případy, kdy dochází 

k poskytování souboru souvisejících služeb současně a poskytovatelé těchto služeb se 

specializují na jejich ucelené bloky. Tato specializace spolu s rozšiřováním portfolia služeb 

vedla v minulosti např. ke vzniku logických podniků ( jedná se o podnik, který propojuje a 

vzájemně slaďuje činnosti mnoha specialistů a poskytuje vysoce komplexní služby a plní 

operace při realizaci materiálového toku mezi dodavatelem a zákazníkem na straně vstupu, 

tak na straně výstupu z výrobní organizace), systémových integrátorů ( tento integrátor je 

na základě smlouvy pověřený komplexním řešením informačního systému zákazníka a 

odpovídá tak za komplexní a kvalitní řešení integrovaného informačního systému ) apod. 

Při realizaci outsourcingu jsou odstraňovány organizační mezistupně, čímž dochází ke 

zploštění struktury firmy o outsourcované aktivity a zároveň ke zjednodušení procesů o 

služby zajišť ované poskytovatelem. [ 2 ] 

 

2. 1 Principy outsourcingu 

 

Principy outsourcingu spočívají v tom, že podniky neprovádějí tzv. nepřímé 

funkce vlastními silami, ale pomocí vnějších zdrojů. Znamená to tedy, že se podnik 

soustředí na své základní aktivity a podle hesla „ Dělej, co umíš, co neumíš, nechej dělat 

druhé, kteří také neumějí všechno“ si např. výzkum, vývoj, konstrukci, právní záležitosti, 

reklamu, zpracování dat, provoz stravování, dopravu, zabezpečení ochrany objektů, úklid, 

účetnictví a mnoho dalších činností nechávají podniky provádět jiným podnikatelským 

subjektem. Tento jiný podnikatelský subjekt je zpravidla specializován na konkrétní obor a 

v dané problematice má o mnoho zkušenější pracovní sílu. Přitom odpovědnost v dané 

činnosti plně přebírá již výše zmiňovaný jiný podskalský subjekt a podniky se tímto 
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mohou plně věnovat své stěžejní činnosti. Vynaložené finanční prostředky na zajištění 

specializované činnosti jsou díky využití outsourcingu zpravidla mnohem nižší. [ 2 ] 

2. 2 Důvody realizace outsourcingu 
 

Důvody pro úvahu o realizaci outsourcingových projektů ve firmě lze shrnout do čtyř 

skupin: 

1. Konkurenční: 

- strategické získání inovačních technologií, know-how, 

- získávání konkurenční výhody. 

2. Věcné: 

- soustředění se na „core business“, 

- zdokonalení rozvoje a zlepšení operační výkonnosti v oblasti hlavní činnosti, 

- snížení rizika úniku interních informací, 

- přenesení rizik na poskytovatele outsourcingových služeb a s tím spojené, 

- garantování kvality daných služeb. 

3. Finanční: 

- vyřešení dilema o procesu outsourcingu z pohledu snížení nákladů a zvýšení 

výnosů, 

- zprůhlednění nákladů, 

- uvolnění investičních zdrojů a to díky, 

- rozložení počáteční investice do měsíčních plateb ( převedení fixních nákladů na 

variabilní). 

4. Organizační: 

- zjednodušení manažerské práce, 

- zploštění organizační struktury podniku, 

- zvýšení pružnosti a 

- snížení počtu pracovníků, případně „nenavýšení“ z důvodu realizace nového 

projektu. [ 2 ] 
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2. 3 Důvody a důsledky realizace outsourcingu 
 

Outsourcing může hrát významnou roli také v podmínkách malých a středních 

podniků, kdy podnikatelé nemohou zatěžovat své podniky vysokým nárůstem inovací či 

přílišným rozšiřováním organizační struktury. Právě pro tyto malé a střední podniky je 

výhodné zajišť ovat některé činnosti vnějšími zdroji a to například, kdy poskytovatel 

logistických služeb může na rozdíl od individuálního přístupu menšího podniku dosáhnout 

výhodnějších nákupních cen, nižších dopravních sazeb atd. V řadě případů jsou některé 

formy outsourcingu realizovány standardně jako výchozí stav. Jedná se především o 

outsourcing dopravy (zajišť ují jednotlivý dopravci), lidské práce (zajišť ují personální 

agentury) a poměrně často informačních technologií. Jelikož jen málo firem je schopno 

realizovat veškeré tyto činnosti v rámci své podnikatelské činnosti. Nejvýrazněji se 

v dnešní době outsourcing využívá v oblasti automobilového průmyslu, logistiky a 

lidského potenciálu. Faktory úspěšné realizace outsourcingu jsou vloženy, jako viz příloha 

č. 1. [ 2 ] 

 

2. 4 Co lze outsourcovat v podniku? 
 

Velice často je outsourcing spojován s odvětvím informačních technologií a 

informačních systémů. Dále je často spojován s marketingem a reklamou, které následuje 

logistika a bankovní sektor. V rámci podniku se outsourcing uplatňuje zejména v těchto 

oblastech: 

a) Logistika – transport, skladování, služby JIT, manipulace, 

b) účetnictví  a mzdová evidence, 

c) facility management – ostraha, stravování, úklidové služby, údržba, 

d) stravování,  

e) věda a výzkum, 

f) informační technologie a systémy – poskytování HW a SW, telekomunikační služby, 

g) lidské zdroje – přímá či nepřímá pracovní síla, školení, 
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h) výroba – předmontáž, vstupní či výstupní kontrola, 

ch) ekologie a životní prostředí, 

i) úklidové služby. [ 2 ] 

 

2. 5 Chyby v případě outsourcingových projektů 
 

Při realizaci outsourcingových projektů se často vyskytují tyto chyby: 

- firmy očekávají nereálné výsledky od outsourcingových projektů, 

- zadavatel projektu má chybné představy o množství práce, kterou má subdodavatel 

vykonat, 

- mylné očekávání výše úspory nákladů způsobených nákupem určité služby, 

- podcenění přípravné fáze outsourcingového projektu v oblasti určení cílů, 

- firma nemá stanoveny kritické faktory úspěchu, 

- špatně definovaný rozsah outsourcovaných služeb, 

- špatné řízení týmů outsourcingových projektů, 

- špatně uzavřená nebo chybějící smlouva atd. [ 2 ]        

 

2. 6 SWOT analýza – o co se jedná? 
 

Jedná se o metodu, která hodnotí silné ( Strengths ) a slabé ( Weaknesses ) 

stránky, příležitosti ( Opportunities ) a hrozby ( Threats ), které jsou spojeny s konkrétním 

projektem, podnikatelským záměrem, politikou ve smyslu určitého opatření atd. Jde o 

metodu analýzy, která se využívá především v marketingu, kdy s její pomocí je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nové možnosti růstu firmy a zjišť ovat určité 

potíže, které firmu trápí. Tato analýza tvoří součást strategického dlouhodobého plánu 

firmy, byla vyvinuta v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století v USA 

Albertem Humphreym na Stanfordově univerzitě, kde probíhal výzkumný projekt 

s využitím dat od 500 nejvýznamnějších společností v USA. Ve SWOT analýze firmy 

musíme zejména zhodnotit: 
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- vlastnickou strukturu a její stabilitu 

- finanční sílu a zdraví firmy 

- složitost a účelnost organizační struktury 

- pozici firmy na trhu  

- celkovou výrobní kapacitu firmy 

- míru pružnosti, technickou a technologickou úroveň 

- celkovou výrobní kapacitu 

- dovednost, zkušenosti a odbornost zaměstnanců 

- vybavení firmy 

- know-how atd. [ 1 ] [ 8 ] 

 

2. 7 SWOT analýza – stanovení strategie firmy a oblasti použití 
 

Tuto analýzu firmy používají jako určitý nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie firmy, projektu či zdokonalování stávajícího stavu. Uplatňuje se zejména v těchto 

oblastech: 

- marketing 

- management 

- procesní řízení 

- projektové řízení 

- systém kvality apod. [ 6 ] 
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Členění SWOT analýzy: 

 Silné stránky Slabé stránky 

 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti.  

S – Přednosti 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik nových 

příležitostí. 

W - Slabiny 

 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

O – Příležitosti 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je možné 

omezit hrozby, ohrožující slabé 

stránky společnosti. 

T - Hrozby 

Obrázek č. 1 – Popis SWOT analýzy pomocí mřížky 
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3. Popis činnosti THS Viamont DSP a.s. 
 

