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1 Úvod 

 

V součastném zrychleném a globalizujícím prostředí, kdy se trh vyznačuje 

přesycenosti a tedy silným konkurenčním tlakem je nezbytné, aby se podniky uměly velmi 

rychle přizpůsobit nadcházejícím změnám a vyuţily je tak ve svůj prospěch. Nevyhnutelným 

předpokladem je zavedení vhodné organizační architektury s efektivním systémem řízení 

práce a kvalifikovanými pracovníky. Ţivotaschopná organizační struktura musí dokázat 

pruţně reagovat na potřeby zákazníků a vývoj na trhu. 

Organizování je jednou z hlavních manaţerských činností, které směřuje k uspořádání 

prvků a vztahu mezi nimi a tím zabraňuje chaosu. Úkolem manaţera je tedy v těchto 

turbulentních podmínkách adaptovat podnik na vnější změny tak, aby byl pruţný a plnil 

nároky měnícího se prostředí. Pro podnik je velmi důleţité, aby si vybudoval vhodnou 

organizační strukturu a informační síť, která bude soustřeďovat všechny informace nutné pro 

strategické rozhodování.  

Výběr vhodné organizační struktury tedy představuje důleţitou činnost manaţera. 

Organizační uspořádání je nutné navrhnout tak, aby činnosti na výkonné úrovni byly řízeny 

společně a mohlo být tak dosaţeno vymezených cílů. Jenom vhodně a efektivně nastavena 

organizační struktura odpovídající aktuálním poţadavkům vytváří podstatu 

konkurenceschopnosti podniku. Z tohoto důvodu je v současnosti preferována pruţná 

organizační struktura přizpůsobující se individuálním podmínkám efektivnosti a 

konkurenceschopnosti. Správně nastavená organizační struktura je důleţitá také pro 

zákazníky, jelikoţ poskytuje přehled o fungování podniku a tím zvyšuje jeho důvěryhodnost. 

Je rovněţ významná pro samotné pracovníky organizace, poněvadţ díky ní má kaţdý 

zaměstnanec jasně vymezenou svou pravomoc a odpovědnost.
1,2,3,4

 

Cílem této diplomové práce se stal návrh optimální organizační architektury pro 

vybraný podnikatelský subjekt a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku. 

Uskuteční se analýza součastného stavu zkoumaného podnikatelského subjektu, hledání a 

navrţení moderní organizační architektury a tím dosaţení zvýšení produktivity práce a 

konkurenceschopnosti podniku. Objektem zkoumání se pro tyto účely stal podnik Ha-vel 

family, s.r.o. zabývající se poskytováním komplexních sluţeb v široké oblasti informačních 
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technologií. Jelikoţ se jedná o malý podnik, tolik důleţitý pro národní hospodářství, je 

nezbytné, obezřetně postupovat při jeho analýze a případných doporučení vedoucí ke zvýšení 

produktivity práce a konkurenceschopnosti. S řešením diplomové práce souvisí prostudování 

odborné literatury týkající se uvedené problematiky. Jedná se především o literaturu 

zabývající se organizováním podniku, moderní organizační architekturou a typy 

organizačních struktur, definicí a významem malého a středního podnikání a 

konkurenceschopnosti. V aplikační části je na základě prostudované odborné literatury a 

dostupných metod provedena analýza součastného stavu podniku Ha-vel family se zřetelem 

na organizační architekturu podniku.  
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2 Teoreticko – metodologická část 

 

Dobře zvolená a fungující organizační architektura je základem úspěchu 

konkurenceschopného podniku. Aby podnik uměl pruţně reagovat na změny podnikatelského 

prostředí, byl schopný uspokojovat neustále se měnící přání a potřeby zákazníků, je zapotřebí 

disponovat schopnými, kvalifikovanými a loajálními zaměstnanci. Lidské zdroje představují 

velmi důleţitý výrobní faktor, o který by kaţdý podnik měl pečovat a především si 

uvědomovat jeho významnost. V této části diplomové práce je představena problematika 

organizační architektury, jsou zde uvedeny faktory ovlivňující organizační struktury, typy 

organizačních struktur, včetně pouţívaných metod předcházejících výběru vhodné 

organizační struktury. V neposlední řadě je zde zachycena oblast malých a středních podniků 

a teorie konkurenceschopnosti. 

 

2.1 Organizování podniku a jeho podstata 

 

Pojem organizace a jeho definice si neustále zasluhuje rozsáhlou debatu uvnitř i mezi 

manaţery a těmi, jeţ organizaci zkoumají a popisují. Pro obě uvedené skupiny je definice 

pojmu „organizace“ významná. Značný problém je spatřovat v tom, ţe i v současné době 

chybí ucelený systematický pohled na organizaci. Tento pojem je vymezen rozdílnými 

způsoby a je velmi rozmanitý.  

Jednou z moţností jak organizaci chápat, je na ní nahlíţet jako na komunikační 

prostředek, který řeší problémy, nebo jako na nástroj, jenţ umoţňuje rozhodování. Zároveň 

lze na organizaci pohlíţet jako na sociální systémy, tak i na systémy, které obsahují skupiny 

vzájemně působících proměnlivých veličin. V organizaci se nacházejí lidé, kteří ke své práci 

pouţívají nejrůznější technologie a mnoţství informací. Tyto uvedené poloţky spolu formují 

čtyři základní organizační komponenty vytvářející organizaci. Sloţky do sebe musejí co 

nejlépe zapadat, rozhodnou části organizace je oblast, v nichţ se tyto komponenty vzájemně 

spojí. Nebude-li nalezeno skloubení organizačních komponentů, dojde v organizaci ke 

konfliktům, disproporcím, organizace se stane neefektivní a koordinace a kooperace mezi 

lidmi, skupinami a organizačními jednotkami je velmi sloţitá. Lidé, práce, informace a 

technologie tvořící čtyři organizační komponenty, mají svůj jasný řád, systém, procedury, 

rozhodující pro výkonnost organizace. V organizaci musí existovat minimálně tři základní 
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systémy, jeţ formují její podstatu. Těmito systémy jsou systém produkce (produktů nebo 

sluţeb), systém hodnotových toků a systém informačních toků (včetně systému oběhu 

dokumentů). V některých organizacích je rozlišen i systém kontrolní, a to jak ve významu 

kontroly jako takové, tak i ve smyslu řídících procesů. Tvorba nejrůznějších pracovních 

skupin a týmů, organizačních jednotek a definovaní vztahů a vazeb mezi nimi vycházejí 

z původního principu dělby práce a hierarchického základu organizace, které vyţadují více či 

méně sloţitě strukturované organizace. Kvantum aliancí, sítí, vztahů mezi jednotlivci či 

autonomními skupinami se formují uvnitř i vně organizace. Podobu organizace utváří 

vlastnické vztahy. Z vnějšího prostředí je podoba organizace tvořena tlaky vznikajících 

z poţadavků zákazníku, situace na trhu a z dalších vlivů prostředí např. banky, místní úřady 

atd. 

Organizování je jedna z výchozích manaţerských činností, jejímţ významem je 

uspořádání prvků v systému, jejich aktivit, kontroly, koordinace tak, aby maximálním 

rozsahem přispěly k dosaţení stanovených cílů systému. Jedná se o činnost, jeţ směřuje 

k uspořádání prvků a vztahu mezi nimi. Zajištění takového způsobu uspořádání 

ekonomického systému, aby byly vytvořeny předpoklady pro jeho řízení, představuje podstatu 

organizování. Z toho vyplývá, ţe řízení je v kaţdém případě primární a organizování 

sekundární. V posloupném řetězci plánování, organizování, přikazování, koordinaci a 

kontrole patří organizování k druhé důleţité úloze úspěšné správy podniku. Organizování je 

moţné rozdělit na procesní a útvarové. Při organizování postupných, dějově rozloţených 

procesů v objektech se vyuţívá procesní organizování, kdeţto útvarovým organizováním se 

uspořádávají mocenské a pracovní vztahy jednotlivců, skupin a spolupracovníků. Útvarovým 

organizováním se řeší pracovní povinnosti, odpovědnosti, pravomoci, nadřízenost a 

podřízenost, odborné zařazení lidí a také útvarové zařazení. Kterýkoliv organizační předmět 

např. podnik, závod či jiná organizační jednotka disponuje dvěma faktory -  dynamickým a 

statickým. Tyto činitelé vzájemně podmiňují a formulují jeden organizační předmět. Poslání 

organizování spočívá v zabezpečení stanovených cílů jednotlivců či kolektivů a to pomoci 

specializace -  dělby práce a koordinace práce lidí, kteří ji vykonávají. Definování pravomoci 

a odpovědnosti lidí v organizovaných procesech přispívá k zajištění řádu, disciplíny a 

ekonomického způsobu realizace činností.
5,6,7,8
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Význam organizování:  

o zavádí do organizace formální organizační strukturu, 

o zlepšuje fungování řízených organizačních jednotek,  

o zachovává pořádek v organizaci a zabraňuje zrodu chaosu (pracovníci vědí „co, kdy, 

kde mají dělat“, „jakou odměnu za práci dostanou“, „s kým budou práci vykonávat“, 

„kdo je jejich nadřízený, jaké jsou jejich práva a povinnosti“ apod., 

o má moţnost vnášet do organizace stabilizační účinek, který pak brzdí organizační 

změny, 

o pomoci organizačních a právních norem vnáší do podniku formálnost, 

o formuluje hierarchické stupně s daným vedoucím, tím se lépe vymezuje nadřízenost a 

podřízenost, 

o omezuje volnost, svobodu v chování jednotlivce. Všechno co jednotlivci v organizaci 

dělají, je podřízeno konkrétnímu cíli v organizaci, 

o ve formální organizaci se formulují tzv. neformální vztahy na bázi osobních kontaktů 

mezi spolupracovníky. Působení této neformální organizace můţe např. zvětšovat 

účinnost organizace formální.
9
  

 

Organizační chování (organizational behaviour) je teoretickou disciplínou zabývající 

se existenci lidí v organizacích, podstatou chování jednotlivce a skupin, jejich motivací, 

pracovními postoji, socializaci, kooperaci a konflikty, etikou, uplatňováním moci a síly, 

popřípadě i podstatou organizační kultury atd. Ve většině případů se disciplína organizačního 

chování snaţí pokrýt základ organizační změny.
10,11,12 

 

2.2 Organizační architektura a struktura 

 

Organizační architektura a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku 

je obsahem diplomové práce. Pro podnik je důleţité, aby si vybudoval vhodnou organizační 

strukturu a informační síť, která bude shromaţďovat všechny informace nezbytné pro 

strategické rozhodování. Na schopnosti pruţně a kvalitně uspokojovat stále rychleji se měnící 

                                                 
9
   DĚDINA, Jiří. Podnikové organizační struktury: teorie a praxe. 

10
 CEJTHAMR, Václav; DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 

11
 DĚDINA, Jiří; ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 

12
 MALÝ, Milan; DĚDINA, Jiří. Organizační architektura. 



6 
 

potřeby zákazníků závisí také zisk. Poţadavky zákazníků jsou uspokojovány prostřednictvím 

designu, vysoké spolehlivosti a originalitou výrobků.
13

  

Organizační architektura je koncept, který se věnuje problematice organizování, 

organizačních struktur a organizačního chování. Představuje umění zformulovat takový 

systém vztahů, jednání a chování určité skupiny lidí, aby to splnilo poţadavky jejich úsilí ve 

společnosti, a to jak s cílem vytvářet zisk, nebo uskutečňovat určité poslání. Organizační 

architektura je většinou chápána jako souhrn organizační struktury, která představuje tzv. 

tvrdé prvky organizace a organizačního chování a kultury, jeţ reprezentují měkké prvky 

organizace. Účel, pro který je architektura sestavovaná, stavební materiál určující a limitující 

myšlenky a kritéria architekta, vymezující, z čehoţ je architektura vytvořena, styl, kdy 

v případě objevu nových funkcí se mění i účel a výsledkem zpravidla bývá i nový organizační 

styl a soudobé technologie představují čtyři na sebe navzájem působící základní faktory, 

z nichţ vychází organizační architektura. Tyto činitelé spoluvytvářejí ucelený systém. Bez 

moderního systému by nebylo moţné vytvářet moderní principy organizování. Organizační 

architektura by měla vytvářet pozitivní atmosféru ve společnosti. Je třeba, aby odpovídala jak 

potřebám podniku, tak i podmínkám, ve kterých podnik působí.
14,15

 Organizační architektura 

se tedy skládá z měkkých a tvrdých prvků. Tvrdé prvky vytvářejí pracovní místa shromáţděná 

do formální organizační struktury a procesy uspořádání organizace jako cílená uspořádání 

logický navazujících činností. Měkké prvky formulují neformální organizační strukturu 

(sociální síť), lidské zdroje (lidský kapitál) a organizační kulturu (v uţším pojetí). Spojovacím 

a řídicím elementem je strategie společnosti zahrnující vizi, poslání a cíle a naznačující 

metody jejich dosaţení.
16

 Schéma těchto vztahů je zobrazeno v příloze č. 1. 

Vnitropodniková organizační struktura představuje formu pomáhající zabezpečovat 

procesy organizování konkrétní mnoţiny řídících aktivit. Je chápána jako soubor 

organizačních prvků (útvarů, divizí, podniků, závodů atd.). Vnitropodnikovou organizační 

strukturu je moţné členit na formální a neformální. 

Formální vnitropodniková organizační struktura – oficiálně deklarovaná např. vedoucím 

podniku sjednocuje podnikové dění a orientuje ho k dosaţení konkrétního cíle společnosti. 

Neformální vnitropodniková organizační struktura – vzniká neformálně a neplánovitě se mění 

v čase. Důvodem jejího vzniku jsou lidské vlastnosti (sympatie, antipatie, společné zájmy 

                                                 
13

 MALÝ, Milan; DĚDINA, Jiří. Organizační architektura. 
14
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15

 DĚDINA, Jiří. Podnikové organizační struktury: teorie a praxe. 
16

 Organizační architektura [online]. 2011 [Citace 17. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://managementmania.com/index.php/organizovani/47-ostatni/139-organizacni-architektura>. 
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nebo rozdílné sociální postavení pracovníků společnosti). Neformální skupiny formulují 

podnikové klima.
17

 

 

2.2.1 Vlastnosti organizační struktury 

 

Manaţer jako vedoucí pracovník vykonává mnoho důleţitých úkolů. „Řízení“ vztahů 

se zaměstnanci, respektive se svými podřízenými patří k významné činnosti manaţera. Kaţdý 

vedoucí pracovník by měl vědět, co se s jeho podřízenými děje, a to jak po pracovní stránce, 

tak v lepším případě i po stránce osobní. Manaţer, jenţ disponuje těmito informacemi o svých 

podřízených, dokáţe práci mezi ně lépe rozdělit, neţ v případě, kdyby jimi nedisponoval.
18

  

 

2.2.1.1 Dělba pravomoci 

V případě dělby pravomoci se jedná o to, do jaké míry, resp. jak pevně vedoucí 

pracovník vede své podřízené tzv. za ruku a do jaké míry jim deleguje pravomoc a 

zodpovědnost pro rozhodování a v čem.  

Rozdělení pravomoci mezi různá funkční místa můţe směřovat k centralizované nebo 

decentralizované organizační struktuře: 

o centralizovaná organizační struktura existuje ve společnosti v případě, kdyţ si 

manaţeři na vyšších úrovních ponechají právo na rozhodnutí, 

o decentralizovaná organizační struktura existuje v případě, ţe je právo na rozhodnutí 

uděleno střednímu a niţšímu stupni vedení. V decentralizovaném modelu pravomoci 

vedoucí pracovníci přidělují ostatním pracovníkům větší rozhodovací pravomoci. 

Manaţer je zbaven kaţdodenního rozhodování za všechny ostatní a má tak více času 

sledovat okolí a plánovat činnosti do budoucna.  

