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Obrázek č. 1 – Myšlenková mapa: Faktory úspěšné realizace outsourcingu ve firmě 
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Příloha č. 2: Výpočty ekonomických nákladů na jednotlivce ve  

                       skupině THS budov        
 

 

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 

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.  

2) Instalatér – údržbář 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání instalatér-údržbář skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 
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Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...24.000,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.160,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.000,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí 32.160,-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 instalatér-údržbář THS budov činí za období 1 měsíce částku 

32.866,-Kč.  

3) Elektrikář – údržbář 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání elektrikář-údržbář skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...24.500,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.205,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.125,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí 32.830,-Kč   

Ostatní mzdové náklady společnosti určené zaměstnanci v období 1 měsíce: 
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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 elektrikář-údržbář THS budov činí za období 1 měsíce 

částku 33.536,-Kč.  

4) Zedník – údržbář 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání zedník-údržbář skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...23.500,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.115,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............5.875,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí 31.490,-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 zedník-údržbář THS budov činí za období 1 měsíce částku 

32.196,-Kč. 
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5) Malíř - lakýrník 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání malíř-lakýrník skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...24.300,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.187,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.075,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí 32.562,-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 malíř-lakýrník THS budov činí za období 1 měsíce částku 

33.268,-Kč.  

6) Truhlář – opravář 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání truhlář-opravář skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...25.000,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.250,-Kč 
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Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.250,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činní 33.500,-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 truhlář-opravář THS budov činí za období 1 měsíce částku 

34.206,-Kč.  

7) Zámečník – opravář 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání zámečník-opravář skupiny 

THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...23.900,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.151,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............5.975,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činní 32.026,-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 
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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 zámečník-opravář THS budov činí za období 1 měsíce 

částku 32.732,-Kč.  

8) Řidič služebního motorového vozidla 

Mzdový náklad společnosti určený k výkonu povolání řidič služebního 

motorového vozidla skupiny THS budov v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda zaměstnance …………………………………………...24.800,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.232,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.200,- Kč 

Mzdové náklady společnosti za období 1 měsíc činí 33.232,-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 řidič služebního motorového vozidla THS budov činí za 

období 1 měsíce částku 33.938,-Kč.  
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Příloha č. 3: Plánované trasy vozidel THS budov společnosti 
                      Viamont DSP a.s. 
 

 

Pracoviště Teplice ( Doliny )             č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Chabařovice                  253                      10 km                  (9 min.) 

Ústí n/L-  Krupka     253                     12,3 km               (15 min.)    

Ústí n/L- Teplice (Doliny)            13 (E55)             19,3 km               (23 min.) 

 

Pracoviště Louny                              č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Bystřany                       8 (E55)                16,8 km             (13 min.) 

Ústí n/L-  Teplice    8 (E55)                 17,7 km            (18 min.)    

Ústí n/L- Bílina                13 (E442)             27,4 km            (25 min.) 

Ústí n/L- Most                              13 (E442)             40 km              (37 min.) 

Ústí n/L- Louny                            229                       69,5 km       (1 hod. 5min.) 

 

Pracoviště Děčín (Podmokly)           č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Velké Březno               261                       15,2 km              (9 min.) 

Ústí n/L-  Malé Březno    261                       17,6 km            (12 min.)  
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Ústí n/L- DC Podmokly    261                       30,1 km            (25 min.) 

Pracoviště Jablonec nad Nisou          č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Děčín                            62                         20 km                 (19 min.) 

Ústí n/L-  Markvartice    13 (E442)             35,5 km              (29 min.)     

Ústí n/L- Česká Kamenice   13 (E442)              39,2 km             (33 min.) 

Ústí n/L- Nový Bor                      13 (E442)              51,6 km            (43 min.) 

Ústí n/L- Jablonné                        13 (E442)              68,5 km            (56 min.) 

Ústí n/L- Liberec                          13 (E442)              87,7 km     (1 hod. 13 min.) 

Ústí n/L- Jablonec n/N                 14 (E442)              106,6 km     (1 hod. 25 min.)  

 

Pracoviště Česká Lípa                         č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Děčín                            62                         20 km                 (13 min.) 

Ústí n/L-  Markvartice    13 (E442)             35,5 km              (29 min.)  

Ústí n/L- Česká Kamenice   13 (E442)              39,2 km             (33 min.) 

Ústí n/L- Nový Bor                      13 (E442)              51,6 km            (43 min.) 

Ústí n/L- Česká Lípa                     9                           63,4 km            (51 min.) 

 

Pracoviště  Most                                 č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 
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Ústí n/L -  Bystřany                       8 (E55)                16,8 km             (13 min.) 