Společnost Viamont DSP a.s. v roce 2001 zařadila do své organizační struktury 

THS budov, která zajišť uje opravy, údržbu a odstraňování vzniklých havárií v objektech, 

které jsou ve vlastnictví společnosti. Jedná se celkem o deset objektů, které jsou umístěny 

v Ústeckém kraji v Teplicích, Lounech, Mostě, Chomutově, Děčíně, Jablonci nad Nisou, 

České Lípě, Litvínově, Štětí a ve Šluknově. V podstatě se jedná o odloučená pracoviště, 

která leží mimo hlavní sídlo v Ústí nad Labem. THS budov má v dnešní době 8 

zaměstnanců, v jejichž čele stojí mistr, který je zodpovědný z činností obsahujících opravy, 

údržbu a odstraňování vzniklých havárií na objektech, které vykonávají pod jeho vedením 

podřízení zaměstnanci. 

O případné havárii, která se objevila v konkrétním objektu, se mistr dozvídá 

prostřednictvím výkonného ředitele společnosti, pod něhož THS budov spadá, který mu 

podá informaci o situaci v konkrétním objektu a informuje jej o rozsahu vzniklé havárie. 

Výkonný ředitel společnosti se o vzniklé situaci na objektu dovídá prostřednictvím 

mobilního telefonu. Na základě přijatého oznámení vypisuje protokol,, Hlášení o  závadách 

“, v němž stručně popisuje vzniklou závadu či havárii. Tento protokol předává mistrovi 

THS budov a před odjezdem na místo havárie podepisuje knihu jízd. Tato kniha musí být 

vypsána a podepsána před každou jízdou služebního vozidla. V případě, že hrozí nebezpečí 

z prodlení v souvislosti se vzniklou havárií, která nesnese odkladu vystaví výkonný ředitel 

protokol dodatečně a to ihned jakmile to okolnosti situace dovolí. Knihu jízd v tomto 

případě vypisuje mistr THS budov. Mistr též rozhoduje o tom, kterého s jeho podřízených 

povolá do zaměstnání, aby provedl případnou opravu. Na místo určení se skupina THS 

budov přepravuje služebními vozidly VW – Transporter, nebo Ford-Tranzit. Tato vozidla 

jsou speciálně vybavena pro případ havárií na objektech a mají částečnou terénní úpravu.  

Při příjezdu na místo se mistr seznamuje se vzniklou situací a rozsahem škod. 

Situaci na místě zhodnotí, a pokud to situace dovolí, zhotoví předběžný plán o provedení 

práce. Poté rozdělí činnosti, které budou provádět jednotliví zaměstnanci. Dále zajistí 

nákup materiálu, který je nezbytný na provedení oprav a nepatří do standardní výbavy 
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speciálně upravených služebních vozidel. Poté skupina THS budov provádí činnosti 

směřující k odstranění závady či havárie, přitom činnost této skupiny může kdykoliv 

kontrolovat výkonný ředitel společnosti. Po odstranění závady se skupina THS budov vrací 

nejbližší cestou na základnu do Ústí nad Labem, kde je hlavní sídlo společnosti. Mistr zde 

sepíše záznam o činnosti, kterou vykonávala skupina THS budov na místě zásahu 

v souvislosti se vzniklou závadou či havárií. K tomuto záznamu přiloží doklady jako např. 

doklad o zaplacení materiálu nezbytného pro odstranění závady, dále podepisuje knihu 

jízd, kde uvede trasu, po které se přepravila supina THS budov na místo zásahu a zpět, 

včetně ujetých kilometrů. Podepsaný záznam a knihu jízd předává výkonnému řediteli.  

Zaměstnanci THS budov mají běžnou pracovní dobu od pondělí do pátku 

s kontem odpracované pracovní doby 42,5 hodin týdně. Hlavní náplní jejich práce je 

provádění oprav a rekonstrukcí, které probíhají v objektech odloučených pracovišť , včetně 

objektu hlavního sídla společnosti Viamont DSP a.s. Jedná se např. o zednické práce, práce 

malířské, lakýrnické a natěračské, zámečnické práce či údržbu hardware a software, kterou 

vykonává technik výpočetní techniky. O pracovní činnosti, kterou bude v konkrétním 

termínu skupina THS budov vykonávat informuje výkonný ředitel mistra na podnikové 

poradě, která probíhá každé pondělí v sídle společnosti, nebo se informace společně 

s úkoly o pracovní činnosti mistr skupiny THS budov dovídá prostřednictvím sítě Intranet, 

kterou jsou propojena jednotlivá pracoviště společnosti. [ 4 ]  

3. 1 Popis jednotlivých činností THS budov  
 

Technickohospodářská správa budov, která zabezpečuje ve společnosti Viamont 

DSP a.s. opravy, údržbu a odstraňování vzniklých havárií a závad má celkem 8 členů. 

Hlavním představitelem této skupiny je odborný mistr, který vede skupinu THS. Zbytek 

členů THS jsou pracovníci, kteří se přímo svou činností podílejí na odstraňování závad a 

údržby budov. Níže jsou stručně vyjmenovány pracovníci THS, jaká je jejich náplň práce 

včetně povinností, které vyplývají z jejich činnosti. [ 4 ] 
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1) Mistr skupiny THS budov 

- Organizuje a řídí činnosti, které vykonávají pracovníci skupiny THS budov 

- Provádí kontrolu kvality odvedené práce a zodpovídá za kvalitu provedené práce, 

kterou vykonávají jeho podřízení 

- Dohlíží na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

dodržování pravidel požární ochrany na pracovišti 

- Zajišť uje zaměstnancům pravidelnou účast na školení o ochraně a bezpečnosti 

zdraví při práci, včetně školení dodržování pravidel požární ochrany na pracovišti 

- Zajišť uje zaměstnancům nákup ochranných pomůcek a kontroluje zaměstnance, 

zda tyto pomůcky používají při práci 

- Zajišť uje nákup materiálu, který je nezbytní k zajištění řádného chodu pracovní 

skupiny THS budov 

- Řeší případné reklamace, které se vyskytly v souvislosti s výkonem činností 

skupiny THS budov 

- Provádí vyúčtování za nakoupený materiál  

- Zajišť uje přepravu osob a materiálu na místo vykonávané práce 

- Je ze své činnosti a z činnosti skupiny THS budov přímo zodpovědný výkonnému 

řediteli společnosti Viamont DSP a.s.   

2) Instalatér – údržbář 

- Provádí údržbu, kontrolu a drobné opravy na vodovodním potrubí, které se nachází 

uvnitř budov 

- Provádí montáž a opravy nízkotlakého rozvodového potrubí 

- Vykonává činnosti související s připojením vodovodů, včetně připojení 

vodovodních spotřebičů  

- Provádí v objektech montáž vodovodních oběhových čerpadel 

- Provádí drobné opravy a údržbu včetně výměny radiátorů a sociálních zařízení  

- Vykonává pravidelnou kontrolu vodovodních spotřebičů a dalších vodovodních 

příslušenství 
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- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, na kterémkoliv 

vodovodním zařízení kterou objevil  nebo se o ní dozvěděl.  

3) Elektrikář – údržbář 

- Provádí montáž, zapojování a údržbu elektrických zařízení uvnitř i vně budov 

společnosti Viamont DSP a.s. 

- Samostatně provádí montáž a opravy elektrických zařízení jako jsou spínače, 

přepínače a stykače uvnitř i vně budov 

- Provádí montáž, zapojování a údržbu elektrických rozvodních skříní včetně jističů 

- Provádí kontrolu, údržbu a opravy vnitřního a vnějšího osvětlení uvnitř i vně budov 

- Pravidelně provádí kontrolu nouzového osvětlení 

- Provádí revize drobných elektrických spotřebičů v budovách 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, na kterémkoliv 

elektrickém zařízení kterou objevil nebo se o ní dozvěděl.  

4) Zedník - údržbář 

- Vykonává stavební činnosti, opravy a údržbu vnějšího a obvodového zdiva uvnitř i 

vně budov 

- Provádí vyrovnávací práce vychýleného zdiva a omítek uvnitř a vně budov 

- Provádí celkové opravy cementových omítek 

- Provádí opravy sádrokartonových omítek uvnitř budov 

- Provádí štukatérské úpravy omítek 

- Vykonává drobné opravy obkladů a dlažeb, které se nacházejí v jednotlivých 

objektech společnosti 

- Provádí drobné opravy spár, vyzdívek a izolací, které jsou vyrobeny s různých 

izolačních materiálů 



Robert Jahelka                                                                 Outsourcing firmy Viamontu a.s. 

 

  2009/2010                                                                                                                         15 

 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, která se vyskytla na 

vnitřním či vnějším obvodovém zdivu, kterou objevil, nebo se o ní dozvěděl.  