Zda podnik centralizovat, nebo decentralizovat záleţí na mnoha činitelích: na 

vlastnostech prostředí, na stylu rozhodování vrcholového manaţera, na podnikové strategii, na 

zkušenostech a dovednostech niţších manaţerů.
19,20
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2.2.1.2 Rozpětí řízení 

Pod pojem rozpětí řízení je moţné chápat počet osob (pracovníků, objektů), které je 

manaţer schopen efektivně řídit a koordinovat. Je ovlivněno mnoha faktory, jako četnost 

kontaktů manaţera s pracovníky, charakterem kontaktů, schopnosti řízení manaţerů apod.
21

 

Rozpětí řízení tedy představuje počet podřízených podléhajících jednomu člověku. Úzké 

rozpětí řízení (malý počet podřízených objektů) umoţňuje větší kontrolu nad podřízenými 

činnostmi. Široké rozpětí řízení (větší počet podřízených objektů) komplikuje dohled nad 

podřízenými, přednosti je sniţování nákladů na udrţování mnoha pracovních míst pro 

kontroly. Organizace s malým počtem podřízených, tedy s úzkým rozpětím se nazývá 

organizaci se strmou (špičatou) strukturou, naproti tomu plochá struktura má široké rozpětí a 

tedy méně stupňů řízení. Plochá a strmá organizační struktura je znázorněna v příloze č. 2. 

Chtějí-li manaţeři porovnat přednosti odlišně zavedeného rozpětí řízení, mohou vyuţít osm 

speciálních faktorů: 

1. Profesionalita (odbornost) – čím větší je odbornost a kvalifikace podřízených, tím 

méně je nutné na ně dohlíţet. 

2. Nejistota úkolů – jsou-li úkoly jasné a zahrnují málokdy a jednoduše řešitelné 

problémy, je moţné pouţit širší rozpětí řízení. Naopak obsahují-li úkoly často těţko 

řešitelné problémy, můţe uţší rozpětí řízení pomoc nalézt lepší řešení. 

3. Výcvik – čím více výcviku podřízený má, tím více je schopen svou práci zastávat bez 

bliţšího řízení. 

4. Fyzické rozložení – čím rozptýlenější podřízení jsou, tím uţší by měla být šíře řízení.  

5. Vyžadované vzájemné působení – čím více je poţadováno vzájemné působení mezi 

nadřízenými a podřízenými, tím uţší by mělo být rozpětí řízení. 

6. Podobnost úkolů – jsou-li úkoly podobné, je moţné zavést širší rozpětí řízení. 

7. Standardizované procedury – jsou-li k vykonání úkolů podřízenými aplikovány stejné 

a typické procedury, rozpětí řízení můţe být široké. 

8. Spojování úkolů – uţší rozpětí je zapotřebí, vyţadují-li úkoly podřízených propojení.
22

 

 

Je velmi důleţité, aby kaţdý nadřízený měl přehled o svých vlastních vztazích ke 

svým podřízeným, o vztazích mezi podřízenými navzájem a o skupinových vztazích 

panujících mezi podřízenými. Zároveň právě skupinové vztahy jsou v praxi nejvíce 

                                                 
21

 Organizační struktury [online]. 2011 [Citace 5. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku>. 
22
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podceňované. Optimální rozpětí řízení, tedy optimální počet podřízených pracovníků je 5 aţ 

6. Pro neproblematické fungování podniku a optimální vyuţití lidského kapitálu je tedy 

vhodné, zachovat pět aţ šest přímých podřízených na jednoho manaţera. Obvyklý způsob pro 

zajištění optimálního rozpětí řízení jsou změny v organizační struktuře.
23

 Zda vedoucí 

pracovníci podniku Ha-vel family mají přehled o vztazích ke svým podřízeným a mezi 

podřízenými a skupinami navzájem a jaké tyto vztahy vlastně jsou, bude důleţitým 

elementem zkoumání v aplikační části diplomové práce. V případě zjištění problému ve 

vztazích uvnitř podniku a neoptimálního počtu podřízených pracovníků budou navrţeny 

patřičné změny v organizační struktuře. 

 

2.2.1.3 Organizační kultura 

Vedle úmyslně vytvořených formálních organizačních struktur, existují i neformální 

organizační struktury, u nichţ dochází během určité doby ke změně. Příčinou těchto změn 

jsou lidské vlastnosti, jako jsou sympatie, antipatie, společenské zájmy apod. Kultura firmy je 

v současnosti jedním z nejdůleţitějších „měkkých“ faktorů existence podniku. Má podstatný 

význam v případě konkurenceschopnosti společnosti. V dnešní velké konkurenci si zákazníci 

budou vybírat i podle kultury firmy, která musí být vytvářená nepřetrţitě všemi pracovníky, 

přestoţe je usměrňována managementem. Na vysokém stupni důvěry a otevřenosti ke 

změnám by měla být formována podniková kultura. Pod pojmem podniková kultura se často 

chápe charakteristika vnitřního klimatu společnosti, jaké stupnice hodnot, cílů, hledisek a 

další práce sdílí většina zaměstnanců. Představuje tedy soubor názorů, hodnot, postojů a 

norem chování, jeţ jsou sdíleny v rámci společnosti a navenek se projevují v chování členů 

společnosti. Je velmi důleţité, aby zaměstnanci pochopili kulturu firmy, která je zaměstnává. 

Je nezbytné, aby věděli, kdo jsou, kam podnik směřuje, jaké je jeho poslání, vize a představa 

o budoucnosti. Měli by znát cíle společnosti, a jak chce firma těchto cílů dosáhnout, znát tedy 

strategii firmy. Jak jiţ bylo výše zmíněno je firemní kultura soubor hodnot, norem, 

vzájemných očekávání, představ, způsobu chování a sdělování, vztahů a spolupráce. 

Výsledkem toho všeho je, ţe všechno ve společnosti funguje bez příkazů, jelikoţ pracovníci 

uvedené principy sdílejí a v jejich duchu jednají. Tato kultura je pak formulována zvyklostmi, 

nepsanými pravidly, rozhodováním a řešení problémů. Chápou-li zaměstnanci podniku Ha-vel 

                                                 
23

 Rozpětí řízení [online]. 2011 [Citace 6. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessvize.cz/vedeni-lidi/manazer-by-mel-mit-pod-sebou-maximalne-pet-lidiýchz>. 
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family jeho kulturu, jsou-li seznámení s posláním, vizí, cíli, strategii společnosti bude 

zjišťováno v aplikační části diplomové práce.
24

  

 

2.2.2 Faktory působící na organizační strukturu podniku 

 

Existuje řada faktorů ovlivňující organizační strukturu podniku. Tyto faktory lze také 

dle různých hledisek klasifikovat, např. faktory ovlivnitelné rozhodnutím podniku (vlastnosti 

skupin) a naopak faktory neovlivnitelné rozhodnutím podniku (globální okolí). Tyto činitelé 

je pak moţné blíţe kategorizovat na faktory vnitřní (interní) a vnější (externí). V případě 

organizační struktury podniku je zapotřebí, aby manaţeři rozpoznali, které organizační 

uspořádání je pro jejich podnik nejlepší. Při jejich rozhodování, jim můţe pomoc několik 

významných charakteristik dané společnosti. K těmto charakteristikám patří prostředí, 

technologie, globální konkurence, strategie a velikost. Manaţeři pak musí posoudit a 

porovnat, jaká organizační struktura vyhovuje jednotlivým charakteristikám. V následující 

části jsou tyto důleţité charakteristiky představeny, včetně jejich vlivu na volbu organizační 

struktury.
25

  

 

2.2.2.1  Prostředí a organizační systém podniku 

Působením prostředí na organizační systém podniku se jako první plně zabývali pan 

Burns a Stalker. Zjistili, ţe existují dvě formy organizačního systému: mechanický a 

organický. Je-li důraz přikládán řádu a přesně přidělené práci vrcholovým managementem, 

jedná se o mechanický systém, jenţ se podobá byrokratické organizaci. Jsou-li pravidla a 

stanovy minimální, úkoly jsou zadávány více skupinově neţ individuálně a vedení je 

decentralizováno, jde o organickou formu organizačního systému. Zaměstnanci si sami 

soustřeďují a stanovují informace. Ve vztahu systémů k prostředí je: 

o mechanický systém příhodný pro stabilní prostředí, ve kterém jsou úlohy přesně 

stanoveny, 

                                                 
24

 DĚDINA, Jiří; ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 
25
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o organický systém uplatňován tam, kde je prostředí nestálé, úkoly jsou zadávány celým 

skupinám a musejí odpovídat poţadavkům stále se měnícího prostředí, komunikace je 

zde horizontální.
26,27

 

 

Výsledky výzkumu pana Burnse a Stalkera rozvinuli pan Lawrence a Lorsch, kteří 

připomenuli, ţe se organizace dle vlivu prostředí odlišuje ve dvou charakteristikách: 

diferenciace a integrace. Rozsah, ve kterém se podnik distribuuje do oddělení lišících se 

manaţerskou orientaci a strukturou, charakterizuje diferenciace. Integrace formuluje stupeň 

spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Je moţno říci, ţe ve sloţitém a rychle se měnícím 

prostředí roste nutnost diferenciace a integrace.
28

  

Ţádný podnik, chce-li přeţít, nesmí opomenout důleţitý vliv svého okolí a je nezbytně 

nutné, aby neustále sledoval prostředí, ve kterém podniká, předvídal jeho chování a zkoumal 

dopad chování vnějšího okolí na vnitřní fungování firmy. Chce-li společnost na podněty 

prostředí umět reagovat, musí realizovat jeho systematické pozorování. Systematickým 

pozorováním se rozumí soubor technik, které slouţí k identifikaci a předpovědi eventuálních 

dopadů vnějších trendů a vývoje okolního prostředí na vnitřní fungování organizace.
29

  

 

2.2.2.2 Technologie a organizační systém podniku 

Technologie je procesem transformace. Transformuje vstupy podniku na jeho výstupy. 

Není pouhým mechanismem, zahrnuje také znalosti, prostředky, techniky a jednání potřebné 

k dokončení transformačního procesu, je tedy pojmem, který je moţné aplikovat také pro 

společnosti zabývající se informačními procesy, nebo pro podniky sluţeb a nejenom pro 

strojírenské firmy.   

Největším rozsahem k porozumění vztahů mezi technologii a systémem podniku 

přispěla Joan Woodwardová. Z výzkumu vyplynulo, ţe míra technické sloţitosti nebo 

podnikové technologie vysvětluje odlišnosti mezi organizacemi. Byly stanoveny tři základní 

kategorie technologií:  

o technologie kusové a malosériové výroby – podniky vyrábějí speciálně dle přání 

zákazníků, směřují k nízké mechanizaci (např. výroba aut na zakázku), 

                                                 
26

 CEJTHAMR, Václav; DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 
27
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o technologie sériové, velkosériové a hromadné výroby – jedná se o dlouhé výrobní řady 

se standardizovanými částmi, výrobky nejsou navrhovány dle zakázky, a proto můţe 

být výstup inovován (např. automobilky, lihovary), 

o technologie kontinuální výroby – výrobní proces je takřka úplně ovládán stroji, je 

nejvíce mechanizován a automatizován (např. ropné a chemické rafinérie, zařízení na 

elektrickou a jadernou energii.
30

  

 

2.2.2.3 Strategie a organizační systém podniku 

Podniková strategie, jako další organizační veličina, má rozhodný vliv na úspěch 

organizace. Strategie podniku úzce souvisí s prostředím podniku a ovlivňuje strukturu 

organizace. Je chápána jako způsob chování, vyjadřující vztah firmy ke svému okolí. 

Představuje tak průsečíky k okolí a odráţí se ve strukturách, podnikových procesech a 

v podnikových kulturách.
31

  

 

K dalším neméně významným faktorům působících na organizační strukturu podniku 

patří globální konkurence a velikost podniku a jeho organizační systém. Tyto faktory jsou 

blíţe poznamenány v kapitole Malý a střední podnik a Konkurenceschopnost.  

 

2.2.3 Typy organizačních struktur a jejich členění 

 

Pyramidový charakter organizačních struktur prošel dlouhým vývojovým procesem. 

Vţdy však na něho obsahově působily ekonomické, technologické a sociální stavy okolí. 

Tento vývoj se nezastavil ani v současnosti, ačkoli se někdy objevují názory, ţe moţnosti 

hierarchických organizačních struktur jsou jiţ vyčerpány. Doposud neexistuje jednotná 

klasifikace organizačních struktur. Nejvhodnější je z toho důvodu zvolit soustavu výchozích 

klasifikačních charakteristik odráţejících vztahy, rozhodovací pravomoc, členitost 

organizačních prvků v organizační struktuře. K základním charakteristikám členění 

organizačních struktur se řadí: 

1. Míra centralizace, respektive decentralizace rozhodovací pravomoci organizačních 

prvků struktur při jejich umístění ve vertikální hierarchii nadřízenosti či podřízenosti. 
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2. Různorodost, respektive počet podřízených organizačních prvků pod vrcholovým 

managementem (kritérium rozpětí řízení). 

3. Počet hierarchii řízení. 

4. Strnulost a plochost organizační struktury. 

5. Časové trvání – zda jsou organizační struktury dočasné (organizační tým), nebo 

relativně stabilní (dlouhodoběji účinné). 

 

Podle uplatňování rozhodovacích pravomocí rozlišujeme organizační struktury: 

 

o liniové (lineární), 

o štábní, 

o kombinované (např. liniově štábní, liniově štábní se ziskovými středisky, cílově 

programové, organizační týmy, maticové, projektové aj.)
32

 

 

2.2.3.1 Liniová (lineární) organizační struktura 

Liniová organizační struktura vznikala jako první vývojový typ útvarové struktury 

v malých organizacích. V těchto společnostech existoval jediný řídící stupeň nad provozem a 

tento řídící stupeň reprezentoval zpravidla vlastník. S dalším vývojem podniku se vytvářelo i 

více stupňů řízení. Liniové organizační struktury mají přímou (přikazovací) pravomoc tzn., ţe 

vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální liniové řízení a mají nejvyšší pravomoci a 

odpovědnosti. Jsou typické pro malé podniky do 50 zaměstnanců.
33

 K výhodám liniových 

organizačních struktur patří jasné uspořádání vztahů, průhlednost celkového systému, 

moţnosti kontroly a zásahu nadřízeným pracovníkem. K nevýhodám: zhoršení komunikace 

v důsledku řídících mezičlánků, nebezpečí přetíţení vyšších úrovní hierarchie řízení, délka a 

nepohodlnost cest mezi řídícími místy atd.
34

 Schéma liniové organizační struktury je 

zobrazeno v příloze č. 3.  
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2.2.3.2 Štábní organizační struktury 

Štábní organizační struktury slouţí především jako poradní funkce k zajištění 

kvalifikovaného rozhodování liniových vedoucích a jejich útvarových jednotek. Specialisti 

nejrůznějších oborů jako např. ekonomové, technici, personalisté, účetní vytváří štábní 

skupinu. Obecně lze štábní skupinu rozčlenit na: 

o osobní štáb liniových vedoucích (např. asistenti, poradci a osobní specialisté liniových 

vedoucích), 

o odborný či funkční štáb vykonávající nepřímé řízení (znalosti těchto pracovníku jsou 

z hlediska odbornosti velmi hluboké, avšak mají zpravidla menší přehled o celku).
35

 

 

Mezi výhody štábní organizační struktury se řadí krátké komunikační cesty, flexibilita 

při řešení problémů, příkazy přicházejí z odborně kompetentních míst. Nevýhody jsou 

problémy při přiřazení odpovědnosti, nebezpečí rozporných příkazů, nebezpečí 

kompetenčních konfliktů mezi „funkčními místy“.
36

  

 

2.2.3.3 Kombinované organizační struktury 

Mezi nejznámější kombinované organizační struktury patří liniově štábní organizační 

struktury, cílově programové struktury, projektové organizační týmy a maticové organizační 

struktury.  