Ústí n/L-  Teplice    8 (E55)                 17,7 km            (18 min.)    

Ústí n/L- Bílina                13 (E442)             27,4 km            (25 min.) 

Ústí n/L- Most                              13 (E442)             40 km              (37 min.) 

 

Pracoviště  Chomutov                        č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Bystřany                       8 (E55)                16,8 km              (13 min.) 

Ústí n/L-  Teplice    8 (E55)                 17,7 km             (18 min.)    

Ústí n/L- Bílina                13 (E442)             27,4 km             (25 min.) 

Ústí n/L- Most                              13 (E442)             40 km                (37 min.) 

Ústí n/L- Chomutov                      13 (E442)            68 km                (55 min.) 

 

Pracoviště Šluknov                           č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Děčín                            62                       20 km                 (13 min.) 

Ústí n/L-  Markvartice    13 (E442)           35,5 km              (29 min.)  

Ústí n/L- Česká Kamenice   13 (E442)            39,2 km             (33 min.) 

Ústí n/L- Chřibská               263                      54,4                   (44 min.)                

Ústí n/L- Krásná Lípa                  263                      60,8                   (52 min.) 
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Ústí n/L- Rumburk                       263                      64,3                   (58 min.) 

Ústí n/L- Šluknov                         266                      77,7 km        (1 hod. 8 min.) 

 

Pracoviště  Litvínov                          č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Bystřany                       8 (E55)                16,8 km             (13 min.) 

Ústí n/L-  Teplice    8 (E55)                 17,7 km            (18 min.)    

Ústí n/L- Bílina                13 (E442)             27,4 km            (25 min.) 

Ústí n/L- Most                              13 (E442)             40 km               (37 min.) 

Ústí n/L- Litvínov                         27 (E442)             58 km              (51 min.) 

 

Pracoviště Štětí                                 č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Ústí n/L -  Velké Březno               261                       15,2 km              (9 min.) 

Ústí n/L-  Polepy     240                       36,1 km             (37 min.)  

Ústí n/L- Štětí                           260                        43,3 km             (47 min.) 
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Příloha č. 4: Výpočty ekonomických nákladů na jednotlivce 
                       THS firmy Šašek 
 

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 činí 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 

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.  

2) Elektrikář 2x (Litoměřice, Žatec) 

Mzdový náklad stavební firmy Šašek určený k výkonu povolání dvou elektrikářů 

skupiny THS v období 1 měsíce: 
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Hrubá mzda 1. zaměsnance ………………………………………..23.900,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.151,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............5.975,- Kč 

Mzdové náklady za období 1 měsíc činí 32.026 x 2 = 64.052,-Kč  

Ostatní mzdové náklady firmy určené zaměstnancům v období 1 měsíce: 

Příspěvek na ochranné pomůcky…………………………150,-Kč 

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 elektrikářů THS činí za období 1 měsíce částku 65.552,-Kč.  

3) Zedník 2x (Litoměřice, Žatec) 

Mzdový náklad stavební firmy Šašek určený k výkonu povolání dvou zedníků 

skupiny THS v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda 1. zaměstnance ………………………………………...24.000,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.160,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.000,- Kč 

Mzdové náklady za období 1 měsíc činí 32.160 x 2 = 64.320,-Kč  

Ostatní mzdové náklady firmy určené zaměstnancům v období 1 měsíce: 
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Příspěvek na ochranné pomůcky 1.zaměsnanci………….150,-Kč 

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 zedníků  THS činí za období 1 měsíce částku 65.820,-Kč.  

4) Malíř – natěrač 2x (Litoměřice, Žatec) 

Mzdový náklad stavební firmy Šašek určený k výkonu povolání dvou malířů-

natěračů skupiny THS v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda 1. zaměstnance ………………………………………...23.800,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.142,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............5.950,- Kč 

Mzdové náklady za období 1 měsíc činí 31.892 x 2 = 63.784,-Kč 

Ostatní mzdové náklady firmy určené zaměstnanci v období 1 měsíce: 

Příspěvek na ochranné pomůcky…………………………150,-Kč 

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 malířů-natěračů THS činí za období 1 měsíce částku 

65.284,-Kč.  



Příloha č. 4 – IV : Výpočty ekonomických nákladů na jednotlivce THS firmy Šašek 

 

                                                                                                                         

 

5) Truhlář 2x (Litoměřice, Žatec) 

Tito zaměstnanci soukromé stavební společnosti Šašek, jejichž náplní práce je 

především provádění pracovních činností, jako je např. výroba, opravy, úpravy a údržba 

výrobků vyrobených z dřevěných materiálů, dále ve firmě zastávají funkci řidiče 

užitkového vozidla Iveco, za kterou jim náleží měsíční funkční příplatek ve výši 500,- Kč. 