5) Malíř – lakýrník 

- Jeho hlavním úkolem je provádět povrchové úpravy a opravy omítek různých 

druhů 

- Provádí pačokování nově vzniklých omítek v objektech 

- Provádí škrábání nebo opalování starých maleb a nátěrů 

- Provádí izolace skvrn na stěnách, které vznikly zatékáním vody do budov 

- Provádí tmelení a další speciální operace jako je napouštění výrobků zhotovených 

z dřevěných materiálů např. oken a dveří 

- Provádí povrchovou úpravu povrchů různých druhů, související s přípravou 

povrchů před novým nátěrem jako je např. sádrování nebo broušení   

- Provádí finální činnosti jako malování, stříkání a nátěry různými nátěrovými 

hmotami v budovách 

- Zodpovídá za správné uskladnění a správnou manipulaci s nátěrovými hmotami 

různých druhů v budovách 

- Pravidelně kontroluje stav nátěrů a maleb uvnitř i vně budov 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, která se vyskytla na 

jakékoliv malbě či nátěru, v budovách společnosti kterou objevil nebo se o ní 

dozvěděl.  

6) Truhlář – opravář 

- Provádí opravy, úpravy a údržbu výrobků vyrobených z tvrdého či dýhovaného 

dřeva, které se nacházejí v objektech společnosti Viamont DSP a.s. 

- Samostatně provádí osazování výrobků zhotovených z dřevěných materiálů, jako 

jsou např. okna nebo dveře 
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- Provádí drobné opravy truhlářských výrobků jako je např. hoblování nebo 

frézování plných či rámových dřevěných sestav uvnitř i vně objektů 

- Provádí montáže dřevěných lišt, dřevěných desek nebo dřevěných krytů 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, na kterémkoliv zařízení, 

vyrobeného z tvrdého či dýhovaného dřeva kterou objevil nebo se o ní dozvěděl.  

7) Zámečník – opravář 

- Provádí opravy, údržbu a výměnu mechanických zařízení jako je výměna zámků, 

kování oken či kování dveří 

- Provádí opravy, údržbu a výměnu ložisek, ozubených kol a pracovních strojů, které 

se nacházejí v objektech společnosti 

- Provádí opravy zámků různých typů 

- Provádí drobné údržbářské práce uvnitř i vně objektů 

- Vykonává montáž včetně svařování zařízení zhotovených z různých druhů kovů, 

jako je např. kryt rozvodové elektrické skříně atd. 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, na zařízení, které spravuje 

a závadu objevil, nebo se o ní dozvěděl. 

8) Řidič služebního motorového vozidla 

- Vykonává činnosti spojené s řízením motorového vozidla s celkovou hmotností 

nepřevyšující 3,5 tuny 

- Provádí běžnou údržbu vozidla, jako např. hlídá správné nahuštění pneumatik, 

dolévá kapaliny nezbytné pro správné fungování vozidla atd. 

- Provádí drobné opravy a seřizování různých zařízení na vozidle 

- Provádí přepravu osob a materiálu do míst určení a zpět 

- Zodpovídá za technický stav vozidla a za platnost povinné STK vykonané na 

vozidle 

- Zodpovídá za svěřené doklady, které jsou součástí vozidla  
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- Před jízdou je povinen se přesvědčit zda vozidlo je technicky způsobilé k provozu 

např., zda správně funguje osvětlení vozidla atd. 

- Před jízdou je dále povinen se přesvědčit zda má dostatečné množství pohonných 

hmot potřebných k jízdě vozidla 

- Před jízdou je dále povinen mít řádně vypsaný a podepsaný jízdní příkaz 

- Po odstavení vozidla je povinen se přesvědčit, zda má řádně zabezpečené vozidlo 

před krádežemi či zcizením 

- Pravidelně přistavuje vozidlo k prohlídce technického stavu vozidla 

- Bez zbytečného odkladu má povinnost hlásit svému nadřízenému, kterým je 

odborný mistr THS budov, jakoukoliv vzniklou závadu, na vozidle kterou objevil 

nebo se o ní dozvěděl 

 

3. 2 Ekonomické náklady na jednotlivce ve skupině THS budov 
 

V této části se zabývám ekonomickými náklady společnosti Viamont DSP a.s., 

které pravidelně vynakládá na jednotlivé zaměstnance THS budov v období 1 měsíce. 

Vycházím především z hrubé mzdy zaměstnanců, zdravotního a sociálního pojištění, které 

odvádí za zaměstnance zaměstnavatel a ostatních nákladů, jako je příspěvek na ochranné 

pomůcky či příspěvek na stravování zaměstnanců THS. U profese Mistr skupiny THS 

budov provádím ukázkový výpočet. Další výpočty jsou vloženy jako příloha bakalářské 

práce a výsledky jsou uvedeny v tabulce pod ukázkovým výpočtem. Viz příloha č. 2 a Viz 

tabulka č. 1 

1) Mistr skupiny THS budov 

Mzdový náklad společnosti určený na výkon funkce mistr skupiny THS budov 

v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...31.200,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.808,-Kč 
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Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............7.800,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí  41.808,-Kč   

Ostatní mzdové náklady společnosti určené zaměstnanci v období 1 měsíce: 

Příspěvek na ochranné pomůcky…………………………200,-Kč 

Příspěvek na stravu………činí 25,30 Kč x 20 dní…….....506,-Kč 

Ostatní mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí  706,-Kč  

Celkové mzdové náklady a celkové ostatní náklady společnosti Viamont DSP a.s., které 
vydá na výkon povolání Mistra THS budov činí za období 1 měsíce částku... 42.514,-Kč.  

 
 

Mzdové a ostatní náklady na jednotlivé zaměstnance THS budov za 
období 1 měsíce 

 

Profese Hrubá mzda 
Zdravotní a 
sociální 
pojištění 

Ostatní 
náklady 

Celkem 
mzdové + 
ostatní 
náklady 

Mistr THS 31 200,- 10 608,- 706,- 42 514,- 
Instalatér 24 000,- 8 160,- 706,- 32 866,- 
Elektrikář 24 500,-  8 330,- 706,- 33 536,- 

Zedník 23 500,- 7 990,- 706,- 32 196,- 
Malíř 24 300,- 8 262,- 706,- 33 268,- 

Truhlář 25 000,- 8 500,- 706,- 32 206,- 
Zámečník 23 900,- 8 126,- 706,- 32 732,- 

Řidič 24 800,- 8 432,- 706,- 33 938,- 

Tabulka č. 1  – Mzdové a ostatní náklady na jednotlivé zaměstnance THS (1 měsíc) 
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b) Celkové mzdové náklady, vycházející z hrubé mzdy pracovníků za období 12 měsíců: 

Mzdový náklad na skupinu THS………………………3. 235 296,-Kč 

Ostatní mzdový náklad na skupinu THS (ochranné pomůcky, stravenky)…..67.776,-Kč   

Celkový mzdový náklad a ostatní mzdový náklad společnosti na skupinu THS činí 

v období 12 měsíců…….. 3. 303 072,-Kč. Viz graf č. 2 

 

Graf č. 2 – Mzdové, ostatní a celkové náklady na skupinu THS (období 1 rok) 

 

3. 4 Ekonomické náklady společnosti na provoz vozidel 
 

THS budov, která je zařazena do struktury společnosti Viamomt DSP a.s., 

používá k přepravě osob a materiálu na místo určení, kde vykonává stavební, nebo 

opravářské práce dvě specielně upravená služební vozidla značky Ford Tranzit a 

Volkswagen Transporter. Náklady na provoz vozidel viz tabulka č. 2 
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Spotřeba PHM: 

Ford Tranzit typ 300 s 85……………………..9,55      l/100 km 

Volkswagen Transporter typ T 5……………...9,30      l/100 km  

  

Ekonomické náklady společnosti Viamont DSP a.s. na provoz vozidel 
 

Druh vozu Náklady na 
provoz 

Náklady PHM Náklady fixní 
(dálniční známky, 
povinné ručení) 

Celkem 
náklady na 
1km v Kč. 

Ford Tranzit 
300 S 85 

2,95 2,03 0,82 5,8 

Volkswagen 
Transporter T5 

2,10 2,01 0,81 4,92 

Tabulka č. 2  – Celkové náklady na vozidla THS budov 

 

3. 5 Plánované trasy vozidel THS na místo určení 
 

THS budov, která zajišť uje činnosti, jako jsou různé druhy oprav, údržby a 

odstraňování následků způsobených různými drobnými haváriemi v objektech ve 

vlastnictví společnosti Viamont DSP a.s., používá k přepravě osob a materiálu na místa, 

kde provádí určitou pracovní činnost dvou služebních vozidel značky Volkswagen 

Transporter a Ford Tranzit. K přesunu skupiny THS budov na místo vykonávané činnosti 

je pro skupinu THS budov vypracovaný plán trasy, kde jsou uvedena průjezdní a cílová 

místa, kde se vozidla skupiny THS budov mohou pohybovat po pozemní komunikaci, tak 

aby se úspěšně přesunula na místo určení. Místem určení je místo, kde probíhá výkon 

určité pracovní činnosti, jedná se o tzv. odloučená pracoviště společnosti Viamont DSP a.s. 