 

Liniově štábní organizační struktury 

Liniově štábní organizační struktury patří mezi nejčastěji se vyskytující organizační 

struktury, jelikoţ zde dochází ke kombinaci sloţky výkonné (liniové) a štábní (podpůrné). 

Základní nevýhodou liniově štábních struktur je jejích administrativně úkolová 

orientace. Důraz je u těchto struktur dáván obzvláště na řešení otázek „kde“, „co“, „kdy“, a 

„jak“ musí pracovat. K dalším nevýhodám patří neschopnost linie chápat úlohu štábu, štáb si 

osvojuje nebo dubluje pravomoc linie, neochota linie ke spolupráci a neschopnost uţívat 

štábu. Samozřejmě liniově štábní organizační struktury disponují také řadou výhod a 

předností, mezi které např. patří: struktura se pokaţdé odvozuje od uţitkového profilu 

společnosti, obzvláště její funkčnosti, vrcholové funkce bývají obvykle dekomponovány 
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v racionálních liniích aţ na úroveň činnosti, kde se pro jejich výkon zakládají funkční místa. 

Tato funkční místa jsou určena více charakteristikami, obzvláště činnostmi, náplní, 

pravomocemi a odpovědnostmi, mzdovým ohodnocením apod. Toto uspořádání je 

charakteristické pro velké průmyslové podniky.
37

 Schéma liniově štábní organizační struktury 

je zobrazeno v příloze č. 4. 

 

Cílově programové struktury 

Cílově programové struktury neboli také pruţné, či dynamické struktury jsou 

netradiční struktury s konkrétními formami organizačního uplatnění zásad cílového 

programového řízení. Jejich výhodou je přizpůsobivost měnicím se úkolům uvnitř 

společnosti, tak i externím okolnostem. Tyto struktury vyuţívají samoorganizačních a 

samořídících schopností jednotlivců a skupin, jejich nejpodstatnější strukturotvornou 

hodnotou je cílovost. Převaţují mezi nimi vztahy „souřadnosti“, tj. pozitivní spolupráce.  

 

Projektové organizační týmy 

V současnosti, z důvodu vzniku stále větších a sloţitějších úloh, roste potřeba 

zabezpečit společnost kvalifikovanými, úzce specializovanými odborníky, coţ vede ke zrodu 

netradičních skupin. Jde o týmovou práci a tvůrčí týmy. Týmové útvary vznikají buď jako 

dočasné, nebo jako relativně stálé části organizační struktury podniku. Týmy je moţné 

klasifikovat na homogenní a heterogenní. Homogenní tým soustřeďuje pracovníky jedné 

profese, heterogenní tým koncentruje specialisty různých profesí, které jsou nezbytné pro 

řešení daného cíle. Projektové organizační týmy se objevují v mnoha variantách např. 

řešitelské a tvůrčí týmy, vědecké rady, kolegia apod. Výhodou týmů je skutečnost, ţe na 

určitém problému mohou po jistou dobu spolupracovat nejlepší specialisté z různých 

podnikových sektorů. Aby projektové organizační týmy byly efektivní, je důleţité, aby 

skupiny byly zakládány jen tehdy, jsou-li skutečně nutné s ohledem na stanovený problém a 

zajišťují-li terminované plánování. Projektové organizační týmy formují tzv. projektové 

organizační struktury.
38
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Maticové organizační struktury 

U maticové organizační struktury jde o pokus kombinace funkčního a předmětného 

principu dělby a soustředění práce ve společnosti. Jedná se o průnik pozitiv liniově štábní 

struktury a cílově programových principů řízení. V tomto uspořádání se formují dvě skupiny 

útvarů: skupina funkčních útvarů (specialistů) např. výzkum, výroba, marketing, nákup a 

skupina cílově (úkolově) orientovaných útvarů. Trvání těchto skupin útvarů je podmíněno 

dobou vyřešení určité úlohy, včetně funkce vedoucích projektu, jenţ je také dočasná. 

V maticovém organizačním uspořádání jsou členové skupiny podřízení jak vedoucímu 

projektu, tak i svému funkčnímu vedoucímu. Nikdo z nich není nadřízený a podřízený. 

Obvykle má vedoucí projektu větší vliv na řízení úkolů s ohledem na otázky „jak“ a „kdo“, 

přičemţ v praxi jsou moţné různé kombinace. Tyto kombinace je třeba před zahájením 

projektu jednoznačně objasnit. Řízení pomoci maticové organizační struktury je uplatňováno 

u podniků, ve kterých se uskutečňuje současně velké mnoţství projektů. Nejvíce je 

aplikovaná u stavebních a projektových organizací, podniků v letectví a kosmonautice, 

v marketingu, při budování informačních systémů nebo poradenských firem, ve veřejném 

zdravotnictví.
39

 Schéma maticové organizační struktury je zobrazeno v příloze č. 5. 

 

2.2.3.4 Funkční organizační struktury 

Funkční organizační struktury reprezentují základní formu podniku, ve kterém jsou 

pracovníci s podobnými úkoly, schopnostmi nebo aktivitami zařazeni do jedné skupiny. 

Hlavní ideou funkční struktury je koncentrace pracovníků pracujících na podobných úkolech 

v jednom úseku podniku. Toto seskupení pracovníků s podobnými úkoly a odbornými 

schopnostmi umoţňuje jednomu vedoucímu úseku, kterému oznamují vedoucí jednotlivých 

oddělení výsledky své práce, zvládnout celý úsek. Funkční organizační struktura je typická 

pro středně velké podniky, které jsou většinou orientovány na relativně menší počet výrobků, 

nebo sluţeb, jeţ vyţadují vysokou specializaci. Převládá zde tendence k centralizaci procesu 

rozhodování na nejvyšší úrovni podniku. Schéma funkční organizační struktury je zobrazeno 

v příloze č. 6. 

Funkční struktura má nepochybně také své přednosti a nevýhody. Mezi výhody 

struktury patří:  

                                                 
39
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o efektivní vyuţití zdrojů – kvůli seskupení společných úloh je moţná úspora nákladů a 

času, 

o jednotný odborný vývoj dovednosti – členové seskupení mají moţnost specializovat se 

na danou dovednost ve větším rozsahu tím, ţe sdílejí informace se svými kolegy, 

o strategické rozhodování shora, 

o jasná cesta ke kariéře – pracovníci jasně chápou nároky dané práce a cestu, která jim 

můţe přinést povýšení, 

o dokonalejší koordinace práce v rámci oddělení. 

 

K nedokonalosti funkční organizační struktury patří: 

o pomalé rozhodování, 

o méně inovativní struktura – vedoucí úseku se orientuje jenom na cíle svého úseku 

a ne na celkové cíle společnosti, 

o nejasná otázka odpovědnosti – úspěchy či neúspěchy podniku jsou výsledkem 

činnosti celého úseku, 

o slabá koordinace mezi útvary – můţe dojít k izolaci a dokonce k nepřátelství vůči 

členům ostatních útvarů. 

Funkční organizační struktura je sice tradičně pokládána za klasickou, ovšem 

v současnosti jsou z důvodu výrobkových inovací pouţívány jiţ pruţnější organizační 

struktury.
40

  

 

2.2.3.5 Výrobkové organizační struktury 

Výrobkové organizační struktury jsou zaloţeny na výrobkových (oborových) 

specializacích. Do jednoho organizačního úseku se seskupují všechny řídící činnosti, tento 

úsek je zodpovědný za jeden typ výrobků (výrobní obor, stejný výrobní sortiment) a řídí je 

jeden manaţer. Tato forma organizační struktury umoţňuje zaměstnancům získat maximální 

odbornost v oblasti vývoje, výroby a produkci daného výrobku. Umoţňuje také díky své 

přehlednosti vrcholovému managementu snadnější koordinaci.
41

 

 

                                                 
40

 CEJTHAMR, Václav; DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 
41

 CEJTHAMR, Václav; DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 



18 
 

2.2.3.6 Ostatní účelové organizační struktury 

V případě ostatních účelově organizačních struktur jsou rozhodujícím klasifikačním 

hlediskem např. odběratelé, teritoriální určení produkce, rozdílnost technologických procesů, 

ale také i jejich vzájemná kombinace. K nejznámějším ostatním účelově organizačním 

strukturám patří divizní struktura.
42

  

 

Divizní organizační struktury 

Divizní organizační struktury se volí v případě, kdy dojde k přetíţení a tím i ke sníţení 

výkonu funkční organizace. Tento stav vzniká v takových případech, jako např. jedná-li se o 

velký podnik, nebo jde o konglomerát výrobků, okolí je velmi dynamické, na důleţitosti 

nabývají různé aktivity. Tyto čtyři hlavní problémové hlediska se týkají převáţně vrcholového 

vedení a funkční útvary úseku druhého stupně řízení. Pokud si podnik zvolí divizní 

organizační strukturu, znamená to, ţe funkční vedoucí uţ nejsou schopni koordinovat a 

poznávat různorodé funkční potřeby konglomerátu výrobků. Vrcholové vedení se musí stále 

ve větším rozsahu zabývat konflikty funkčních oblastí a je řešením těchto konfliktů velmi 

přetíţeno. Tyto konflikty vznikají z důvodu přesouvání odpovědnosti vedoucích funkčních 

útvarů z jednoho na druhého. Východiskem z této situace je pak zavedení divizní organizace 

tzn. vytvoření v rámci společnosti divize, jejichţ vedoucí jsou odpovědní obvykle: 

o za výrobu a marketing, 

o za výrobu a marketing určitého výrobku či skupiny výrobků, 

o za výrobu a marketing v daném územním celku. 

Obecně je moţné říci, ţe výrobková divizionalizace je mnohem běţnější neţ 

divizionalizace územní.
43

 

Jakou organizační strukturu má podnik Ha-vel family a jestli zvolená struktura 

odpovídá poţadavkům a okolnostem podniku, eventuálně návrh vhodné organizační struktury 

bude dále šetřeno v dalších částech diplomové práce.  
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2.2.4 Moderní organizační architektura 

 

Manaţeři společnosti si musí uvědomit, ţe i v případě organizační architektury nelze 

tzv. „usnout na vavřínech“ a pouţívat zastaralou organizační strukturu. Chce-li být podnik 

úspěšný a přeţít na trhu je zapotřebí neustále hledat a aplikovat moderní organizační 

struktury, jeţ jsou nejvhodnější pro jednotlivé typy společnosti a jednotlivé vývojové fáze 

firmy. V další části diplomové práce budou uvedeny nejvýznamnější formy moderní 

organizační architektury.
44

 

 

2.2.4.1 Strategické aliance 

Definice strategické aliance je značně nejednotná a to převáţně z důvodu posledního 

vývoje v oblasti rozličných forem strategické spolupráce. „Strategickou alianci se obecně 

rozumí pružná forma partnerství dvou nebo většího počtu samostatných organizací, které 

v určité oblasti podnikatelské činnosti sdílejí některé zájmy, resp. cíle.“
45

  

 

Formy strategických aliancí lze klasifikovat na základě strategických vztahů dle: 

o neformální spolupráce se sdílením informací, 

o preferování dodavatelů a odběratelů, 

o volné dohody o společném zajištění výroby a odkupu, 

o spolupráce na principu spojení kapitálu (joint Ventura). 

Strategické aliance v současné době přestaly být působištěm jen malých a středních 

firem a začínají se objevovat i ve vztahu malé či střední firmy spolupracující s velkou firmou. 

Představují vhodný nástroj umoţňující vytváření a vyuţívání příleţitosti, které by jinak 

samostatnému podniku nebyly dostupné. Aliance jsou také dobrým nástrojem, jak změnit 

slabé stránky podniku v příleţitosti, zainteresovaným partnerům propůjčují flexibilitu a 

přizpůsobivost a vytvářejí tak synergický efekt spolupráce partnerů. Pokud má být synergický 

efekt kladný, musí se stát jejich zdrojem v rámci aliance pozitivní kooperace (vzájemná 

konstruktivní spolupráce ekonomických subjektů).
46

 Strategické aliance představují moţnost 

pro kaţdého z partnerů, jak získat přístup k dovednostem, produktům a trhům těch ostatních a 
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to při vynaloţení menšího objemu finančních i časových zdrojů, neţ v případě konkurování. 

K hlavním nevýhodám aliancí patří omezená moţnost řízení společných aktivit.
47

 Příkladem 

strategických aliancí jsou koncerny, holdingy, trusty atd. Stručný popis jednotlivých aliancí je 

uveden v příloze č. 7.  

 

2.2.4.2 Síťové struktury 

Důvodem vzniku více flexibilnějších organizačních struktur se stalo zvyšující se 

tempo technologických a inovačních změn, dramatický vzrůst znalostí z oblasti 

managementu. Síťové struktury vznikly v 80. letech, kdy se trhy na celém světě dramaticky 

změnily. „Sítě lze definovat jako dlouhodobé cílevědomé dohody mezi vzájemně spjatými 

firmami, které jim umoţňují získat a udrţovat si konkurenční výhody ve vztahu k firmám, jeţ 

do této sítě nepatří.“
48

 Sít, díky své dostatečně pruţné struktuře, umoţňuje zúčastněným 

podnikům vzájemně si konkurovat, v nezbytných případech také zapojovat nové partnery a 

součastně organizovat a koordinovat aktivity svých členů. U sítí je základem společné 

vyuţívání informací a právě informační infrastruktura a informační sítě se v mnoha případech 

stávají základem, na kterém později vznikají sítě výrobních podniků. Členství v sítí 

představuje řadu výhod, jako je sniţování nákladů při uzavírání transakcí, sniţování 

výrobních nákladů, rozšiřování přístupů k moderním technologiím a informacím, rychlejší 

zavádění novinek, získávání moţnosti vstupovat na nové trhy apod.
49

 

 

Sítě malých a středních firem 

Vytvoření formální sítě s druhými podnikateli je v současnosti pro řadu malých a 

středních firem strategií rozvoje. Společnosti zapojené v nějaké síti mají větší 

pravděpodobnost přeţití na trhu a úspěchu, neţ ty, jeţ spoléhají jen sami na sebe. Vzájemná 

důvěra a vzájemná podpora a ochota jednotlivých aktérů sítě jsou nevyhnutelným 

předpokladem její existence a stability. Důleţité je, si ovšem také uvědomit, ţe v sítí jsou 

zachovány trţní stimuly, takţe si firmy i přes vzájemnou spolupráci do určité míry obvykle 

konkurují. Dochází zde ke spojení dvou protichůdných zásad – konkurence a spolupráce. Je 

všeobecné známo, ţe malé podniky bývají zpravidla úspěšné při zavádění novinek, vytváření 

inovační kultury a také při rozvíjení moderní vysoce technologické výroby. Ovšem se 

častokrát potýkají s velkým mnoţstvím problémů, jejichţ překonání je nutnou podmínkou ke 
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konkurování i silným velkým podnikům. Mezi výhody, které můţe poskytnout vytvoření sítí 

lze zařadit:  

o zvýšení trţeb, 

o sníţení nákladů (např. nákladů při uzavíraní transakcí), 

o jednodušší řešení vzniklých problémů, 

o přístup k informacím a znalostem, 

o získání moţnosti vstoupit na nové trhy, 

o flexibilita a adaptabilita (zvláště v oborech, pro které jsou typické rychlé 

technologické změny, krátký ţivotní cyklus produktu apod.), 

o rozdělování rizika mezi členy sítě. 