Mzdový náklad stavební firmy Šašek určený k výkonu povolání dvou truhlářů 

skupiny THS v období 1 měsíce: 

Hrubá mzda 1. zaměstnance ………………………………………...25.300,- Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem……činí 9%...............2.277,-Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem………činí 25%............6.325,- Kč 

Mzdové náklady za období 1 měsíc činí 33.902 x 2 = 67.804,-Kč  

Ostatní mzdové náklady firmy určené zaměstnanci v období 1 měsíce: 

Příspěvek na ochranné pomůcky…………………………150,-Kč 

Příspěvek na stravu………činí 30,- Kč x 20 dní…….........600,-Kč 

Příplatek za funkci řidič…………………………………...500,-Kč 

Ostatní mzdové náklady za období 1 měsíc činí 1.250 x 2 = 2.500,-Kč  

Celkové mzdové náklady a celkové ostatní náklady stavební firmy Šašek, které vydá na 
výkon povolání dvou truhlářů THS činí za období 1 měsíce částku 70.304,-Kč 

 

 



Příloha č. 5 – I : Plánované trasy vozidel  THS firmy Šašek na místo vykonávané práce 

 

                                                                                                                         

 

Příloha č. 5: Plánované trasy vozidel THS firmy Šašek na 
                      místo vykonávané práce  
 

Pracoviště  Teplice (Doliny)                    č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Žatec -  Most                                27                      22,7 km              (24 min.) 

Žatec-   Obrnice       27                      27,2 km             (28 min.)    

Žatec - Bílina                13 (E442)             35,8 km             (34 min.) 

Žatec -  Teplice (Doliny)            13 (E442)             49,2 km            (44 min.) 

 

Pracoviště  Louny                               č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Žatec -  Louny                             225                     21,3 km              (21 min.) 

 

Pracoviště  Most                                  č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Žatec -  Velemyšleves                  27                      10,4 km              (10 min.) 

Žatec-   Most                27                      22,7 km              (24 min.)   

 

Pracoviště  Chomutov                         č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Žatec -  Chomutov                            27                 22,2 km               (22 min.) 

 



Příloha č. 5 – II : Plánované trasy vozidel  THS firmy Šašek na místo vykonávané práce 

 

                                                                                                                         

 

Pracoviště  Litvínov                        č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

 

Žatec -  Velemyšleves                  27                      10,4 km              (10 min.) 

Žatec-   Most                27                      22,7 km              (24 min.)   

Žatec-   Litvínov                27                      38,1 km              (38 min.)   

 

Pracoviště  Děčín (Podmokly)             č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Litoměřice - Ústí n/L                           261                     18,6 km              (23 min.) 

Litoměřice - Děčín (Podmokly)           62                       43,9 km              (43 min.) 

 

Pracoviště  Šluknov                           č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Litoměřice - Úštěk                                15                     17,3 km              (17 min.) 

Litoměřice - Česká Kamenice               15                     46,2km              (47 min.) 

Litoměřice - Krásná Lípa                      263                  65,8 km       (1 hod. 6 min.) 

Litoměřice - Rumburk                          263                   71,8 km      (1 hod. 12 min.) 

Litoměřice - Šluknov                           266                    81,1 km      (1 hod. 21 min.) 

 

Pracoviště  Jablonec nad Nisou         č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Litoměřice - Úštěk                               15                      17,3 km               (17 min.)



Příloha č. 5 – III : Plánované trasy vozidel  THS firmy Šašek na místo vykonávané práce 

 

                                                                                                                         

 

Litoměřice - Zahrádky                         15                     34,4 km              (34 min.) 

Litoměřice - Česká Lípa                       9                      42,4 km              (42 min.) 

Litoměřice - Jablonné v Podještědí     13 (E442)          68,7 km       (1 hod. 7 min.) 

Litoměřice - Liberec                            13 (E442)           92,7 km     (1 hod. 24 min.) 

Litoměřice - Jablonec nad Nisou         14 (E442)          104 km      (1 hod. 37 min.) 

 

Pracoviště  Česká Lípa                        č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Litoměřice - Úštěk                               15                      17,3 km              (17 min.) 

Litoměřice - Zahrádky                         15                      34,4 km              (34 min.) 

Litoměřice - Česká Lípa                       15                     42,4 km              (42 min.) 

 

Pracoviště  Štětí                                   č. silnice             vzdálenost            čas jízdy 

Litoměřice - Polepy                              261                    11,4 km              (11 min.) 

Liberec - Štětí                                 261                     23,3 km              (23 min.) 

 



 

 

                                                                                                                         

 

 

 