Tyto plánované trasy jsou vloženy v příloze bakalářské práce jako příloha č. 3. Na 

obrázku pod tímto textem jsou zobrazeny plánované trasy THS budov v podobě mapky. 

Viz obrázek č. 2 [ 5 ] 
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Obrázek č. 2  – Plánované trasy THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 
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3. 6 SWOT analýza THS budov 

 

 Silné stránky Slabé stránky 

 

Příležitosti 

S – Přednosti 
- dokonalá znalost prostředí 
- propracované pracovní postupy 
- finanční síla THS 

W – Slabiny 
- omezené finance na materiál 
- vysoké náklady na provoz 

 

Hrozby 

O – Příležitosti 
- vysoká produktivita práce THS 
- dobrá logistika 
- slušné zázemí 

T – Hrozby 
- zvyšování daní 
- silná konkurence 
- zvyšující se ceny na trhu 
- obměna zaměstnanců 

Obrázek č. 3  – Popis SWOT analýzy THS budov pomocí mřížky 
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4. Outsourcing firmy Šašek 
 

V další části práce se věnuji outsourcingované stavební firmě Šašek. Zde se 

obdobně jako u společnosti Viamont DSP a.s. věnuji struktuře a vybavení outsourcované 

firmy. Dále zde uvádím ekonomické ukazatele a dojezdové spojení do míst, kde má 

společnost Viamont DSP a.s. odloučená pracoviště a outsourcovaná stavební firma Šašek 

zájem o provádění určitých stavebních činností, díky nimž by byla schopna nahradit THS 

budov společnosti Viamont DSP a.s. 

 

4. 1 Popis činnosti THS firmy Šašek 
 

Soukromá stavební firma Šašek je soukromou stavební firmou, která vznikla 

v roce 2002 zapsáním do živnostenského rejstříku. Náplní firmy je provádění stavebních 

prací, které vykonává na základě přijatých objednávek od různých subjektů. Její činnost je 

orientována především na ústecký kraj. THS správa soukromé stavební firmy Šašek je 

dislokována do měst Žatec a Litoměřice. Hlavní náplní THS je provádět různé druhy 

stavebních prací, na základě přijaté objednávky od různých subjektů, kteří požadují 

provedení stavebních, údržbářských a opravářských prací především v rámci ústeckého 

kraje. THS stavební firmy Šašek má celkem 10 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni na dvě 

pracovní skupiny, z nichž pět zaměstnanců působí ve městě Žatec a pět v Litoměřicích. 

V obou skupinách jsou zaměstnanci vyučeni v oboru (malíř, truhlář, zedník, instalatér a 

elektrikář). Obě pracovní skupiny THS řídí majitel soukromé stavební firmy. Zaměstnanci 

vykonávají stavební práce na základě zakázkového listu, který vystavuje majitel soukromé 

firmy. Majitel firmy rozhoduje o tom, která skupina pracovníků bude na místě vykonávat 

pracovní činnosti, zejména bere v úvahu vzdálenost mezi jednotlivou THS a místem 

vykonávané práce, na místě vykonávaných prací rozděluje jednotlivé pracovní činnosti a 

rozhoduje o technologickém postupu práce, kterou vykonávají zaměstnanci THS stavební 

firmy Šašek. Součástí každé THS je jedno užitkové vozidlo Iveco Daily, kterým se 

zaměstnanci, včetně nezbytného materiálu přepravují na místo vykonávané práce. Materiál 

nezbytný k výkonu činností THS stavební firmy nakupuje majitel stavební firmy ve 
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stavebninách v Litoměřicích a v Žatci, kde má uzavřen smluvní vztah na odebírání 

materiálu všeho druhu. V případě nutnosti zakupuje majitel materiál v blízkosti místa 

vykonávané práce.        

 

4. 2 Ekonomické náklady firmy na jednotlivce THS 
 

V této části se zabývám ekonomickými náklady stavební firmy Šašek, které 

pravidelně vynakládá na jednotlivé zaměstnance THS v období 1 měsíce. Vycházím 

především z hrubé mzdy zaměstnanců, zdravotního a sociálního pojištění, které odvádí za 

zaměstnance zaměstnavatel a ostatních nákladů, jako je příspěvek na ochranné pomůcky či 

příspěvek na stravování zaměstnanců THS. U profese Instalatér provádím ukázkový 

výpočet. Jelikož je v THS stavební firmy Šašek zastoupena každá profese dvakrát např. 2x 

instalatér a náklady na totožnou profesy jsou shodné, pak jednotlivou profesi krátím 

dvěma. Další výpočty jsou vloženy jako příloha bakalářské práce a výsledky jsou uvedeny 

v tabulce pod ukázkovým výpočtem. Viz příloha č. 4 a Viz tabulka č. 3 

1) Instalatér 2x (Litoměřice, Žatec) 

Mzdový náklad stavební firmy Šašek určený k výkonu povolání dvou instalatérů 

skupiny THS v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda 1. zaměstnance ………………………………………...23.100,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.079,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............5.775,- Kč 

Mzdové náklady za období 1. měsíc činní 30.954 x 2 = 61.908,-Kč  

Ostatní mzdové náklady firmy určené zaměstnancům v období 1 měsíce: 

Příspěvek na ochranné pomůcky 1. zaměstnanci………..150,-Kč 
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Příspěvek na stravu………činí 30,- Kč x 20 dní…….........600,-Kč 

Ostatní mzdové náklady za období 1 měsíc činí 750 x 2 = 1.500,-Kč  

Celkové mzdové náklady a celkové ostatní náklady stavební firmy Šašek, které 

vydá na výkon povolání dvou instalatérů THS činí za období 1 měsíce částku 63.408,-Kč.  

 

Mzdové a ostatní náklady na jednotlivé zaměstnance THS stavební firmy 
Šašek za období 1 měsíce 

 

Profese Hrubá mzda 
Zdravotní a 
sociální 
pojištění 

Ostatní 
náklady 

Celkem 
mzdové + 
ostatní 
náklady 

Instalatér 2x 46 200,- 15 708,- 1 500,- 63 408,- 
Elektrikář 2x 47 800,- 16 252,- 1 500,- 65 552,- 

Zedník 2x 48 000,- 16 320,- 1 500,- 65 820,- 
Malíř 2x 47 600,- 16 184,- 1 500,- 65 284,- 

Truhlář 2x 50 600,- 17 204,- 2 500,- 70 304,- 

Tabulka č. 3  – Mzdové a ostatní náklady na jednotlivé zaměstnance THS (1 měsíc) 

 

 

4. 3 Ekonomické náklady firmy na THS (období 1 rok) 
 

a) Celkové mzdové náklady, vycházející z hrubé mzdy pracovníků za období 1 měsíc: 

Mzdový náklad na skupinu THS………………………321 868,-Kč 

Ostatní mzdový náklad na skupinu THS (ochranné pomůcky, stravenky)…….8.500,-Kč   



Robert Jahelka                        

 

  2009/2010                             

 

Celkový mzdový n

měsíce…….330.368,-Kč. Viz

 

Graf č. 3 – Mzdové, osta

 

b) Celkové mzdové náklady, v

Mzdový náklad na skupinu 

Ostatní mzdový náklad na s

Celkový mzdový ná

THS činí v období 12 měsíců…

321 868,00 Kč 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

                                             Outsourcing firmy V

                                                                               

 náklad a ostatní mzdový náklad THS čin

iz graf č. 3 

tatní a celkové náklady na skupiny THS Šašek (období 1

, vycházející z hrubé mzdy pracovníků za obdob

u THS………………………3.862 416,-Kč 

a skupinu THS (ochranné pomůcky, stravenky)..

náklad a ostatní mzdový náklad stavební firmy

ců…….. 3. 964 416,-Kč. Viz graf č. 4 

8 500,00 Kč 

330 368,00 Kč 

Mzdové nákla

měsíc)

Ostatní nákla

měsíc)

Omzdové a o

(období 1. mě

 Viamontu a.s. 

                     27 

iní v období 1 

 

í 1 měsíc) 

obí 12  měsíců: 

).. 102.000,-Kč   

y Šašek určený 

áklady (období 1. 