Sítě tedy umoţňují malým firmám spojovat výhody malých firem s určitými 

přednostmi firem velkých. Mají charakteristiky silného podnikatelského celku, ovšem jsou 

daleko pruţnější.
50

  

 

2.2.4.3 Virtuální organizace 

Virtuální organizace představují novou specifickou formu, která se objevila s dalším 

rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT). Jedná se o prozatímně 

vytvořenou síť teritoriálně rozptýlených podniků, jeţ je zaloţena na intenzivním pouţívání 

moderních informačních technologií. Účelem virtuálních organizací je rychle a efektivně 

vyuţít podnikatelské příleţitosti. Hlavním obsahem práce jsou časté výměny informací, neţ 

pohyb reálných produktů. Důleţitou roli zde hrají informace, znalosti, týmová práce, a to 

někdy i na dálku a rychlá výměna informací. Integrace moderního know-how 

spolupracujících společností a expertů k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka se staly cílem 

virtuálních organizací. Jak hierarchické řízení, tak i hranice mezi organizacemi odstraňuje 

virtuální podnik.
51

  

 

2.2.4.4 Outsourcing 

Outsourcing znamená nahrazení vlastní činnosti, která byla doposud vykonávaná 

v rámci společnosti. Hlavní cílem je zvýšit efektivnost podnikové činnosti a slouţit k řešení 

neefektivních částí podniku.  
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Mezi podstatné důvody pro provádění outsourcingu je moţné zahrnout: 

o zvýšení pruţnosti, 

o uvolnění zdrojů pro jiné účely, 

o sdílení rizik, 

o zvýšit orientaci na hlavní činnost podniku, 

o sníţení celkových nákladů a průhledné plánování, 

o přísun peněţ odprodejem aktiv, 

o přístup ke schopnostem a moţnostem na vysoké úrovni.  

Rozhodne-li se podnik pro outsourcing je zapotřebí, aby si jasně vymezil určité 

zásady, ke kterým by mělo být při rozhodování přihlíţeno. Outsourcing způsobuje problém, 

jak řešit eventuální organizační uspořádání pro zajištění veškerých aktivit společnosti 

s vyuţitím integrace, centralizace a outsourcingu.
52

  

Je-li podnik ha-vel family součástí určité sítě, klastru, strategické aliance, nahrazuje-li 

určité vlastní činnosti outsourcingem, bude zkoumáno v aplikační části diplomové práce, 

popřípadě vzhledem ke zjištěnému a prozkoumanému stavu podniku doporučeno vhodné 

členství, či nahrazení činnosti ve výše zmíněných konceptech.  

 

2.3 Malý a střední podnik 

 

Malé a střední podniky představují důleţitou součást kaţdé fungující vyspělé 

ekonomiky. Zaujímají nezastupitelnou roli ve struktuře podnikatelských subjektů, jsou tzv. 

ekonomickými a také sociálními „plícemi“ společnosti a vysokou měrou se podílejí na 

zaměstnanosti. Nejen díky výše zmíněným významům se malé a střední podniky 

v současnosti stále častěji dostávají do popředí zájmů podnikatelů, studentů, institucí a celé 

společnosti.
53

 Problematika malých a středních podniků je promítnutá do celé diplomové 

práce, jelikoţ právě „malý podnik“ Ha-vel family s.r.o. se svými přednostmi a úskalími se stal 

objektem zkoumání. Kapitola „Malý a střední podnik“ se zabývá definicí malých a středních 

podniků, jejich významem a omezením a podnikatelským prostředím tohoto významného 

sektoru podnikání. 
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2.3.1 Definice malých a středních podniků 

 

V současné době neexistuje ţádná celistvá, všeobecně přijímaná definice malého a 

středního podniku. Ve většině ekonomik je hledisko vymezení MSP chápáno odlišně se 

zřetelem na národní kontext jednotlivých zemí. Rozhodujícím aspektem zpravidla bývá počet 

zaměstnanců, jenţ se můţe jevit jako nejjednodušší a bezrozporné hledisko, není ovšem vţdy 

objektivní.
54

 Proto by mělo být všeobecným pravidlem, aby velikost organizace byla určená 

vzhledem k ostatním společnostem v odvětví. Je důleţité si uvědomit, ţe čím větší je 

organizace, tím je byrokratičtější. Se zvětšováním společnosti jsou manaţeři více nuceni 

kontrolovat a koordinovat, coţ směřuje k růstu specializace, oddělenosti a decentralizace. 

Velikost podniku a jeho organizační systém patří k důleţitým faktorům působících na 

organizační strukturu podniku.
55

  

  Česká Republika se v rámci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 

(1999) přiklonila k unifikaci vymezení pojmu MSP. Tato definice je charakterizovaná třemi 

základními charakteristikami: 

o počet zaměstnanců, 

o celkový obrat podniku, případně hodnota aktivit, 

o ekonomická nezávislost. 

V ČR byl v roce 2002 přijat zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního 

podnikání. Tento zákon zřetelně vymezuje definici malého a středního podniku a sjednocuje 

tuto terminologii s normami platnými v EU.
56

 

 

Dle doporučení komise EU je členění podniku následující: 

o za velmi malý podnik (drobný, resp. mikropodnik) je pokládán podnik zaměstnávající 

1-9 zaměstnanců, obrat nesmí přesáhnout 2 mil. EUR a aktiva podniku nesmí 

převyšovat 2 mil. EUR, je nezávislý, 

o za malý podnik je povaţován podnik zaměstnávající 10-49 zaměstnanců, avšak obrat 

nesmí přesáhnout 7 mil. EUR a aktiva podniku nesmí převyšovat 10 mil. EUR, je 

nezávislý, 
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o za střední podnik je povaţován podnik zaměstnávající 50-249 zaměstnanců, přičemţ 

nesmí mít obrat vyšší neţ 50 mil. EUR a aktiva nesmí přesáhnout 43 mil. EUR, je 

nezávislý.
57

 

 

Podnik Ha-vel family, s.r.o. podle sjednocené definice malého a středního podniku 

s normami EU spadá se svým počtem zaměstnanců pohybujícím se v rozmezí 10-19, ročním 

obratem pohybujícím se v rozmezí 25 000 – 50 000 EUR do kategorie malý podnik.  

Kromě kvantitativního vymezení MSP existuje také kvalitativní vymezení malých a 

středních firem, jenţ je rovnocenným a stejně důleţitým předpokladem definování a 

správného pochopení odvětví MSP. Ke kvalitativním kritériím definování malých a středních 

podniků např. patří: Role vlastníka podniku – v malém podniku se zpravidla sjednocují tři 

základní role podnikatele (profesionální vedení firmy, výkon profese, správa vlastnických 

práv). Substituce produktivních faktorů ve firmě – v MSP dominuje pracovně sociální 

substituce. Finanční optimalizace – v MSP má převahu optimalizace peněţního toku před 

kapitálovou optimalizaci.
58

  

  

2.3.2 Význam a omezení malých a středních podniků 

 

Malé a střední podniky zastupují ve struktuře všech podniků naprostou většinu. 

V Evropě existuje 19 milionů malých a středních firem, které představují 99,8 % všech 

podniků v EU a poskytují pracovní místa více neţ 74 milionům lidí. Malé a střední podniky 

zabezpečují nejběţnější svobody, umoţňují svobodné uplatnění občanů – podnikatelů, jejich 

existence stabilizuje společnost, jelikoţ jakákoliv výrazná politická nejistota a radikální 

proudy pro ně představují zdroje rizik. Lidé se v těchto firmách snaţí zejména přeţít a učit se 

zodpovědnosti, jelikoţ jakékoliv chyby by pro ně znamenali pád a skutečnou ztrátu. Malé a 

střední podniky nebývají zpravidla vlastněny zahraničními subjekty, jsou většinou daleko 

těsněji svázány s daným regionem, ve kterém podnikatel obvykle bydlí. Díky tomu jsou tito 

podnikatelé ve svém okolí méně anonymní a jsou tak pod veřejnou kontrolou.
59

  

Také v případě malého podniku Ha-vel family je situace obdobná. Jeho majitel a 

zároveň jednatel společnosti je díky svému bydlišti a působišti velmi úzce spjatý 

                                                 
57

 Viz doporučení Evropské komise 96/280/EC z 3. 4. 1996 ve znění pozdějších předpisů. 
58

 MIKOLÁŠ, Zdeněk; FOLVARČNÁ, Andrea. Malá a střední firma – manuál podnikatelského vedení. 
59

 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka.  Podnikání malé a střední firmy. 



25 
 

s moravskoslezským regionem, ve kterém podniká. Coţ mu umoţňuje lépe danému regionu 

porozumět a rychleji se mu přizpůsobit. 

Vedle výše zmíněných společenských přínosů malých a středních podniků existují 

neméně důleţité ekonomické přínosy. Typickým rysem je flexibilita MSP, tedy pohotové 

přizpůsobování se měnícím se skutečnostem. Velmi důleţité je působení malých a středních 

podniků proti posilování monopolních tendencí. Na jedné straně jsou monopoly ustavičně 

vytlačovány z trhu, na druhé straně neustále objevují nové příleţitosti, ve kterých se rozvíjejí. 

MPS jsou vlastníky velkého počtu drobných inovací. Současný sektor malých a středních 

podniků se v ČR podílí na tvorbě hrubého domácího produktu z větší části neţ z 37 %, na 

výkonech a přidané hodnotě více neţ 50 % a z 60 % zabezpečují zaměstnanost. Toto odvětví 

dosáhlo v předcházejících letech mnoho pozitivních změn, ale i přesto mají a zřejmě 

v budoucnu i nadále budou mít malé a střední firmy jistá omezení. Mají daleko menší 

ekonomickou sílu, obtíţný přístup ke kapitálu, slabší pozici ve veřejných soutěţích o státní 

zakázky, nemohou si obyčejně dovolit zaměstnávat špičkové vědce, obchodníky, manaţery, 

nejsou schopni plně monitorovat a především vyuţívat existující přístupné informace atd.
60

 

S podobnými omezeními se potýká rovněţ firma Ha-vel family. Obzvláště problém 

udrţet si špičkové programátory působí podniku značné potíţe. A to nejen z finančního 

hlediska, kdy společnost není schopna konkurovat platům velkých podniků, které si mohou 

dovolit tyto špičkové odborníky zaměstnat a z hlediska omezeného kariérního postupu, ale 

především díky organizační architektuře uvnitř podniku. Obzvláště třetí výše zmíněné 

omezení, tedy problém nevyhovující organizační architektury, je v současnosti zásadním 

faktorem odchodu zaměstnanců ze společnosti. Problém neuspokojivé organizační 

architektury se stal námětem této diplomové práce a bude v následujících kapitolách 

podrobněji rozpracován a řešen. 

 

2.4 Konkurenceschopnost  

 

Dříve neţ bude vymezena definice a význam konkurenceschopnosti je zapotřebí 

zmínit pojem konkurence a to jak je chápán v moderním managementu. V případě 

konkurence a jejího chápání je rozhodující smysl, popřípadě účel rozboru. Na konkurenci se 

lze dívat z pohledu politického, historického, sociologického apod. Následující text bude 
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zaměřen na pohled manažerský. U vedoucích pracovníků českých malých a středních podniků 

se dá doporučit, aby při uplatnění manaţerského pohledu brali v úvahu legislativní podmínky 

platné pro Českou Republiku a EU. Vyrovnat se s konkurencí představuje v moderní 

manaţerské literatuře situaci buď ji „přemoci“, nebo s ní „ţít v míru“, nebo s ní 

„spolupracovat“. Všechny tři moţnosti mají své výhody i nevýhody, k tomu se mohou tyto 

moţnosti vyvíjet do jisté míry souběţně, resp. ve vzájemné kombinaci. Pochopení konkurence 

v nemanaţerském a mnohdy i v manaţerském společenství je převáţně výjimkou neţ 

pravidlem. Většinou je konkurence chápána jako soupeření dvou či více podnikatelských 

jednotek o postavení a úspěch podnikání na trhu. Konkurenti jsou pokládáni za protivníky. 

Dle materiálu EU je konkurence chápána jako „situace na trhu, kdy se prodejci výrobků nebo 

sluţeb snaţí nezávisle na sobě získat přízeň kupujících, a to s cílem zajistit si konkrétní 

podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje nebo podíl na trhu.“
61

 Manaţerské pojetí 

konkurence bylo zavedeno v 80. letech minulého století. Bylo navrţeno a podrobně 

rozpracováno Michaelem E. Porterem.
62

  

Způsob, kterým stát vytváří, rozvíjí a zachovává prostředí, jenţ podporuje 

konkurenceschopnost podniků, bývá označován jako konkurenceschopnost. Chce-li být malá 

a střední firma konkurenceschopná je nezbytné, transformovat běţné ekonomické uvaţování 

do rovin, které ekonomie povaţuje jako externality. Především je podstatné definovat faktory, 

které ukazují, v čem v současnosti mohou konkurovat malé a střední podniky v EU velkým 

organizacím. Uplatnění malých a středních firem se týká především zákaznického servisu a 

produkce a poskytování vlastního produktu či sluţby. Tyto podniky vytvářejí pracovní 

příleţitosti zejména v sluţbách, řemesle a obchodu a to tím, ţe utvářejí velkou skupinu 

podnikatelů. Formují tak konkurenční prostředí v ekonomice země. Podílejí se také na 

účelných strukturálních změnách podnikatelských subjektů v závislosti na odbytu domácího a 

zahraničního trhu. Malé a střední podniky sehrávají významnou roli v rozvoji ekonomiky 

České Republiky. Je proto nezbytné pro ţivotaschopné a perspektivní malé a střední podniky 

vybudovat takové podmínky pro jejich fungování, aby se mohly stát reálnou hybnou silou 

rozvoje ekonomiky. S tím souvisí tvorba takového legislativního a ekonomického prostředí, 
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aby kvůli nevyhovujícím a nevhodně formovaných nástrojům nemusely postupně zanikat. 

K této oblasti patří také podpora v poradenství.
63

 

Jak jiţ bylo výše připomenutu, globální konkurence patří mezi důleţité faktory 

působící na organizační strukturu podniku. Strategie řízení společnosti musí v dnešní době 

počítat nejen s vývojem na domácím trhu, musí také chápat globální konkurenci, která působí 

na technickou politiku, výrobní program podniku, vnitropodnikovou organizační strukturu, 

organizaci podniku atd. Důleţité je si uvědomit, ţe podniková politika, tak i podniková 

strategie nejsou statické a ani ve svých nejpodstatnějších parametrech konstantní. Formulace 

podnikové politiky a podnikové strategie představuje vývojový proces s relativně velkým 

stupněm volnosti. Tento vývoj vyţaduje adaptaci podnikové strategie a také 

vnitropodnikových struktur. Na změny a tvorbu nových potenciálů úspěchu je trvale 

orientováno podnikatelské chování.
64

 

 V současné době je vzhledem ke globalizujícímu se prostředí nezbytné věnovat 

pozornost nové dimenzi pojetí konkurenceschopnosti firmy, kdy se do popředí dostávají tzv. 