áklady (období 1. 

 a ostatní náklady 

. měsíc)



Robert Jahelka                                                                 Outsourcing firmy Viamontu a.s. 

 

  2009/2010                                                                                                                         28 

 

 

Graf č. 4 – Mzdové, ostatní a celkové náklady na skupiny THS Šašek (období 1 rok) 

 

4. 4 Ekonomické náklady firmy na provoz vozidel 
 

THS stavební firmy Šašek se na místo, kde vykonává určité stavební práce 

přepravuje dvěma užitkovými vozy Iveco Daily typ 35S. Náklady na provoz vozidel jsou 

uvedeny níže. Viz tabulka č. 4 

2 x Iveco Daily typ 35 S………Spotřeba PHM………8,50      l/100 kč 
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Ekonomické náklady stavební firmy Šašek na provoz vozidel 
 

Druh vozu Náklady na 
provoz 

Náklady PHM Náklady fixní 
(dálniční známky, 
povinné ručení) 

Celkem 
náklady na 
1km v Kč. 

Iveco-Daily 35 
S 

2,58 2,65 0,84 6,07 

Iveco-Daily 35 
S 

2,58 2,65 0,84 6,07 

Tabulka č. 4  – náklady na užitková vozidla Iveco Daily 

 

4. 5 Plánované trasy vozidel THS na místo vykonávané práce 
 

THS soukromé stavební firmy Šašek, která provádí různé druhy stavebních a 

dalších obdobných činností je strukturována do dvou míst, které jsou umístěny v ústeckém 

kraji. Jednu THS má stavební firma Šašek umístěnou v Žatci (tzv. západní větev) a druhou 

THS v Litoměřicích (tzv. severní větev). Pracovní činnosti zpravidla provádí THS, která je 

polohově nejblíže umístěna od místa vykonávané práce. Obě pracovní skupiny THS, z 

nichž každá činní 5 zaměstnanců používají k přepravě osob a materiálu užitková vozidla 

Iveco-Daily, při čemž se na místo určení přesouvají po vytyčených plánovaných trasách, 

které zahrnují průjezdní a cílová místa, kudy se mohou vozidla jednotlivých THS 

pohybovat po pozemní komunikaci. V tomto případě se jedná o odloučená pracoviště 

společnosti Viamont DSP a.s., kde mají THS stavební firmy Šašek vykonávat stavební 

práce. Tyto plánované trasy jsou vloženy v příloze bakalářské práce jako příloha č. 5. Na 

obrázcích pod tímto textem jsou zobrazeny plánované trasy THS stavební firmy Šašek 

v podobě dvou mapek zobrazujících každou THS zvlášť . Viz obrázek č. 4, 5 
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Obrázek č. 4  – Plánované trasy THS Západní část stavební firmy Šašek 

 

 

Obrázek č. 5  – Plánované trasy THS Severní část  stavební firmy Šašek 

Žatec 

Šluknov 

Česká Lípa 

Jablonec n/N 

Litvínov 

Štětí 



Robert Jahelka                                                                 Outsourcing firmy Viamontu a.s. 

 

  2009/2010                                                                                                                         31 

 

4. 6 SWOT analýza THS firmy Šašek 

 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti S – Přednosti 
- odlišnost služeb 
- propracované pracovní postupy 

W – Slabiny 
- slabá prezentace firmy 
- vysoké náklady na provoz 
- omezený přístup k distribuci 

Hrozby O – Příležitosti 
- vysoká produktivita práce  
- oslovení nových zákazníků 
 

T – Hrozby 
- zvyšování daní 
- silná konkurence 
- zvyšující se ceny na trhu 

Obrázek č. 6 – Popis SWOT analýzy THS firmy Šašek 
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5. Porovnávání jednotlivých THS (Viamont a Šašek) 
 

V další části bakalářské práce se zabývám porovnáváním THS budov společnosti 

Viamont DSP a.s., kterou porovnávám se dvěma THS soukromé stavební firmy Šašek. 

Konkrétně se zde zaměřuji na mzdové náklady, včetně nákladů na zdravotní a sociální 

pojištění, dále porovnávám ostatní náklady, jako je příspěvek na ochranné pomůcky nebo 

příspěvek na stravování zaměstnanců. Dále se zaměřuji na porovnávání nákladů na 

dopravu jednotlivých THS a u každé THS vytvářím tzv. model optimálních tras v síti 

aplikací Hamiltonovské kružnice. Modelování optimálních tras provádíme proto, aby 

náklady na dopravu byly pokud možno nejnižší a aby navrhovaná trasa byla pokud možno 

nejkratší, což vede ke zkrácení jízdní doby, nižší spotřebě pohonných hmot a celkově 

k nižším nákladům na dopravu. Cílem je, abychom nalezli v určité dopravní síti pokud 

možno nejkratší spojení mezi jednotlivými uzly, které prochází všemi uzly v dopravní síti 

pouze jednou. Toto spojení musí být ze všech možných spojení nejkratší. Dále provádím 

výpočty, porovnávání a na základě zjištěných výsledků vyhodnocuji jednotlivé THS 

společnosti Viamont DSP a.s. a THS stavební firmy Šašek. [ 3 ] 

 

5. 1 Ekonomické porovnání 
 

1) Analýza mzdových nákladů 

• Mzdové náklady společnosti Viamont DSP a.s. za 1 rok 

Zaměstnanci THS ( 1x mistr, 7x zaměstnanci ) 

Mistr THS   - hrubá mzda   31.200,- 

   - zdravotní pojištění  2.808,- 

   - sociální pojištění  7.800,-____________ 

   - Celkem   41.808 x 12 = 501.696,-  
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Zaměstnanci THS - hrubá mzda   170.000,- 

   - zdravotní pojištění  15.300,-  

   - sociální pojištění  42.500,- _______ 

   - Celkem   227.800 x 12 = 2.733 600,- 

Mzdové náklady společnosti Viamont DSP a.s., které vynaloží za 1 rok na 

skupinu THS budov činí  3. 235 296,- Kč. Viz graf č. 5 

• Mzdové náklady stavební firmy Šašek za 1. rok  

10 x zaměstnanci THS - hrubá mzda   240.200,- 

     - zdravotní pojištění  21.618,- 

     - sociální pojištění  60.050,-________ 

     - Celkem 321.868 x 12 = 3.862 416,- 

Mzdové náklady stavební firmy Šašek, které vynaloží za 1 rok na skupiny THS 

činí  3.862 416,- Kč. Viz graf č. 5 

 

 Graf č. 5- Mzdové náklady firem za 1 rok v Kč 
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Zhodnocení: 

 

Z grafického znázornění je zřetelně viditelné, že vyšší roční mzdové náklady na 

zaměstnance jednotlivých pracovních skupin THS má stavební firma Šašek. Je to dáno 

zejména tím, že stavební firma Šašek má více zaměstnanců, zařazených ve struktuře THS, 

než má společnost Viamont DSP a.s. Proto je nezbytně nutné provézt ještě analýzu 

průměrných nákladů u jednotlivých zaměstnanců THS spol. Viamont a firmy Šašek. 

 

2) Analýza ostatních nákladů 

• Ostatní náklady spol. Viamont DSP a.s. za 1 rok  

Zaměstnanci THS ( 1x mistr, 7x zaměstnanci ) 

- ochranné pomůcky  1.600 x 12 = 19.200,- 

- příspěvek na stravu  4.048 x 12 = 48.576,-______ 

-  Celkem   67.776,-     viz graf č. 6 

 

• Ostatní náklady stavební firmy Šašek za 1 rok  

10 x zaměstnanci THS  

- ochranné pomůcky  1.500 x 12 = 18.000,- 

- příspěvek na stravu  6.000 x 12 = 72.000,- 

-  funkční příplatek  1.000 x 12 = 12.000,-_______ 

- Celkem   102.000,-     viz graf č. 6 
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Graf č. 6 - Ostatní náklady firem za 1 rok v Kč 

 

Zhodnocení: 

 

Z grafického znázornění je patrné, že stavební firma Šašek vydá za 1 rok více 

finančních prostředků, které jsou určeny na ostatní náklady (ochranné pomůcky, příspěvek 

na stravu atd.), než vydá společnost Viamont DSP a.s. Je to dáno tím, že stavební firma 

Šašek zaměstnává v jednotlivých THS více zaměstnanců, než zaměstnává společnost 

Viamont DSP a.s.  