„měkké faktory“, které jsou oproti tzv. „tvrdým faktorům“ obtíţně měřitelné, ale jejich 

význam neustále roste. Tyto „měkké prvky“ (integrita, identita, suverenita, mobilita) jsou 

důleţitými sloţkami konkurenčního potenciálu.
65

 Jsou-li charakteristiky identity, integrity, 

suverenity a mobility firmy nevyzrálé nebo zamlţené, je u této firmy značné riziko ohroţení 

zdravého rozvoje. Tato disharmonie uvedených charakteristik ohroţuje především vlastníky a 

to nejen ekonomicky, ale také sociálně, politicky, případně existenčně. V současnosti tedy 

nestačí hledat konkurenceschopnost firmy jen ve finančním zdraví, v síle marketingu, 

inovačního dynamismu apod., ale je nutné zkoumat konkurenceschopnost firmy i z pohledu 

jejich dalších dimenzí (tzn. z pohledu identity, integrity, suverenity a mobility). Malé firmy 

jsou povětšině lokálního charakteru s minimální mobilitou a suverenitou, naopak 

transnacionální firmy a jejich seskupení jsou globálně mobilní. Je proto zcela patrné, ţe firmy 

dle velikosti budou mít různou konkurenceschopnost. Má-li být firma konkurenceschopná, 

musí být identifikovatelná konkurencí, musí se charakterizovat silou a odolností v celistvosti, 

tzn. integritou, musí být pruţná v reakcích, tzn. mobilní, musí být suverénní, tzn. svébytná ve 

své existenci. Schéma konkurenceschopnosti firmy zachycuje model IDINMOSU uvedený 
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v příloze č. 8. Jádrem konkurenceschopnosti je tedy uvědomělá tvorba a udrţení 

konkurenčních výhod. Konkurenční výhoda je jádrem kaţdé strategie a dosaţení konkurenční 

výhody vyţaduje, aby podnik provedl výběr. Jestliţe totiţ daný podnik má dosáhnout 

konkurenční výhody, musí si vybrat typ konkurenční výhody, o kterou bude usilovat, a 

rozsah, v němţ ji chce získat. I malé a střední podniky si musí budovat postavení předního 

světového výrobce v jednom konkrétním segmentu.
66,67 

 

 

2.5 Výběr vhodné organizační formy 

 

Výběr vhodné organizační formy patří k velmi důleţitým činnostem manaţera. Při 

výběru je moţné řídit se povahou projektu, charakteristikami eventuálních organizačních 

forem, jejich přednostmi a úskalími a nakonec zvolit tu nejlepší variantu. Pro výběr 

organizační formy lze doporučit následující kritéria a postup: 

o stanovení poţadovaných výsledků a cílů projektu, 

o stanovení nezbytné korporace subsystémů projektu, 

o stanovení hlavních úkolů vzhledem k cílům projektu a stanovení organizační jednotky, 

či jednotek, jeţ by je mohly uskutečňovat, 

o stanovení následnosti úkolů a spojení do logických pracovních kroků, 

o stanovení speciálních charakteristik projektu týkajících např. technologie, rozsahu a 

doby trvání projektu, poţadovaných zkušeností, náročnosti zákazníka apod., 

o porovnání výhod a nevýhod eventuálních forem organizace pro konkrétní projekt a 

výběr nejvhodnější organizační formy projektu.
68

 

 

Tyto aktivity, jeţ jsou spojeny s tvorbou organizační struktury, představují postup, jak 

zaměstnancům přiřadit úkoly a jakým způsobem zajistit sjednocení činností různým 

zaměstnanců a funkcí uvnitř podniku. Diferenciace a integrace reprezentují pojmy, které 

určují organizační strukturu. Diferenciace je způsob rozdělení společnosti na jednotlivé části a 

způsob, kterým jsou jednotlivé části spojovány, představuje integrace. Zda a jak bude 

organizační struktura fungovat a jak úspěšně budou manaţeři moci uplatnit strategii, určují 

oba tyto procesy společně. Organizační uspořádání je nutné navrhnout tak, aby činnosti na 
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funkční úrovni byly řízeny společně a mohlo být tak dosaţeno vymezených cílů. Zjistit a 

posoudit vztahy mezi jednotlivými funkcemi je povinnosti řídicího systému.
69

 

Na organizační strukturu lze pohlíţet jako na prostředek pro implementaci a 

administraci organizační strategie. Strategické rozhodnutí zásadně ovlivňuje směr, kterým se 

společnost vydá. Právě existující organizační struktura omezuje do určité míry tato strategická 

rozhodnutí. Sladění struktury a strategie se tedy stalo důleţitým úkolem managementu, a to 

tak, aby organizační struktura nejen nebrzdila realizaci strategických rozhodnutí, ale naopak 

aby je podporovala. Do jisté míry lze předvídat, jaká organizační struktura se hodí nejlépe 

k příslušné strategii. Vztah strategie organizace a struktury organizace je uveden v         

příloze č. 9. Samozřejmě je důleţité si uvědomit, ţe tato doporučení není moţné pouţit 

mechanicky bez přihlédnutí ke specifikům konkrétního podniku.
70

 

 

 

2.6 Metodika práce 

 

 Provedení analýzy součastného stavu zkoumaného podnikatelského subjektu, hledání 

a navrţení jeho moderní organizační architektury je důleţitým předpokladem k dosaţení 

zvýšení produktivity práce a konkurenceschopnosti zkoumaného podniku. Za účelem 

zvládnutí této problematiky je zapotřebí nejprve prostudovat dostupnou odbornou literaturu 

zabývající se oblasti organizační architektury, konkurenceschopnosti a malého a středního 

podnikání. Základním pramenem jsou odborné knihy, věnující se této problematice. Velmi 

uţitečným zdrojem, zejména kvůli aktuálnosti tématu jsou také internetové stránky obsahující 

danou problematiku. V případě tvorby analytické části diplomové práce se hlavním zdrojem 

informací staly konzultace s vedoucím vzdělávacího a obchodního úseku a programátorem 

společnosti. Na základě informací získaných z těchto rozhovorů, z interních materiálů, 

výročních zpráv, obchodního rejstříků a údajů uvedených na internetových stránkách 

společnosti budou formulovány základní informace o společnosti, její vize, poslání, strategie, 

cíle, personalistika apod. Je nutné tedy provést monitoring, analýzu činností a procesů a 

detailnější zmapování vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Po analýze procesů a Porterové 

analýze pěti konkurenčních sil bude realizována SWOT analýza. Na bázi těchto analýz a 
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rozborů bude navrţena optimální organizační architektura pro podnik Ha-vel family, s.r.o. 

zohledňující jeho určité konkrétní podmínky.  

 

2.6.1 Porterová analýza pěti konkurenčních sil 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno k zjištění faktorů a měření konkurenceschopnosti 

v podnikání jsou k dispozici různé metody a modely. Např. model IDINMOSU, metoda 

hodnocení vitality podniku podle H. Pollaka apod. Efektivní a často vyuţívaným modelem je 

Porterův model 5 konkurenčních sil. Porterův model slouţí ke stanovení konkurenčních 

tlaků a k určení rivality na trhu. Rivalita trhu je závislá na působení a interakci výchozích sil 

(konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty). Důsledkem jejich společného působení je 

ziskový potenciál oblasti.  

 

Porterův model 5 konkurenčních sil 

Hrozba nových vstupů do odvětví – tato konkurenční síla je závislá především na bariérách 

znesnadňujících vstup na daný trh. Těmito bariérami mohou být např. právní bariéry, potřebné 

znalosti a technologie, kapitálová náročnost apod. 

Hrozba náhražek (konkurence substitutů) – současní a potenciální konkurenti a substituční 

produkty budou více či méně působit na trţní podíl podniku, a proto je nezbytné jim věnovat 

významnou pozornost. Je nevyhnutelné, specifikovat rozhodující konkurenty, jejích cíle, 

strategie, silné a slabé stránky apod.  Efektivní je také zvaţovat potenciální reakci konkurentů 

na projekt i moţnost existence či objevení substitučních produktů.  

Síla odběratelů (zákazníků) -  pozornost by měla být věnována charakteristice a analýze 

skutečných a potenciálních zákazníků podniku. Důleţité je, odpovědět si na otázky typu: kdo 

je náš typický zákazník, na kterého se máme především zaměřit, co a proč se na daném trhu 

nakupuje, co zákazníky ke koupi vede, kde se nákup uskutečňuje, kdo o něm rozhoduje, 

v jakém čase se zboţí nakupuje, v jakém mnoţství atd. Vyjednávací síla zákazníků můţe být 

velmi silná a to v případě, ţe lze velmi jednoduše přejít ke konkurenci, eventuálně jsou 

v okolí k dispozici snadno dosaţitelné substituty, nebo existuje vysoce konkurenční prostředí 

mezi dodavateli.  

Síla dodavatelů – výběr správného dodavatele představuje velmi důleţité rozhodnutí a 

nepochybně by se neměl podcenit, jelikoţ dodavatelé často rozhodují o úspěchu či neúspěchu 
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firmy. Proto je důleţité velmi pečlivě hodnotit a posuzovat významné faktory, kterými jsou 

dominance dodavatele na trhu, omezený počet eventuálních dodavatelů, ceny vstupů, 

existence dostupných vstupních substitutů apod.  

Soupeření mezi stávajícími firmami – v případě konkurenčního boje v odvětví se vyuţívá 

řada prostředků k získání lepšího konkurenčního postavení. Těmito prostředky můţe být cena, 

inovace stávajících produktů, nové produkty apod. Rivalita firem můţe být podle pana 

Keřkovského a pana Vykypěla velmi vysoká při splnění některých z následujících podmínek:  

o jedná se o velmi málo rostoucí (případně zmenšující se) trh. Potom se firmy mohou 

snaţit udrţet svoji pozici na trhu za kaţdou cenu jak cenovou tak necenovou 

konkurenci, 

o jedná se o nové, v budoucnu lukrativní prostředí.
71,72

 

 

 

Obrázek 2.6.1. – Porterova analýza pěti konkurenčních sil
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2.6.2 SWOT analýza 

 

Odhalení příleţitosti a ohroţení nacházejících se v prostředí podniku a nalezení jeho 

silných a slabých stránek se stalo smyslem externí a interní analýzy, tzv. strategické analýzy. 

Typem strategické analýzy stavu firmy je v praxi velmi často pouţívaná SWOT analýza, tedy 

analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. Analýza silných (strengths) a 

slabých (weaknesses) stránek se zaměřuje zvláště na interní okolí společnosti. K vnitřním 

faktorům podnikáni patří např. výkonnost a motivace pracovníků, vysoké vyuţití výrobní 

kapacity, nedostatečný informační systém, zastaralé výrobní zařízení apod. Za silné a slabé 

stránky firmy jsou povaţovány takové faktory, které vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní 

hodnotu podniku. Tyto faktory jsou v plné kompetenci podniku. Podnik je můţe kontrolovat a 

ovlivňovat. Hodnocení příleţitosti a ohroţení společnosti se zaměřuje na jeho externí okolí. 

Toto prostředí firma nemůţe jiţ tak dobře kontrolovat, můţe je, ovšem pomocí vhodných 

analýz např. SLEPTE analýza, Porterova analýza 5 konkurenčních sil apod. identifikovat a 

zmírnit jeho dopady na podnik. K příleţitostem (opportunities) a ohroţením (threats) 

společnosti patří např. růst trhu práce v daném regionu, fáze hospodářského cyklu, inflace 

apod.  

Jako kaţdá jiná analýza musí i SWOT analýza vyústit v syntézu a závěry, jeţ se stanou 

základem pro formování podnikové strategie. SWOT analýze by tedy měly předcházet jiné 

vhodné analýzy jako např. Analýza makroprostředí, SLEPTE analýza, Porterova analýza 5 

konkurenčních sil apod. aby byly zajištěny potřebné informace a znalosti, které jsou nezbytné 

pro tvorbu analýzy s dobrou vypovídací schopností. Porovnání výsledků externí a interní 

analýzy se realizuje prostřednictvím tabulky, kde jsou uvedeny silné a slabé stránky, 

příleţitosti a ohroţení. Tabulka by měla obsahovat nanejvýš 10 řádků. Před sestavením 

tabulky je nezbytné určit hodnotící škálu a jednotlivé prvky dle jejich významu bodově 

ohodnotit.
74,75

  

Z výše uvedených teoretických poznatků je evidentní, ţe organizační architektura a 

správně zvolena organizační struktura je pro podnik velmi důleţitá z hlediska jeho 

produktivity práce a konkurenceschopnosti. Objeví-li se v organizační architektuře problémy 

či výrazné nedostatky, způsobí to závaţné problémy nejen uvnitř podniku (např. mezi 

zaměstnanci samotnými, mezi nadřízenými a podřízenými, mezi zaměstnanci a podnikem 
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apod.), ale také můţe dojít k vnějšímu ohroţení podniku a tedy oslabení jeho 

konkurenceschopnosti. Proto je nevyhnutelné, aby podnik pečoval o své zaměstnance, rozvíjel 

jejich potenciál, měl dobře a jasně definovanou vizi, poslání a strategické cíle, aby mohlo 

dojít ke ztotoţnění zaměstnanců s podnikem, vedl, kontroloval a motivoval své zaměstnance.  
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3 Aplikační část 

 

V aplikační části diplomové práce je představen zkoumaný podnik Ha-vel family, 

s.r.o. Pomocí vhodných metod je zde provedena analýza součastného stavu zkoumaného 

podnikatelského subjektu. Cílem analýzy je získat podrobný přehled o vnitřním i vnějším 

prostředí podniku, obzvláště o jeho organizační architektuře a následném posouzení jejího 

vlivu na konkurenceschopnost podniku.  

 

3.1 Profil podniku Ha-vel family s.r.o.              

 

Představení podniku 

Obsahem zkoumání diplomové práce se stal podnik Ha-vel family s.r.o. zaměřující se 

na poskytování komplexních sluţeb v široké oblasti informačních technologií. 

Identifikační údaje podniku
76

                                      

 

Název:   Ha-vel family s.r.o. 

Adresa:  Křišťanova 1049/15, 702 00 Moravská Ostrava 

Tel:   552 302 302   

Fax:   596 134 794                 

IČ:     25902156 

Email:   info@ha-velfamily.cz 

WEB:   http://www.ha-velfamily.cz/ 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Vede účetnictví 

 

Sídlo společnosti Ha-vel family, s.r.o. se nachází v městské čtvrti Moravská Ostrava a 

Přívoz, ulice Křišťanova 1049/15. Jedná se o kanceláře a učebny umístěné v jednopodlaţní 

budově, která je majetkem společnosti. Kanceláře a učebny jsou vybaveny nejmodernější 

technikou (PC, notebooky, dataprojektory s plátnem, flipcharty, magnetické tabule atd.). 
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V budově se nacházejí dvě počítačové učebny s celkovou kapacitou 2x12 osob, 3 místnosti 

pro alternativní vyuţití s kapacitou 3x12 osob, k pořádání seminářů a školení lze vyuţít 

zasedací místnost s kapacitou 12 osob, popřípadě konferenční sál pro 40 osob. Fotografie 

budovy a jedné z učeben je zobrazena v příloze č. 10. 

Obec Přívoz je součástí města Ostravy s 336 951 obyvateli. Ostrava je městem 

v Moravskoslezském kraji s největším počtem obyvatel a díky tomu jsou demografické a také 

ekonomické charakteristiky pro firmu příznivé.
77

 Na této adrese má společnost Ha-vel family 

své sídlo a místo podnikání, ţádné jiné pobočky nemá. 
78,79  

 

 

3.1.1 Historie podniku 

 

Společnost Ha-vel family s.r.o. je česká společnost působící na trhu informačních 

technologií od roku 1996. Vznikla spojením aktivit společností Akim.net s.r.o., Sabotage spol. 

s.r.o. a převzetím části aktivit společnosti MPS ha-vel spol. s.r.o. Tímto sloučením došlo 

k vytvoření jednotné kolekce sluţeb, pokrývající širokou škálu oblastí informačních 

technologií.  

Společnost má jediným jednatele a zároveň také majitele, který stál u jejího zrodu. 

Jedná se o zkušeného podnikatele v oblasti informačních technologií. Jiţ před vznikem 

společnosti Ha-vel family, s.r.o. vlastnil a provozoval společnost Akim.net s.r.o., působící na 

trhu informačních technologií a jejímţ spojením s aktivitami dalších dvou společností vznikl 

podnik Ha-vel family, s.r.o.
80,81

  

 

3.1.2 Vize, poslání a strategické cíle podniku 

 

Posláním společnosti Ha-vel family s.r.o. je pomáhat firmám efektivně vyuţívat 

informační systémy tak, aby se pro ně staly silnou konkurenční výhodou a významným 

prostředkem pro dosahování strategických cílů. Tomuto poslání je podřízeno portfolio 
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nabízených sluţeb, které je skutečně komplexní. Co se týká vize a strategických cílů podniku, 

ty nejsou podnikem nijak definovány. V současné době je pro podnik velmi významná účast 

na rozjíţdějícím se projektu Videooperátor. Jedná se o projekt důleţitých firem a subjektů, 

jehoţ snahou je podpořit masově rozšíření videokonferencí a to především v Čechách a na 

Slovensku.
82

  

 

3.1.3 Předmět podnikání společnosti: 

 

o poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

o zpracování dat, sluţby databank, správa sítí, 

o velkoobchod, 

o specializovaný maloobchod, 

o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 

o správa a údrţba nemovitostí, 

o pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí, 

o sluţby v oblasti administrativní správy a sluţby organizačně, 

o hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, 

o výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

o zprostředkování sluţeb, 

o reklamní činnost a marketing, 

o pronájem a půjčování věcí movitých, 

o zprostředkování obchodu.
83

 

Portfolio nabízených sluţeb společnosti je velmi komplexní. Začíná u poradenské 

činnosti, zpracování studií, projektů a auditů a pokračuje přes dodávky komponentů i 

investičních celků pro informační technologie. Servisní činnost systému informačních 

technologií a vývoj a správa programového vybavení představují významnou oblast sluţeb. 

Aby sluţby byly komplexní, nestačí je pouze dodat, implementovat a provádět servis. Velmi 
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důleţité je také naučit uţivatele tuto novou techniku efektivně pouţívat. Touto velice 

podstatnou oblastí se zabývá středisko vzdělávání.
84

 

 

Vzdělávání 

V oblasti vzdělávání se společnost Ha-vel family, s.r.o. pohybuje jiţ od roku 1995. 

Podnik se především specializuje na kurzy v oblasti ovládání informačních technologií. 

Taktéţ se společnost zaměřuje na tzv. měkké dovednosti. Pro většinu typizovaných kurzu má 

firma akreditaci MŠMT. Díky tomu se společnost můţe zapojovat do rekvalifikačních kurzů 

pořádaných úřady práce s vydáním osvědčení s celostátní platnosti. Kromě těchto 

typizovaných kurzů, které mají vypracovaný harmonogram, rozsah i obsah společně se 

závěrečnými testy je společnost připravena realizovat libovolné individuální kurzy přesně 

podle představ a potřeb zákazníka. Podnik je rovněţ akreditovaným střediskem ECDL. Také 

pro handicapované děti a mládeţ ve spolupráci s Vzdělávacím a tréninkovým centrem při 

TOM BVÚ spolurealizuje kurzy.
85

 

 

Prodej a služby 

Ve sféře prodej a sluţby se nejedná pouze o dodávání technického vybavení pro 

veškeré systémy informačních technologií, tedy o běţný prodej techniky, ale také o 

poskytnutí pomoci v oblasti výběru a doporučení vhodné techniky s následnou implementaci 

a zaškolením obsluhy po dodání.  

Součástí prodeje a sluţeb jsou taktéţ dodávky investičních celků, např. 

o strukturovaných kabeláţí,  

o systému EZS, EPS, 

o rozsáhlých optických páteřních sítí, 

o kamerových a dalších slaboproudých systémů. 

Sluţby v těchto oblastech jsou poskytované v plné šíři, tedy od zhotovení projektové 

dokumentace a rozpočtu po konečnou realizaci a servis.
86
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Vývoj softwaru 

Společnost Ha-vel family s.r.o. se jiţ řadu let věnuje vývoji softwaru na klíč. Velmi 

úzce se specializuje na tvorbu takového programového vybavení, které bude zákazníkům 

společnosti plně vyhovovat, aby při práci s tímto softwarem dosáhli úspor nejen časových a 

výkonnostních, ale především také finančních.  

I zkušené malé společnosti si mohou dovolit zabývat se vývojem softwaru přesně 

podle potřeb zákazníka. Toto řešení můţe výrazně přispět ke zvýšení produktivity a 

prosperity, díky automatizaci obvyklých činností, centrální správě databáze nebo optimalizaci 

informačního systému.
87

  

 

Správa IT 

Společnost ha-vel family s.r.o. poskytuje kompletní profesionální outsourcing IT. 

V rámci IT podnik zabezpečí kompletní pravidelnou údrţbu a servis počítačové sítě a 

příslušných zařízení. Provádí pravidelnou kontrolou, díky které předchází výpadkům a je k 

dispozici ihned, kdyţ problémy náhodou nastanou, ať uţ na místě samém, nebo pomocí 

vzdálené správy. 

Podnik nabízí tyto činnosti: 

o pravidelný systémový servis (údrţba dat na disku, optimalizace vyuţívání paměti, 

externí správa sítě), 

o technický dozor (kontrola technického stavu hardware, opravy a údrţba), 

o provádění havarijního servisu,  

o poradenství a konzultace, zaškolování obsluhy, 

o kontrola zálohy dat na serveru, 

o správa serveru (uţivatelé, hardware, systém), 

o antivirová kontrola sítě, 

o ladění a optimalizaci operačních systémů pracovních stanic, 

o úprava a výroba software, 

o zpracování dat, grafů, tabulek – analýzy, 

o přípravu prezentací apod. 

o HOTLINE pro aktuální softwarové problémy. 

K další činnostem společnosti patří webdesign. Podnik Ha-vel family nabízí veškeré 

sluţby spojené s návrhem, realizací a správou webových prezentací. Zabývá se tvorbou jak 
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velkých intranetových portálů, tak jednoduchých prezentací firem či webů pro online 

elektronické obchodování. Nemá ţádné tabulkové ceníky, jelikoţ kaţdý web dělá zákazníkovi 

na míru. Mezi důleţité činnosti lze také zařadit videokonferenci, která představuje moderní, 

jednoduchý a přesto překvapivě účinný způsob komunikace. Právě takovýto model společnost 

zhotovuje a případně realizuje.
88

  

 

3.1.4 Personalistika 

 

Lidské zdroje jsou tvořivým zdrojem podniku, vytvářejí nové hodnoty a disponují 

schopnosti učit se a zdokonalovat se. Představuji velmi významný výrobní faktor podniku a 

kaţdá firma by se měla zabývat péči o své pracovníky, naplňovat jejich osobní cíle, zvyšovat 

jejich kvalifikaci, motivovat je k vyšším a lepším výkonům, zabezpečit jim spokojenost 

s pracovním místem a pracovním prostředím. Jen spokojený zaměstnanec je dobrý pracovník. 

Zda jsou spokojeni i zaměstnanci podniku Ha-vel family a jakým způsobem je o ně pečováno, 

je zkoumáno v dalších částech diplomové práce.  

 

Personální zajištění podniku a organizační struktura 

Společnost Ha-vel family má jediného majitele a jednatele, který stál u zrodu 

společnosti. Tento podnikatel zastupuje, jak uţ to zpravidla u malých podniků bývá, všechny 

tři základní role podnikatele (profesionální vedení firmy, výkon profese, správa vlastnických 

práv). Podnik zaměstnává v současné době (tedy k měsíci březnu 2011) celkem 17 interních 

zaměstnanců. Jejich výstavba je uvedena níţe v organizační struktuře podniku. Kromě 

interních pracovníků vyuţívá také činnosti externistů. Počet externích zaměstnanců se 

zpravidla pohybuje v rozmezí 3-5 osob, v závislosti na konkrétní situaci, ve které se podnik 

nachází, např. účast na novém projektu. V čele podniku stojí jednatel a zároveň majitel 

společnosti. Činnosti podniku jsou dále rozděleny do tří základních úseků (středisek). K těmto 

úsekům patří: provozní úsek (středisko), středisko (úsek) vzdělávání a obchodu a středisko 

(úsek) vývoje softwaru. Kaţdé z těchto středisek má svého vedoucího, který by měl být 

zodpovědný za své podřízené a za činnosti svého střediska, které jsou popsány výše 

v podkapitole Předmět podnikání společnosti. Z organizační struktury podniku, jeţ je 
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 Interní dokumenty podniku Ha-vel family, s.r.o. 
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zobrazena níţe, je patrné, ţe podnik vyčleňuje své určité činnosti (outsourcing). K těmto 

aktivitám patří Účetnictví, Právní služby a Úklid.  

 

Obrázek 3.1.4 - Organizační struktura podniku Ha-vel family
89

 

 

Z obrázku je zřejmé, ţe organizační struktura podniku z hlediska dělby pravomoci je 

liniová. Jedná se o strukturu, která je typická pro malé podniky. V tomto případě je zde více 

stupňů řízení a přímá (přikazovací) pravomoc. Vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální 

liniové řízení a mají nejvyšší pravomoci a odpovědnosti. Z hlediska rozpětí řízení se jedná o 

organizaci se strmou (špičatou) organizační strukturou. Vzhledem k moderní organizační 

architektuře z důvodů členství podniku v klastru a outsorsingu je společnost součástí určité 

sítě (síťová organizační struktura). 
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3.1.5 Monitoring zaměstnanců, analýza podnikových činností a procesů 

 

Monitoring zaměstnanců a analýza procesů a činností ve společnosti spočívala 

především v rozhovorech, komunikaci se zaměstnanci (vedoucím střediska vzdělávání a 

obchodu a programátorem) a v studiu interních materiálu společnosti.  

  

3.1.5.1 Organizační struktura 

Provedeným monitoringem a analýzou byl objeven problém s vymezením 

odpovědnosti a nepřehlednými vztahy v organizační struktuře. Jedná se především o problém 

nedostatečně popsaných náplní práce jednotlivých pracovních pozic, v čem je spatřován 

hrubý nedostatek a původce vzniku problému s odpovědnosti a nepřehlednými vztahy. 

Společnost má popsané pouze pracovní náplně tří pracovních pozic, a to pozice Technik 

správy, Obchodník a Asistentka, které jsou uvedeny v příloze č. 11. Tento problém se 

konkrétně objevil při přijetí nového vedoucího střediska Vývoje softwaru. Předchozí 

pracovník kromě vedení svého střediska a svých podřízených úzce spolupracoval a staral se 

také o některé projekty spadající do úseku Vzdělávání a obchodu. Zde se vyskytl problém 

s odpovědnosti a nepřehlednými vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Dalším úsekem činnosti 

tohoto zaměstnance byla správa IT. Současný vedoucí střediska Vývoje softwaru zastává 

pouze první funkci (vede jen své středisko) a díky tomu vznikl problém s chybějícím 

pracovníkem, jenţ by zastával dvě další významné činnosti. Dočasně je situace řešena 

externím zaměstnancem. Společnost má tedy problém s řešením pracovních pozic. 

Následující značný problém je spatřován v pouţitém stylu řešení některých důleţitých 

činnosti majitele. Majitel společnosti neúmyslně zadává některé úkoly svým podřízeným bez 

vědomí vedoucího příslušného střediska, coţ vyvolává nepřehlednost při komunikaci a 

orientaci v úkolech mezi příslušným nadřízeným a podřízeným.  

 

3.1.5.2 Péče o zaměstnance a podnikové vzdělávání  

Podnik Ha-vel family v rámci svých provozních a rozpočtových moţností poskytuje 

všem svým pracovníkům firemní mobilní telefony, dále stravenky v hodnotě 60 Kč a 

v některých případech mají zaměstnanci k dispozici vlastní notebook (zejména programátoři) 

a firemní automobil. Pracovní doba je v podniku pruţná, pracovníci mohou do zaměstnání 

chodit od 7 do 10 hodin, musí si ovšem odpracovat 8 hodin, popř. si to nadpracovat.  
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Zvyšování odborné způsobilosti a formování schopností pracovníku tak, aby byly 

v souladu s poţadavky společnosti, by mělo být podstatnou činnosti podniku. Mimo 

zaškolování nově příchozích zaměstnanců a zákonem stanovených školení neposkytuje 

podnik Ha-vel family svým pracovníkům další moţnosti vzdělávání, i přestoţe společnost 

v rámci svých činnosti poskytuje řadu vzdělávací kurzů. Potenciální zaměstnanci jsou 

vyhledávány přes internetovou stránku www.jobs.cz a převáţně je vyuţíváno doporučení 

známých. Uchazeči o zaměstnání musí absolvovat pohovor, popř. test. Jazykové znalosti 

nejsou podmínkou. Kaţdý nový zaměstnanec musí projít školením. Většinou je zaškolován 

osobou, o jejíţ místo se uchází, popř., spolupracovníkem. Zaškolovací proces je různě dlouhý 

podle různých pozic a zkušeností nového zaměstnance. Zpravidla probíhá 2-3 měsíce.  

 

3.1.5.3 Podniková kultura a pracovní prostředí 

Podniková kultura má velmi podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. Je 

podstatné, aby zaměstnanci podniku Ha-vel family chápali podnikovou kulturu. Aby věděli, 

jaké je poslání, vize, strategie a cíle společnosti. Pracovníci podniku Ha-vel family nejsou 

ztotoţněni s podnikovou kulturou, jelikoţ podnik nemá jasně definovanou vizi, strategii ani 

dlouhodobé cíle. Kaţdý zaměstnanec si tzv. hledí svého, své práce, zda plní pouze své úkoly a 

tedy nezajímá se o cíle samotné firmy z dlouhodobého hlediska. Majitel podniku jakoţto 

nejvyšší manaţer nemá moc dobrý přehled o vztazích ke svým podřízeným a mezi 

podřízenými a skupinami navzájem. To je způsobeno především nezájmem manaţera o své 

pracovníky. Je důleţité, aby manaţer o svých podřízených věděl, kontroloval je a 

komunikoval s nimi.  

Co se týká pracovního prostředí, podnik zajišťuje, aby prostory, ve kterých se 

pracovníci v průběhu pracovní doby nacházejí a pohybují, byly zařízeny tak, aby plnily svůj 

záměr. Pracovní místnosti jsou v podniku vybaveny tou nejmodernější technikou (PC, 

notebooky, dataprojektory s plátnem, flipcharty atd.). Toto pracovní prostředí, ve kterém se 

nejen pracovníci, ale také zákazníci a partneři pohybují, je tedy moderní, osvětlené, teplé, 

vzdušné a příjemné. Je zde navozena atmosféra rodinného prostředí. 

Obzvláště problémy v organizační architektuře a nemoţnost většího kariérního 

postupu a platu (tedy lukrativnější pracovní nabídky) se staly příčinou odchodu zaměstnanců 

ze společnosti. V průběhu období října aţ dubna (7 měsíců) odešlo z podniku 6 stálých 

zaměstnanců. Toto číslo je velice alarmující vzhledem k celkovému počtu pracovníků 

podniku a je zapotřebí učinit příslušná opatření k jeho výraznému sníţení.  

http://www.jobs.cz/
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3.1.6 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil je v diplomové práci rozšířen. Jednotlivé 

nalezené faktory konkurenceschopnosti jsou ohodnoceny a je jim přidělena váha. K analýze je 

aplikovaná metoda párového srovnání. Dříve neţ budou nalezeny činitelé ovlivňující 

konkurenční sílu podniku Ha-vel family a následně jejich ohodnocení a přidělení váhy, bylo 

nezbytně nutné seznámit se a prozkoumat konkrétní zákazníky, dodavatelé, partnery a 

konkurenty společnosti. 

 

3.1.6.1 Zákaznici společnosti 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, společnost Ha-vel family má velmi široké portfolio svých 

nabízených sluţeb, je tedy evidentní, ţe zákazníci společnosti budou také pocházet z 

rozdílných zákaznických segmentů v závislosti na hlavních střediscích společnosti a 

činnostech, jimiţ se zabývají. Portfolio zákazníku je tedy také velmi široké. Obecně lze 

zákazníky rozdělit do těchto skupin: 

o podniky (odlišných velikostí a s různými předměty podnikání), 

o soukromé osoby, 

o úřady práce, 

o ministerstva, 

o města, 

o nemocnice, 

o nadace. 

Jelikoţ je portfolio nabízených sluţeb podniku velmi široké, je podíl jednotlivých 

skupin zákazníků na činnostech společnosti závislý na právě probíhajících projektech. V roce 

2006 představovaly největší skupinu zákazníků úřady práce a soukromé osoby. V této době 

probíhal Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). V současné době je pro podnik 

značně důleţitá spolupráce s podnikem, jemuţ poskytuje ERP systém a tudíţ soukromé 

podniky představuji v této chvíli největší skupinu zákazníku. 