 

3) Analýza mzdových + ostatních nákladů 

• Celkem mzdové a ostatní náklady společnosti Viamont DSP a.s. za 1 rok 

Zaměstnanci THS ( 1x mistr, 7x zaměstnanci ) 

- mzdové náklady 1 rok  3.235 296,- 

- ostatní náklady 1 rok  67.776,-__________ 
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- Celkem    3. 303 072,-    Viz graf č. 7              

 

• Celkem mzdové a ostatní náklady stavební firmy Šašek za 1 rok  

10 x zaměstnanci THS  

- mzdové náklady 1 rok  3.862 416,- 

- ostatní náklady 1 rok   102.000,-_________ 

- Celkem    3.964 416,-    Viz graf č. 7 

 

Graf č. 7 - Mzdové a ostatní náklady firem za 1 rok v Kč 

 

Zhodnocení: 

 

Na výše uvedeném grafu je opět patrný rozdíl, mezi celkovými mzdovými a 

ostatními náklady společnosti Viamont DSP a.s. v porovnání s celkovými mzdovými a 

ostatními náklady stavební firmy Šašek. Stavební firma Šašek vydá v průběhu 1 roku více 
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finančních prostředků určené jednotlivým skupinám THS, než vydá na THS společnost 

Viamont DSP a.s. Příčinou je rozdílný počet zaměstnanců jednotlivých THS u obou firem. 

 

4) Analýza průměrných ročních nákadů 

• Průměrné náklady společnosti Viamont DSP a.s. na 1 pracovníka za 1 rok 

- mzdové a ostatní náklady celkem  3.303 072,- 

- 8 x zaměstnanci THS    3.303 072: 8_____ 

- Celkem     412.884,-   Viz graf č. 8 

 

• Průměrné náklady stavební firmy Šašek na 1 pracovníka za 1 rok  

- mzdové a ostatní náklady celkem  3.964 413,- 

- 10 x zaměstnanci THS   3.964 413: 10_____ 

- Celkem     396.442,-    Viz graf č. 8 
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Graf č. 8 -  Průměrné mzdové a ostatní náklady firem za 1 rok v Kč 

 

Zhodnocení: 

 

Z výše uvedeného grafu vyplívá, že průměrné náklady na 1 zaměstnance 

jednotlivých THS, které firmy vynakládají v období 1 roku, více mzdových prostředků 

v průměru vynakládá společnost Viamont DSP a.s., oproti prostředkům, které vynakládá 

stavební firma Šašek, přestože stavební firma Šašek zaměstnává více zaměstnanců 

v jednotlivých THS, než společnost Viamont DSP a.s. Je to dáno zejména tím, že 

zaměstnanci THS budov společnosti Viamont DSP a.s., jsou v průměru lépe finančně 

ohodnoceni, za odvedenou práci, oproti zaměstnancům stavební firmy Šašek. 

5. 2 Optimální trasy 
 

1) Navrhnutí optimální trasy THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 

 

A (Ústí nad Labem), B (Teplice), C (Děčín), D (Česká Lípa), E (Štětí), F 

(Louny), G (Most), H (Litvínov), I (Chomutov), J (Šluknov), K (Jablonec nad Nisou) 
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Při návrhu optimálních tras vycházím z výchozího postavení THS budov 

společnosti Viamont DSP a.s. s hlavním sídlem v Ústí nad Labem. Tyto trasy končí 

v odloučených pracovištích společnosti Viamont DSP a.s. Dále provádím návrh dodatečně 

naplánovaných tras, které propojují jednotlivá odloučená pracoviště společnosti Viamont 

DSP a.s., přičemž tyto dodatečně naplánované trasy jsou velice důležité pro nalezení 

odpovídajících optimálních tras. Viz obrázek č. 7, 8 

                    Trasy z výchozího postavení THS budov 

                    Trasy dodatečně navržené 

                                                                      101,6                                 125,5 

 

                                        14                                      105 

               58                      63,4                                                   23,9        87             139,8 

                                              68                                   38                   68,8              34 

                                            40                                                   77 

                                                                  68    69,5       149    82                                  129 

                               20                      43,3                     49,3 

          19,3                 30,1        27                         106,6                                78,8    159 

                                                        58,5  

                                                           48,2                        82,4 

                                           45,4 

Obrázek č.  7 - Návrh optimálních tras THS budov 

 

V další části zjišť uji výslednou optimální trasu THS budov společnosti Viamont 

DSP a.s., s hlavním sídlem v Ústí nad Labem. Tato trasa začíná a opět končí ve výchozím 
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postavení THS budov společnosti Viamont DSP a.s., přitom prochází jednotlivými 

odloučenými pracovišti společnosti Viamont DSP a.s.   

                    Trasy z výchozího postavení THS budov Ústí n/L 

                    Trasy dodatečně navržené 

                    Optimální trasy 

 

 

                                                                      101,6                                 125,5 

 

                                        14                                      105 

               58                      63,4                                                   23,9        87             139,8 

                                              68                                   38                  68,8              34 

                                            40                                                   77 

                                                                  68     69,5       149    82                                  129 

                               20                      43,3                     49,3 

          19,3                 30,1        27                         106,6                                78,8    159 

                                                        58,5  

                                                           48,2                        82,4 

                                           45,4 

      

Obrázek č. 8 - Výsledné schéma optimální trasy THS budov 
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Vyhodnocení: 

 

Z výsledného schématu vyplívá, že optimální trasa pro THS budov společnosti 

Viamont DSP a.s. má následující podobu: A- B (Ústí n/L-Teplice) – 19,3 km, B- H 

(Teplice-Litvínov) – 20 km,  H- G (Litvínov-Most) – 14 km, G- I (Most-Chomutov) – 

23,9 km, I- F (Chomutov-Louny) – 34 km, F- E (Louny-Štětí) – 49,3 km,  E- C (Štětí-

Děčín) – 48,2 km,  C- D (Děčín-Česká Lípa) – 38 km, D- K (Česká Lípa-Jablonec n/N) 

– 68,8 km, K – J (Jablonec n/N-Šluknov) – 78,8 km, J- A (Šluknov-Ústí n/L) – 77 km. 

Tato trasa přitom měří 471,3 km a celková doba jízdy činí 428 min.    

             

  2) Navrhnutí optimální trasy THS (západní část) stavební firmy Šašek 

 

A (Žatec), B (Teplice), C (Louny), D (Most), E (Chomutov), F (Litvínov) 

Při návrhu optimálních tras vycházím z výchozího postavení THS (západní část) 

stavební firmy Šašek, umístěné v Žatci. Tyto trasy končí v odloučených pracovištích 

společnosti Viamont DSP a.s. Dále provádím návrh dodatečně naplánovaných tras, které 

propojují jednotlivá odloučená pracoviště společnosti Viamont DSP a.s. Přitom tyto 

dodatečně naplánované trasy jsou velice důležité pro nalezení odpovídajících optimálních 

tras. Viz obrázek č. 9, 10 

 

                    Trasy z výchozího postavení THS Žatec (západní část) 

                    Trasy dodatečně navržené 
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                                                        13,8      

                22,7                             23,4 

                                              38,1                    25,1                27,4 

                                 22,2 

                                                                         47,2         20 

                    25,3                                       49,2 

     21,3                   33,1 

                                                   36,7 

 

Obrázek č. 9 - Návrh optimálních tras THS západní část 

 

V další části zjišť uji výslednou optimální trasu THS (západní část) stavební firmy 

Šašek, umístěné v Žatci. Tato trasa začíná a opět končí ve výchozím postavení THS 

(západní část) stavební firmy Šašek, přitom prochází jednotlivými odloučenými pracovišti 

společnosti Viamont DSP a.s.   

 

                    Trasy z výchozího postavení THS Žatec (západní část) 

                    Trasy dodatečně navržené 

                    Optimální trasy 
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                                                        13,8      

                22,7                             23,4 

                                              38,1                    25,1                27,4 

                                 22,2 

                                                                         47,2         20 
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                                                    36,7 

 

 

Obrázek č. 10 - Výsledné schéma optimální trasy THS západní část 

 

Vyhodnocení: 

 

Z výsledného schématu jednoznačně vyplívá, že optimální trasa pro THS (západní 

část) stavební firmy Šašek má následující podobu: A- C (Žatec-Louny) – 21,3 km, C- D 

(Louny-Most) – 25,3 km,  D- F (Most-Litvínov) – 13,8 km, F- B (Litvínov-Teplice) – 20 

km, B- E (Teplice-Chomutov) – 47,2 km, E- A (Chomutov-Žatec) – 22,2 km. Tato trasa 

přitom měří 149,8 km a celková doba jízdy činí 144 min.                