Středisko Vývoje softwaru představuje v současnosti nejdůleţitější úsek společnosti, 

který z velké části financuje další dvě střediska a bez kterého by podnik nebyl v současné 

době ţivotaschopný. Je tedy velmi důleţité a nezbytné věnovat se přednímu a 

nejdůleţitějšímu zákazníkovi společnosti, vyuţívající činnosti spadající do úseku Vývoje 
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softwaru. Tento podnik je akciovou organizací pohybující se ve farmaceutickém průmyslu. 

Jde tedy o společnost spadající do kategorie Velkoobchod farmak a léků. Předmětem 

podnikání je především zacházení s látkami a přípravky podléhající reţimu zákona                 

č. 167/1998 Sb. – jde např. o přípravky obsahující omamné látky, přípravky obsahující 

psychotropní látky a jiné. Dále nákup, skladování a prodej zdravotních prostředků a nákup, 

skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, jenţ lze prodávat bez 

lékařského předpisu i mimo lékárny. Centrála společnosti se nachází v Ostravě. Podnik má 

dalších 11 poboček rozmístěných po České Republice. Obrat společnosti se pohybuje kolem 

1 000 000 000 Kč měsíčně a počet zaměstnanců podniku v rozmezí 500 – 999. Svým obratem 

a počtem zaměstnanců se řadí do kategorie velký podnik. Společnost Ha-vel family je zde 

poskytovatelem ERP systému. Jde o informační systém řešící plánování a řízení podnikových 

procesů, určený ke zvýšení efektivity těchto procesů. Tato společnost, jeţ vyuţívá sluţeb 

podniku Ha-vel family představuje 80 % veškerých trţeb střediska vývoje softwaru, a 

spolupráce s ní je pro podnik existenčně důleţitá.
90

  

K dalším společnostem vyuţívající činnosti střediska Vývoj softwaru patří např. 

podnik HLOCH KOUPELNY, s.r.o. zabývající se realizaci a montáţi koupelen a prodejem 

sanitárního vybavení.
91

  

Také středisko vzdělávání a obchod má své zákazníky, jejíţ portfolio je velmi široké. 

Spokojení zákazníci jsou základním prvkem podniku. S mnohými podnik spolupracuje jiţ 

řadu let. Někteří z nich jsou uvedeni v následující tabulce.  

 

 

Tabulka 3.1.6.1 – Zákazníci společnosti Ha-vel family, s.r.o.
92

 

Podnik Zakázka Rozsah 

Ministerstvo Informatiky ČR 

Realizace národního programu 

počítačové gramotnosti - školení 

veřejnosti na celém území ČR. 

Přibliţně 20.000 proškolených 

jednotek. 

Moravskoslezský kraj 
Motivační kurz pouţívání IT a 

internetu. 

Více neţ 50 obcí. Celkem 720 

účastníků. 
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 HLOCH KOUPELNY, s.r.o. [online]. 2011 [Citace 24. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.firmy.cz/detail/417132-hloch-koupelny-sumperk.html>. 
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 Podnik Ha-vel family, s.r.o. [online]. 2011 [Citace 2. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/>. 
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Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

Vzdělávání zaměstnanců městského 

úřadu v oblasti IT dovedností. 

9 modulových kurzů. Celkem 760 

proškolených jednotek. 

Městská nemocnice Ostrava 
Rozvoj zaměstnanců formou kurzů 

a seminářů a manaţerské akademie. 

17 typových kurzů. Celkem 859 

účastníků. 

Nadace Livie a Václava 

Klausových 

Školení seniorů na celém území 

moravskoslezského kraje. 
250 proškolených účastníků. 

Unie zaměstnavatelských svazů 

České republiky 

Kurzy Manaţerské dovednosti v 

kultuře 16 kurzů. 
Celkem 250 účastníků. 

Slezan Frýdek-Místek a.s. 
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

společnosti v oblasti IT dovedností. 

5 modulových kurzů. Celkem 450 

proškolených jednotek.     

TCHAS, spol. s r.o. 
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

společnosti v oblasti IT dovedností. 

10 modulových kurzů. Celkem 120 

proškolených jednotek. 

Auto Heller s.r.o. 
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

společnosti v oblasti IT dovedností. 

5 modulových kurzů. Celkem 80 

proškolených jednotek. 

Nová huť – válcovna za studena 

Zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců  v oblasti IT 

dovedností a projektového řízení. 

4 modulové kurzy. Celkem 180 

proškolených jednotek. 

Úřad práce v Olomouci Rekvalifikační kurzy. Celkem 80 proškolených účastníků. 

Magistrát města Ostravy 

Integrace handicapovaných dětí a 

mládeţe za pomoci moderních 

prostředků IT. 

 

Městská policie Ostrava 

Zvyšování právního vědomí dětí a 

mládeţe za pomoci                         

e-learningové technologie. 

 

  

Dle informaci uvedených v tabulce se dá snadno zpozorovat, ţe portfolio zákazníků 

podniku Ha-vel family je skutečně nemalé. Přes soukromé podniky různého zaměření, úřady 

práce aţ po obce a kraje. 

 Realizované projekty s podporou strukturálních fondů Evropské unie jsou zobrazeny 

v příloze č. 12. 
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3.1.6.2 Dodavatelé a partneři společnosti 

Společnost Ha-vel family je podnik zabývající se převáţně poskytováním sluţeb. 

Jelikoţ jde tedy o nevýrobní podnik, nepředstavují dodavatelé společnosti významnou oblast 

šetření. Podnik není na síle dodavatelích nijak existenčně závislý a na trhu existuje řada těchto 

poskytovatelů. Dodavatelských sluţeb je vyuţíváno především pro dovoz zboţí výpočetní 

techniky (monitory, hardwary, PC, projektory apod.) a kancelářských potřeb.  

Firma v současnosti vyuţívá sluţeb především společnosti AT Computers, a.s. – jde 

o distribuční společnost nabízející ICT zařízení, spotřební elektroniku a výrobky mobilních 

technologií v České Republice. Od října roku 2007 je tato společnost součástí skupina AB 

S.A. jedné z největších obchodních distribučních skupin působících v odvětví informačních a 

telekomunikačních technologií ve střední a východní Evropě.
93

  

 

Co se týká spolupráce podniku s českými a zahraničními společnostmi je důleţité 

uvést kooperaci s podnikem Ha-vel internet, s.r.o. významným českým telekomunikačním 

operátorem s celostátní působnosti, poskytujícího komplexní IT řešení zejména v segmentu 

středních a velkých firem. Telekomunikační síť Ha-vel je v současnosti dostupná na území 

celé České Republiky.
94

 Ze zahraničních podniků spolupracuje Ha-vel family s globálním 

poskytovatelem specializovaných IT sluţeb a řešení Dimencion data.
95

 

V případě moderní organizační architektury, k jejímţ nejznámějším formám náleţí 

strategické aliance, síťové struktury, popř. virtuální organizace je podnik Ha-vel family 

součástí IT Clusteru. Tento cluster vznikl v roce 2006 v Ostravě za účelem spojení 

vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektu do celku. Posláním je zajistit přípravu 

lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zabezpečit společné 

aktivity v oblasti marketingu. IT Cluster má v současnosti 57 členů. Mimo jiné je také        

VŠB-TU Ostrava členem tohoto ostravského IT Clusteru.
96
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3.1.6.3 Konkurenti společnosti 

Jak jiţ bylo výše uvedeno středisko Vývoje softwaru a jeho existence je pro firmu 

ţivotně důleţitá. Bez jeho fungování by podnik nebyl schopný „uţivit“ své zbývající dva 

střediska. Zejména kvůli tomuto důvodu je analýza konkurence společnosti orientována 

v prvé řadě na konkurenty pohybující se v této sféře podnikání.  

Konkurence v oblasti vývoje softwaru je obzvláště vysoká, jelikoţ zde působí řada 

nadnárodních společností, s nimiţ malý podnik můţe jen těţko bojovat. K významné 

nadnárodní konkurenční společnosti patří společnost SAP - přední dodavatel podnikových 

aplikací přispívající k lepšímu řízení podniků kaţdé velikosti a z kaţdého odvětví. Společnost 

byla zaloţena jiţ v roce 1972 a tudíţ má velmi bohatou historii a pobočky ve více neţ 50 

zemích. Zkratka SAP představuje „Systémy, Aplikace a Produkty v oblasti zpracování dat.
97

  

Dalším významným konkurentem je společnost K2 atmitec, s.r.o. sídlící v Ostravě – 

Přívoze. Jde o předního výrobce a dodavatele informačních systémů a dodavatele 

komplexních ICT řešení. Počet zaměstnanců společnosti se pohybuje v rozmezí 50 - 99, jedná 

se tedy o střední podnik.
98

  

Společnost KVADOS, a.s. je významným středoevropským producentem a 

dodavatelem vlastních softwarových řešení známými pod značkami VENTUS®, myAVIS™, 

myCASH™, myWORK™, myFABER™, myTEAM™ a myDATACENTER™.  Na trhu 

působí od roku 1992, zaměřuje se zejména na klienty ze segmentu obchodu a sluţeb. Sídlí 

v Ostravě – Mariánských Horách.
99

  

Mezi konkurenty společnosti v této oblasti sídlící v Ostravě dále patří: 

o Crux informatik technologi, s.r.o.,  

o D3Soft, s.r.o., 

o Tieto Czech, s.r.o. 

 

Nejvýznamnějším konkurentem v oblasti Vzdělávání je vzdělávací středisko Daman, 

s.r.o. nabízející profesionální lektorské sluţby v široké škále kurzů, dále pronájem učeben, 

tvorbu internetových prezentací s jejich komplexní správou. Společnost sídlí v Ostravě – 
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Porubě.
100

 Dalším významným konkurentem je také VŠB – TU Ostrava s poskytováním 

vzdělávacích kurzů.
101

  

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil, jejich bodové ohodnocení a přidělení vah 

společnosti Ha-vel family byla realizována na základě spolupráce s vedoucím střediska 

vzdělávání a obchodu a programátorem společnosti. V tabulce jsou jednotlivé činitelé 

ovlivňující konkurenční sílu oznámkováni. Hodnoty známek se pohybují v rozmezí 1 aţ 3, 

přičemţ 1 je minimální počet (nejméně ohroţující faktor nebo nejmenší vliv) a 3 největší 

počet bodů (nejnebezpečnější faktor nebo největší vliv). Bodovému ohodnocení jsou 

přiděleny váhy důleţitosti. Mezi faktory konkurenceschopnosti bylo rozděleno 100 bodů 

metodou párového srovnání. Výsledkem individuálních sil je součin počtu bodů a váhy. Dle 

následné známky bude hodnoceno, jak významný vliv má konkrétní síla na společnost Ha-vel 

family. Párové srovnání faktorů konkurenceschopnosti a přidělení vah je uvedeno         

v příloze č. 13. 

 

Tabulka 3.1.6 – Bodové ohodnocení a váhy činitelů ovlivňující konkurenční sílů podniku 

 Ha-vel family s.r.o. 

Noví konkurenti Body Váhy 

Nezbytnost zkušeností 3 8,5 

Nezbytnost patentů a certifikace (např. 

ECDL certifikace, akreditace MŠMT) 

2 3,9 

Vstupní investice 1 1,9 

Celkem 35,2 

Konkurence substitutů Body Váhy 

Ceny substitutů 3 10,5 

Mnoţství substitutů 3 7,8 

Ochota zákazníka přejít ke konkurenci 

(např. velikost investice na přechod) 

2 5,8 

Flexibilita zákazníků 2 1,9 

Celkem 70,3 
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Síla dodavatelů Body Váhy 

Existence dostupných substitutů 2 1,3 

Stupeň koncentrace dodavatelů 2 2,6 

Náklady na změnu dodavatelů 1 1,3 

Flexibilita dodavatelů 3 2,6 

Celkem 16,9 

Síla zákazníků Body Váhy 

Citlivost na kvalitu produktu 2 5,2 

Stupeň koncentrace zákazníků 3 9,8 

Počet zákazníků 2 9,8 

Náklady na přechod zákazníka 2 4,5 

Celkem 68,4 

Konkurenční rivalita Body Váhy 

Rozdílnost mezi produkty 2 9,1 

Růst odvětví  2 5,2 

Lokalizace konkurentů 3 7,8 

Celkem 52 

 

Zhodnocení 

Na základě bodového ohodnocení (1 - nejméně ohroţující faktor nebo nejmenší vliv a 

3 nejnebezpečnější faktor nebo největší vliv) a přidělení vah faktorům konkurenceschopnosti 

pomoci metody párového srovnávání bylo zjištěno, jak významný vliv má konkrétní síla na 

podnik Ha-vel family.  

 

Nově vstupující firmy do odvětví 

U této první síly, která ovlivňuje konkurenceschopnost, bylo dosaţeno známky 35,2. 

Tato známka nepatří sice k těm nejvyšším, není ovšem zanedbatelná, a to zejména z důvodu 

existence faktoru nezbytnost zkušeností. Tato známka by měla podnik udrţovat v pozornosti a 

podnik by měl být na vstup nových potenciálních konkurentů připraven.  

Nejdůleţitějším faktorem je tedy v případě nově vstupujících konkurentů do odvětví 

nezbytnost zkušeností. Tento činitel je nesmírně významný a pro firmu, která těmito 

zkušenostmi disponuje, představuje určitou konkurenční výhodu. Podnik Ha-vel family má 
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v tomto směru letité zkušenosti a znalosti, ovšem v současnosti je pro něho velmi obtíţné 

udrţet si kvalitní a zkušené zaměstnance (především programátory), proto by se měl tímto 

faktorem přednostně zabývat. Nezbytnost patentů a certifikace představují sice druhého 

nejdůleţitějšího činitelé této síly, ovšem z hlediska celkového zhodnocení jde o méně 

významný faktor. Certifikace je důleţitá především u vzdělávací činnosti podniku. Podnik 

Ha-vel family je akreditovaným testovacím střediskem vlastnící ECDL 
102

 certifikaci a 

akreditaci MŠMT.  

 

Hrozba náhražek (konkurence substitutů) 

Síla konkurence substitutů představuje se známkou 70,3 největší ohroţení 

konkurenceschopnosti. To je dáno především cenou a množstvím substitučních produktů. Pro 

podnik je proto velmi důleţité specifikovat rozhodující konkurenty, jejich strategie, cíle apod. 

a taktéţ zvaţovat potenciální reakci konkurentů na projekt i pravděpodobnost existence či 

objevení substitučních produktů. Přednosti podniku Ha-vel family je v tomto směru velmi 

široká nabídka poskytovaných sluţeb. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Aktuální okolnosti jsou v tomto odvětví takové, ţe vyjednávací síla dodavatelů není 

příliš vysoká (tedy nejmenší ze všech pěti sil 16,9), poněvadţ v oblastech, ve kterých podnik 

Ha-vel family potřebuje dodavatele, existuje velmi vysoká konkurence, která se předhání a 

platí zde více vyjednávací síla zákazníka. Jedná se především o dodávky produktů výpočetní 

techniky (monitory, hardwary, PC, projektory apod.) a kancelářských potřeb. Jelikoţ 

objednávky jsou většinou nepravidelné, dle aktuálních potřeb, je zde nejdůleţitějším faktorem 

flexibilita dodavatelů.  

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků s celkovým počtem 68,4 bodů představuje druhé největší 

ohroţení konkurenceschopnosti. Nejdůleţitějším činitelem je zde stupeň koncentrace 

zákazníků – tedy vysoký stupeň je v případě, kdyţ malý počet zákazníku vyuţívá relativně 

velkou část činnosti podniku. Vysoké známky tohoto faktoru bylo docíleno hlavně díky 

nejdůleţitějšímu zákazníkovi podniku, představující 80 % veškerých trţeb střediska vývoje 
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softwaru. Významným faktorem je také počet zákazníků, čím méně je zákazníků, tím větší je 

jejich vyjednávací síla.  

 

Konkurenční rivalita 

Intenzitu soupeření mezi společnostmi působící v tomto odvětví ovlivňuje obzvláště 

to, jak rozdílný je jejich sortiment poskytovaných sluţeb. Rozdílnost produktů je u této síly 

proto nejdůleţitějším faktorem. Podnik Ha-vel family má velmi široké portfolio svých 

nabízených sluţeb, coţ představuje významnou konkurenční výhodu. Je schopen uspokojit 

potřeby širokého spektra zákazníků. Neméně významným činitelem je také lokalizace 

konkurentů, tedy zda podnik působí na strategickém místě. Převáţná většina rozhodujících 

konkurentů působí na podobném strategickém místě, jako podnik Ha-vel family a v tomto 

ohledu jsou si navzájem významnými konkurenty. Síla intenzity soupeření konkurentů 

v odvětví dosáhla 52 bodů a představuje tak třetí největší hrozbu konkurenceschopnosti.  

 

3.1.7 SWOT analýza společnosti 

 

SWOT analýza podniku Ha-vel family byla realizována na základě podrobnějšího 

prostudování a pochopení interního a externího prostředí společnosti. Z důvodu zamezení 

přílišného subjektivního přístupu byly jednotlivé silné a slabé stránky firmy, příleţitosti a 

ohroţení a následně jejich bodové ohodnocení vymezeny a zhodnoceny na základě spolupráce 

s  programátorem společnosti. Dospělo se k následujícím vnitřním a vnějším funkcím podniku 

s příslušným bodovým oceněním.  

Pro hodnocení vnitřních a vnějších funkcí byla zvolena tato hodnotící škála: 

 

Pro silné stránky a příležitosti: 

o 4 = velmi silný jev 

o 3 = silný jev 

o 2 = slabý jev 

o 1 = velmi slabý jev 

 

Pro slabé stránky a ohrožení: 

o -4 = velmi silný jev 
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o -3 = silný jev 

o -2 = slabý jev 

o -1 = velmi slabý jev 

 

Tabulka 3.1.7 - Analýza vnitřních funkcí společnosti 

Silné stránky společnosti Body 

Dostatečná orientace na zákazníka 4 

Pouţívání nejmodernějších technologií (PC, notebooky, dataprojektory 

s plátnem, flipcharty atd.) 

3 

Akreditace a certifikáty (např. ECDL, akreditace MŠMT) 3 

Široké portfolio nabízených sluţeb 4 

Softwary na klíč 4 

Spolupráce s úřady práce 3 

Úzká spolupráce se společnosti Ha-vel Internet, s.r.o. 2 

Moţnost vyuţívání mobilních učeben (5 mobilních učeben) 2 

Dobrá pověst u zákazníků 3 

„Rodinné“ prostředí 3 

Celkem 31 

 

Slabé stránky společnosti Body 

Neschopnost udrţet si kvalitní programátory -4 

Nedostatek propagace -2 

Administrativní náročnost přípravy a realizace projektů -3 

Nedostatečně popsané pracovní pozice -4 

Problémy s vymezením odpovědnosti  -3 

Omezené moţnosti kariérního postupu -4 

Nepochopení a neztotoţnění zaměstnanců s podnikovou kulturou společnosti 

(cíle, poslání, strategie) 

-4 

Velký počet odchodů zaměstnanců ze společnosti -4 

Nedostatečné jazykové znalosti zaměstnanců  -2 

Celkem -33 
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Tabulka 3.1.7 - Analýza vnějších funkcí společnosti 

Příležitosti společnosti Body 

Rostoucí poptávka po nabízených sluţbách 4 

Vyuţití současné situace (krize) 2 

Neznalost problematiky ESF 3 

Získání nového okruhu zákazníků 3 

Zkvalitnění sluţeb 4 

Udrţování dobrých vztahů se členy IT clusteru  3 

Celkem 19 

 

Ohrožení společnosti Body 

Hrozba nárůstu konkurence -4 

Problémy se splatnostmi faktur -3 

Zpřísnění administrativy ze strany státu -3 

Nezájem cílové skupiny o projekty -4 

Chybějící kvalifikovaná pracovní síla -4 

Nepříznivé demografické změny -3 

Rostoucí síla dodavatelů -1 

Celkem -22 

 

Zhodnocení 

Z analýzy vnitřních funkcí podniku Ha-vel family vyplynulo, ţe velmi významnou 

přednosti podniku je orientace na zákazníky, široké portfolio nabízených sluţeb a zejména 

poskytování softwaru na klíč. Na druhé straně má podnik velké problémy s organizační 

architekturou, která má za následek vysoký odchod kvalitních zaměstnanců (a to nejen 

programátorů). Tato závaţná slabá stránka podniku výrazně souvisí s příleţitostmi a 

ohroţeními společnosti, jelikoţ bez kvalifikované pracovní síly podnik nemusí být schopny 

čelit konkurenci a mohou se objevit problémy se získáváním nových a udrţováním stávajících 

zákazníků. Organizační architektura je v podniku Ha-vel family značně problémová a 

vzhledem ke konkurenceschopnosti nedostatečná. V další části diplomové práce Návrhy a 

opatření budou doporučeny určité kroky vedoucí ke zlepšení stávající situace v podniku.  
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4 Návrhy a opatření 

 

Z provedených analýz je zřejmé, ţe organizační architektura podniku má velmi 

významný vliv na jeho konkurenceschopnost. Nebude-li podnik dostatečně pečovat o své 

zaměstnance, rozvíjet jejich potenciál, vytvářet prostředí s jasně vymezenými náplněmi práce, 

kdy kaţdý pracovník ví, co má dělat a komu je zodpovědný (tedy přehlednými vztahy 

v organizační struktuře) vzniknou postupem času podniku velké problémy 

s konkurenceschopnosti. Nepřetrţitý odchod kvalitních zaměstnanců můţe mít za následek 

neschopnost čelit vysoké konkurenci v odvětví, mohou se objevit problémy se získáváním 

nových zákazníků a především s udrţením těch stávajících. Podnik díky tomu můţe ztratit 

svou velkou přednost a to zkušenosti v oboru a dobrou pověst u zákazníků, jelikoţ nebude 

schopný poskytovat své sluţby ve stávající kvalitě.   

V organizační architektuře podniku Ha-vel family byly zjištěny nedostatky, které 

zásadním způsoben zasahují do fungování podniku jako celku a ovlivňují jeho 

konkurenceschopnost. V rámci této diplomové práce jsou doporučeny určité návrhy a 

opatření, které by měly směřovat k vytvoření optimální organizační architektury zkoumaného 

podniku. 

 

Zřetelně popsané pracovní náplně jednotlivých pracovních pozic 

Skutečnost, ţe podnik Ha-vel family nemá popsané téměř ţádné pracovní pozice, 

způsobuje uvnitř podniku problémy s odpovědnosti a nepřehlednosti vztahů v organizační 

struktuře a nepochybně problémy po přijetí nových pracovníků. Kaţdá i malá společnost by 

měla mít jasně popsané pracovní pozice, aby kaţdý pracovník věděl, co má dělat, komu je 

zodpovědný a jaké má pravomoci. Jedním z důleţitých kroků vedoucí k optimalizaci 

organizační architektury podniku jsou tedy zřetelně popsané pracovní náplně jednotlivých 

pracovních pozic. V příloze č. 14 je uveden nástin popisu jednotlivých pracovních pozic.  

 

Definovaní vize, strategie a strategických cílů 

K jednomu z důleţitých předpokladů úspěšného fungování podniku patří ztotoţnění 

zaměstnanců s podnikovou kulturou. K tomu aby pracovníci pochopili podnikovou kulturu a 

byli s ní ztotoţnění, musí mít podnik jasně definovanou vizi, strategii a stanoveny dlouhodobé 

cíle. Je tedy zapotřebí, aby zaměstnanci věděli, kde se podnik nachází, kam směřuje, jaké jsou 
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jeho cíle a jakou úlohu v nich hraje konkrétní pracovník (tedy jak on sám konkrétně přispívá 

k dosaţení těchto cílů). Zkoumanému podniku Ha-vel family chybí přesně určená vize, 

strategie a dlouhodobé cíle, coţ způsobuje nemoţnost zaměstnanců ztotoţnit se s podnikovou 

kulturou. Podnik funguje bez dlouhodobější představy o budoucnosti. Definování vize, 

strategie a strategických cílů patří k dalším významným návrhům směřujícím k vytvoření 

optimální organizační architektury. Jediné co podnik definované má je jeho poslání (viz 

podkapitola Vize, poslání a strategické cíle podniku). Vize společnosti by mohla být 

definovaná jako „být konkurenceschopnou společností ve vývoji softwarových produktů a 

poskytování souvisejících sluţeb s vysokou přidanou hodnotou, především se zaměřením na 

vyvinutí a produkci vlastního softwaru“.  

Od definované strategie podniku se odvíjí i jeho organizační struktura. Jelikoţ podnik 

Ha-vel family funguje tak trošku „ze dne na den“, tzn. podle toho, jaké projekty jsou na trhu 

zrovna aktuální a lukrativní (v současnosti to je projekt poskytování ERP systému 

konkrétnímu podniku, coţ představuje 80 % trţeb střediska Vývoje softwaru, v roce 2006 to 

byl projekt NPPG – národní počítačové gramotnosti a tedy nejdůleţitější bylo středisko 

Vzdělávání a obchodu a jeho pracovníci). Z těchto důvodů je vhodné podniku doporučit 

vytvořit si pruţnou organizační strukturu např. maticovou strukturu přizpůsobující se 

aktuálním poţadavkům trhu a aktuálním projektům. Za strategii by si podnik měl zvolit 

strategii Reaktor – tedy strategii ad hoc reakce na příleţitosti a ohroţení okolního prostředí. 

Jednou z doporučených cest ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a produktivity práce 

představuje v současnosti vzhledem k aktuálnímu stavu střediska Vývoje softwaru vyvinutí 

vlastního softwarového systému pro podniky.  

 

Péče o zaměstnance a podnikové vzdělávání 

Pracovníci představují velmi důleţitý výrobní faktor pro podnik a tuto významnou 

skutečnost by si měl podnik také uvědomit. Co se týká péče o zaměstnance a podnikového 

vzdělávání má společnost Ha-vel family značné nedostatky. Níţe jsou navrţeny zásady, které 

by podnik měl pro vytvoření optimální organizační architektury prosazovat: 

o nezneuţívat ochoty pracovníků pracovat nad rámec pracovní doby, více neţ je 

zapotřebí, 

o více se zajímat o své zaměstnance (monitorování jejich postojů, názorů, identifikovat 

jejich potřeby a očekávání), 

o je-li to moţné, pomoc svému pracovníkovi i v osobních problémech, 
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o váţit si lidí, jenţ otevřeně a s respektem říkají své názory a vyslechnout je, 

o oceňovat ty zaměstnance, kteří se aktivně podílejí na řešení problémů, popř. jsou 

autory navrhovaných řešení, 

o zajišťovat pro pracovníky takové prostředí vedoucí i k naplnění potřeb jejich 

profesionálního rozvoje. 

Poslední bod se zejména týká podnikového vzdělávání. Podnik Ha-vel family kromě 

zaškolení nových zaměstnanců a povinných školení neposkytuje ţádné jiné moţnosti 

podnikového vzdělávání, v čemţ je spatřován nedostatek. Podnik by měl neustále rozvíjet 

potenciál svých zaměstnanců. V případě podnikového vzdělávání je v závislostech na 

moţnostech firmy vhodné navrhnout poskytování zaměstnancům alespoň moţnost školení 

v jejich konkrétních profesích (např. programátorům účast na různých vzdělávacích 

seminářích, vedoucím středisek manaţerská školení apod.). Jelikoţ se jedná o českou 

společnost komunikující a spolupracující převáţně s českými zákazníky či partnery jazykové 

kurzy nejsou nezbytné. Zaměstnanecké benefity nejsou nijak obsáhlé. Příhodné by bylo 

pořádat zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas a zdraví pracovníků (např. 

poskytováním poukázek na sporty, masáţe, kosmetické balíčky, kulturní akce, jubilejní 

odměny apod.), popř. také příspěvky penzijního připojištění. Je samozřejmé, ţe malý podnik 

si většinou nemůţe dovolit poskytování takových zaměstnaneckých benefitů a výhod jako 

střední či velký podnik a proto byly převáţně navrţeny opatření finančně dostupné malým 

podnikům.  

Hlavní nedostatek v organizační architektuře podniku Ha-vel family je spatřován 

v nedostatečné manaţerské činnosti majitele. Majitel společnosti je vynikajícím 

obchodníkem, který společnosti zajišťuje velmi lukrativní zakázky a účasti na projektech. 

Umí velmi dobře jednat se zákazníky a obchodními partnery, ovšem jeho manaţerská činnost 

v podniku není dostačující. Vedení, organizování, přikazování, koordinace, motivace a 

kontrola zaměstnanců je značně nevyhovující, dochází zde tedy k manaţerskému selhání. 

První krok směřující k vytvoření optimální organizační architektury je spatřován ve změně 

manaţerského chování u majitele společnosti. Majitel společnosti by měl tedy výrazně více 

věnovat pozornost svým zaměstnancům a manaţerským činnostem, popřípadě zaměstnat 

pracovníka, jenţ by zastával funkci manaţera, zabýval se vedením lidí, jejich motivací, 

kontrolou, komunikaci a péči o zaměstnance apod.  
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5 Závěr 

 

Vhodně zvolená organizační struktura je výchozím předpokladem úspěchu a 

konkurenceschopnosti společnosti. Tuto důleţitou skutečnost si bohuţel ovšem uvědomuje 

jen velmi málo podniků. Obzvláště podnikatelé v malých podnicích výrazně podceňují 

význam organizačních struktur. Je velmi důleţité si uvědomit, ţe ostatní činitelé 

konkurenceschopnosti nemohou být zabezpečeny bez dobře nastavené organizační struktury. 

Důleţité je tedy věnovat jejímu budování, nastavení a plánování změn značnou pozornost, 

jelikoţ ovlivňuje samotný chod podniku a tudíţ má vliv na jeho konkurenceschopnost a to 

nejen organizační struktura ale celá organizační architektura podniku. Lidé představují 

významný a tvořivý výrobní faktor, kterému je zapotřebí poskytovat značnou pozornost. Jen 

kvalifikovaní, dobře motivování, loajální zákazníci tvoří základní předpoklad úspěchu 

podniku, proto je důleţité o tento zdroj pečovat a rozvíjet jeho potenciál.  

Cílem diplomové práce na téma „Posouzení vlivu organizační architektury na 

konkurenceschopnost malého podniku“ bylo navrţení optimální organizační architektury pro 

vybraný podnikatelský subjekt – konkrétně pro podnik Ha-vel family, s.r.o. Bylo zapotřebí 

provést analýzu současného stavu zkoumaného podnikatelského subjektu, hledání a navrţení 

optimální organizační architektury a tím dosaţení zvýšení produktivity práce a 

konkurenceschopnosti podniku. Zvolený podnik byl detailně popsán a analyzován vzhledem 

ke svému personálnímu zajištění. Dále byla provedena Porterova analýza pěti konkurenčních 

sil, čímţ došlo k zhodnocení vnějších vlivů působících na podnik a jejich eventuálních 

dopadů. Na závěr byla provedena SWOT analýza, prostřednictvím níţ došlo k posouzení 

celkové situace podniku.  

Na základě získaných poznatků o podniku a provedených analýz bylo zhodnoceno, ţe 

zkoumaný podnikatelský subjektu má v současné době značné nedostatky ve své organizační 

architektuře, coţ ovlivňuje fungování společnosti jako celku. Nevyhovující jsou např. 

nepopsané pracovní pozice, nedefinovaná vize, strategie a cíle podniku a tím nemoţnost 

zaměstnanců ztotoţnit se s podnikovou kulturou. Proto bylo společnosti doporučeno provést 

určité konkrétní změny v organizační architektuře, které by sebou měly nejen přinést 

odstranění nedostatků či zlepšení přehlednosti a odpovědnosti, ale i zvýšení produktivity 

práce, která má pozitivní ekonomický dopad na podnik, a tím i na zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 
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EUR                     Euro 
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