 

3) Navrhnutí optimální trasy THS (severní část) stavební firmy Šašek 
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A (Litoměřice), B (Děčín), C (Šluknov), D (Jablonec nad Nisou), E (Česká Lípa), F 

(Štětí) 

 

Při návrhu optimálních tras vycházím z výchozího postavení THS (severní část) 

stavební firmy Šašek, umístěné v Litoměřicích. Tyto trasy končí v odloučených 

pracovištích společnosti Viamont DSP a.s. Dále provádím návrh dodatečně naplánovaných 

tras, které propojují jednotlivá odloučená pracoviště společnosti Viamont DSP a.s. Přitom 

tyto dodatečně naplánované trasy jsou velice důležité pro nalezení odpovídajících 

optimálních tras. Viz obrázek č. 11, 12 

                    Trasy z výchozího postavení THS Litoměřice (severní část) 

                    Trasy dodatečně navržené 
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Obrázek č. 11 - Návrh optimálních tras THS severní část 
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V další části zjišť uji výslednou optimální trasu THS (západní část) stavební firmy 

Šašek, umístěné v Žatci. Tato trasa začíná a opět končí ve výchozím postavení THS 

(západní část) stavební firmy Šašek, přitom prochází jednotlivými odloučenými pracovišti 

společnosti Viamont DSP a.s.   

 

                    Trasy z výchozího postavení THS Litoměřice (severní část) 

                    Trasy dodatečně navržené 

                    Optimální trasy 

 

            

  

                  23,3                            48,2         39,4             101,7 

                                       42,2                                                      95,1 

                                                                                       104,4 

                                      43,9                                    38,7                 82,4 
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                                                                                   52,4 

                                                             81,1 

 

 

Obrázek č. 12 - Výsledné schéma optimální trasy THS severní část 
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Vyhodnocení: 

 

Z výsledného schématu jednoznačně vyplývá, že optimální trasa pro THS (severní 

část) stavební firmy Šašek má následující podobu: A- F (Litoměřice-Štětí) – 23,3 km, F- 

E (Štětí-Česká Lípa) – 39,4 km, E- B (Česká Lípa-Děčín) – 38,7 km, B- C (Děčín-

Šluknov) – 52,4 km, C- D (Šluknov-Jablonec nad Nisou) – 78,8 km, D- A (Jablonec 

nad Nisou-Litoměřice) – 104,4 km. Tato trasa přitom měří 337 km a celková doba jízdy 

činí 312 min.                

Při součtu výsledných optimálních tras THS stavební firmy Šašek se středisky 

v Žatci a v Litoměřicích délka trasy činní 486,8 km s dobou jízdy 456 min. (7 hodin 36 

minut). 

5. 3 Náklady na dopravu 

 

V další části práce se věnuji výpočtům nákladů na dopravu zaměstnanců THS 

budov společnosti Viamont DSP a.s. a zaměstnanců THS stavební firmy Šašek, s využitím 

optimálních tras, které jsem navrhl v předchozí části pro každou THS zvlášť . V rámci 

analýzy budu počítat s náklady na vozidlo za 1 den pro každou THS zvlášť , abych mohl 

jednoduše porovnat projezdy kilometrů. Dále budu porovnávat časové hledisko doby jízdy, 

včetně spotřeby PHM. Následně přičtu náklady na zaměstnance (mzdové a ostatní) 

jednotlivých THS, čímž získám jednodenní náklady na provoz jednotlivých THS. 

 

 THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 

 

- hlavní sídlo THS budov Ústí n/L 

- délka výsledné optimální trasy……………471,3 km 

- cena PHM………………………………....29,50,-  Kč 
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• Služební vozidlo Ford Tranzit 300 S 85 

- spotřeba PHM na 100 km 9,55 litrů 

- náklady na 1 km   5,8,- Kč  

a)  výpočet nákladů na vozidlo Ford Tranzit za 1 den: 

- 471,3 x 5,8 = 2 734 + 471,3 x 0,0955 x 29,50 = 4 062,- Kč 

Náklady na vozidlo Ford Tranzit 300 S 85 THS budov společnosti Viamont DSP 

a.s. činí za 1 den 4 062 ,- Kč. 

 

• Služební vozidlo Volkswagen Transporter T 5 

- spotřeba PHM na 100 km 9,30 litrů 

- náklady na 1 km   4, 92,- Kč 

b)  výpočet nákladů na vozidlo Volkswagen Transporter za 1 den: 

- 471,3 x 4, 92 = 2 318,8 + 471,3 x 0,0930 x 29,50 = 3 612,- Kč. 

Náklady na vozidlo Volkswagen Transporter T 5 THS budov společnosti Viamont 

DSP a.s. činí za 1 den 3 612,- Kč. 

c) výpočet průměrných nákladů na vozidla THS budov za 1 den: 

- 4 062 + 3 612 = 7 674 : 2 = 3 837,- Kč 

Průměrné náklady na vozidla Ford Tranzit a Volkswagen Transporter, které 

používají k přepravě osob a materiálu na místo určení THS budov činí za 1 den 3 837,- Kč. 

d) výpočet nákladů na provoz vozidel a zaměstnanců THS za 1 den: 

- 3 837 + 9 049,50 = 12 886,5,- Kč  
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Náklad na zaměstnance skupiny THS budov za 1 den jsem vypočítal z celkové 

výše mzdových a ostatních nákladů za 1 rok -  (3 303 072,- Kč) a vydělil 365 dny v roce. 

Celkové náklady na provoz skupiny THS budov společnosti Viamont DSP a.s. za 

1 den, kde jsou zahrnuti zaměstnanci THS a dvě služební vozidla činí 12 886,5,- Kč. Viz 

graf č. 9 

 

THS stavební firmy Šašek (západní část) 

 

- hlavní sídlo THS Žatec 

- délka výsledné optimální trasy……………149,8 km 

- cena PHM………………………………....29,50,-  Kč 

• Služební vozidlo Iveco Daily 35 S 

- spotřeba PHM na 100 km 8,50 litrů 

- náklady na 1 km   6,07,- Kč  

a)  výpočet nákladů na vozidlo Iveco Daily za 1 den: 

- 149,8 x 6,07 = 909,29 + 149,8 x 0,0850 x 29,50 = 1 284,91,- Kč 

Náklady na vozidlo Iveco Daily 35 S THS západní část stavební firmy Šašek činí 

za 1 den 1 284,91 ,- Kč. 

 

THS stavební firmy Šašek (severní část) 

 

- hlavní sídlo THS Litoměřice 

- délka výsledné optimální trasy……………337 km 



Robert Jahelka                                                                 Outsourcing firmy Viamontu a.s. 

 

  2009/2010                                                                                                                         49 

 

- cena PHM………………………………....29,50,-  Kč 

• Služební vozidlo Iveco Daily 35 S 

- spotřeba PHM na 100 km 8,50 litrů 

- náklady na 1 km   6,07,- Kč  

a)  výpočet nákladů na vozidlo Iveco Daily za 1 den: 

- 337 x 6,07 = 2 045,60 + 337 x 0,0850 x 29,50 = 2 890,63,- Kč 

Náklady na vozidlo Iveco Daily 35 S THS severní část stavební firmy Šašek činí 

za 1 den 2 890,63,- Kč. 

 

THS stavební firmy Šašek (severní + západní část) 

 

a) výpočet nákladů na provoz vozidel a zaměstnanců THS za 1 den: 

- 2 890,63 + 1 284,91 + 10 861,41 = 15 036,95,- Kč  

Náklad na zaměstnance skupiny THS západní a severní část za 1 den jsem 

vypočítal z celkové výše mzdových a ostatních nákladů za 1 rok - (3 964 416,- Kč) a 

vydělil 365 dny v roce. 

Celkové náklady na provoz skupin THS západní a severní větev stavební firmy 

Šašek za 1 den, kde jsou zahrnuti zaměstnanci THS západní a východní část a dvě služební 

vozidla činí 15 036,95,- Kč. Viz graf č. 9 
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Graf č. 9 - Celkové náklady jednotlivých THS za 1 den (zaměstnanci, vozidla) 

 

Zhodnocení: 

 

Z grafického znázornění vyplývá, že náklady na provoz jednotlivých THS 

společnosti Viamont DSP a.s. a stavební firmy Šašek, které zahrnují náklady na 

zaměstnance a provoz služebních vozidel za 1 den, více finančních prostředků vynakládá 

stavební firma šašek. 

 

V další části se zabývám analýzou nákladů na dopravu včetně nákladů na 

zaměstnance THS společnosti Viamont DSP a.s. a stavební firmy Šašek, které firmy 

vynakládají na provoz jednotlivých THS za 1 rok. 

THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 

 

- hlavní sídlo THS budov Ústí n/L 

- celková délka optimální trasy……………471,3 km 
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- cena PHM………………………………..29,50,- Kč 

- průměrná spotřeba PHM ……....9,55 + 9,30 : 2 = 9,425  l/100 km 

- průměrné náklady na 1 km……..5,8 + 4,92 : 2 = 5,36 Kč 

a)  výpočet nákladů na dvě služební vozidla za 1 den: 

- 471,3 x 5,36 = 2 526,17 + 471,3 x 0,09425 x 29,50 = 3 837,- Kč  

b) výpočet nákladů na dvě služební vozidla za 1 rok: 

- 3 837 x 365 = 1. 400 505,- Kč  

c) výpočet celkových nákladů THS budov, včetně dvou sl. vozidel za 1 rok 

- 3. 303 072 + 1. 400 505 = 4. 703 577 ,- Kč 

Celkové náklady na zaměstnance THS budov, včetně nákladů na provoz dvou 

služebních vozidel, které společnost Viamont DSP a.s. vynakládá v průběhu  1 roku činí   

4. 703 577,- Kč. Viz graf č. 10 

 

THS stavební firmy Šašek (západní + severní část) 

 

- hlavní sídlo THS Litoměřice, Žatec 

- celková délka optimálních tras……………486,8 km 

- cena PHM………………………………....29,50,- Kč 

- průměrná spotřeba PHM …….....................8,50    l/100 km 

- průměrné náklady na 1 km……………….. 6,07 Kč 

a)  výpočet nákladů na dvě služební vozidla za 1 den: 

- 486,8 x 6,07 = 2 954,87 + 486,8 x 0,0850x 29,50 = 4 175,54,- Kč  
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b) výpočet nákladů na dvě služební vozidla za 1 rok: 

- 4 175,54 x 365 = 1. 524 072,- Kč  

c) výpočet celkových nákladů na dvě THS, včetně dvou sl. vozidel za 1 rok 

- 3. 964 416 + 1. 524 072 = 5. 488 488 ,- Kč 

Celkové náklady na zaměstnance THS se sídlem v Žatci a v Litoměřicích, včetně 

nákladů na provoz dvou služebních vozidel, které stavební firma Šašek vynakládá 

v průběhu 1 roku činí   5. 488 488,- Kč. Viz graf č. 10 

 

 

Graf č. 10 - Celkové náklady jednotlivých THS za 1 rok (zaměstnanci, vozidla) 

 

Zhodnocení: 

 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že celkové náklady na provoz jednotlivých THS 

společnosti Viamont DSP a.s. a stavební firmy Šašek, které zahrnují celkové náklady na 

zaměstnance THS a náklady na provoz služebních vozidel THS za 1 rok, více finančních 

prostředků na chod jednotlivých THS, ze svého rozpočtu vynaloží stavební firma Šašek. Je 
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to dáno zejména tím, že má více zaměstnanců zařazených ve struktuře THS a má o jedno 

středisko navíc, což znamená vyšší výdaje ze svého rozpočtu. 

V další části se zabývám porovnáváním časového hlediska doby jízdy 

jednotlivých THS společnosti Viamont DSP a.s. a stavební firmy Šašek, která vyplívá 

s výsledných optimálních tras, které propojují jednotlivá odloučená pracoviště společnosti 

Viamont DSP a.s. Viz graf č. 11 

 

THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 

- doba jízdy……………….428 min. (7hod. 8 min.) 

THS stavební firmy Šašek (západní + severní část) 

- doba jízdy……144 + 312 = 456 min. (7hod. 36 min.) 

 

 

Graf č. 11 - Časové hledisko doby jízdy jednotlivých THS 
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Zhodnocení: 

 

Z grafu je patrné, že jednotlivé THS společnosti Viamont DSP a.s. a stavební 

firmy Šašek, co se týká časového hlediska doby jízdy, projedou trasy mezi jednotlivými 

odloučenými společnosti Viamont DSP a.s., v poměrně shodném časovém intervalu. 

Časový rozdíl je pouhých 28 min. Je to dáno zejména kvalitním zpracováním optimálních 

tras, které jednotlivé THS absolvují, mezi jednotlivými odloučenými pracovišti společnosti 

Viamont DSP a.s. 
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6. Závěrečná část 
 

V bakalářské práci jsem prováděl analýzu a porovnávání ekonomických a 

provozních nákladů, se zaměřením na zaměstnance a na dopravu jednotlivých THS 

společnosti Viamont DSP a.s. a jednotlivých THS stavební firmy Šašek. Stavební firma 

Šašek nabízí společnosti Viamont DSP a.s. poskytování svých služeb, které se týkají 

stavebních a provozních činností, přičemž má vážný zájem těmito činnostmi plně nahradit 

činnost skupiny THS budov, která provádí ve společnosti Viamont DSP a.s. opravy, 

údržbu a odstraňování havárií v objektech, které společnost vlastní. Na základě 

ekonomických výsledků v celkovém hodnocení lépe obstála THS společnosti Viamont 

DSP a.s., vycházím zejména z celkového hodnocení, které zahrnuje ekonomické náklady 

na zaměstnance a ekonomické náklady na provoz služebních vozidel THS, které vynaloží 

v období 1 roku společnost Viamont DSP a.s. v porovnání se stavební firmou Šašek. 

Přičemž stavební firma Šašek za zaměstnance a provoz služebních vozidel jednotlivých 

THS vynaloží o  784.911,- Kč více finančních prostředků, než vynaloží společnost 

Viamont DSP a.s. za své zaměstnance THS, včetně provozu služebních vozidel. Je to dáno 

zejména tím, že stavební firma Šašek má ve struktuře THS o dva zaměstnance víc, než je 

tomu ve struktuře THS společnosti Viamont DSP a.s., na základě čehož vynakládá více 

finančních prostředků na chod svých THS. Dále stavební firma Šašek využívá k provozu 

THS dvě střediska, oproti jednomu středisku THS budov společnosti Viamont DSP a.s., 

což opět pro firmu Šašek znamená větší vynaložení finančních prostředků. Při analýze 

průměrných mzdových nákladů na zaměstnance THS budov společnosti Viamont DSP a.s. 

a THS stavební firmy Šašek za 1 rok, více finančních prostředků v průměru vynakládá 

společnost Viamont DSP a.s. Je to dáno zejména tím, že jednotliví zaměstnanci THS 

společnosti Viamont DSP a.s., jsou v průměru lépe finančně ohodnoceni, za odvedenou 

práci, než zaměstnanci THS stavební firmy Šašek. Co se týká ekonomických nákladů na 

zaměstnance THS stavební firmy Šašek, je možné tyto náklady regulovat například 

snížením celkového počtu zaměstnanců v jednotlivých THS, je však otázkou, zda 

s případným snížením počtu zaměstnanců bude THS stavební firmy Šašek schopna plně 

uspokojit potřeby společnosti Viamont DSP a.s. a nahradit tak činnosti THS budov. Další 

možné finanční rezervy může stavební firma Šašek nalézt např. u nákladů na dopravu, 
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přestože na základě výsledných optimálních tras, které jsem navrhl u obou firem, jsou tyto 

náklady sníženy na minimum. To zejména díky tomu, že jsem zminimalizoval délku 

jednotlivých optimálních tras, s co možná nejmenším časovým hlediskem doby jízdy, mezi 

jednotlivými odloučenými pracovišti společnosti Viamont DSP a.s. Jelikož základním 

cílem každé firmy je, aby činnosti, které provozuje, vykonávala co možná s nejnižším 

vynaložením finančních prostředků, dle mého zjištění toto kritérium lépe splňuje 

společnost Viamont DSP a.s. Proto, ačkoliv je stavební firma Šašek plně schopna nahradit 

jednotlivé činnosti skupiny THS budov společnosti Viamont DSP a.s., jak po profesní, 

technologické i profesionální stránce, dle mého názoru není nezbytně nutné, aby jednotlivé 

činnosti skupiny THS budov společnosti Viamont DSP a.s., musely být outsourcingovány 

jinou externí firmou. V tomto případě se jedná o zastoupení činností THS budov 

společnosti Viamont DSP a.s., které se týkají zajišť ování oprav, údržby a odstraňování 

havárií v objektech, které společnost vlastní. Ve své práci hodnotím THS budov 

společnosti Viamont DSP a.s. a THS stavební firmy Šašek také na základě SWOT analýzy, 

přičemž i zde lépe v hodnocení obstála THS budov společnosti Viamont DSP a.s., která má 

oproti stavební firmě Šašek schopnost lépe se pohybovat a následně se lépe vyrovnávat 

s konkurencí na trhu práce, kdy její velkou předností proti stavební firmě Šašek je 

dokonalá znalost vlastního prostředí, dispozice mnohem většího finančního kapitálu a 

dokonale propracované postupy práce. 
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