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Schéma vztahu tvrdých a měkkých prvků organizační architektury
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 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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Plochá a strmá organizační struktura
2
 

 

Plochá organizační struktura  

 

 

 

 

 

Strmá organizační struktura 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Organizační struktury [online]. 2011 [Citace 5. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku>. 
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Schéma liniové organizační struktury 

 

Liniová organizační struktura
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Příklad liniové organizační struktury
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Schéma liniově štábní organizační struktury
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Příklad liniově štábní organizační struktury
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Schéma maticové organizační struktury
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Příklad maticové organizační struktury
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 Liniová organizační struktura [online]. 2011 [Citace 17. března 2011]. Dostupné z WWW: 
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 Organizační struktury [online]. 2011 [Citace 6. března 2011]. Dostupné z WWW: 
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Schéma funkční organizační struktury
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 Typy organizačních struktur a jejich členění [online]. 2011 [Citace 17. března 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/typy-organizacnich-struktur-

cleneni/1001663/59204/?page=4>. 
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Příklady strategických aliancí
10

 

 

Konsorcium – je asociace podnikatelských subjektů vytvořená zpravidla na přechodnou dobu 

k realizaci jednoho nebo více obchodních případů (kde je zapotřebí velkého kapitálu, nebo je 

s nimi spojeno velké riziko). Konsorcium nemá právní subjektivitu. Příkladem konsorcia 

mohou být pozemková konsorcia sdružující více osob za účelem koupě a prodeje pozemků. 

Syndikáty – jsou zakládány z důvodu zajištění společných zájmů partnerů, ovšem 

v současnosti se již spíše jedná o historická sdružení podnikatelů. Jednalo se zejména o 

zřízení společné prodejny výrobních podniků.  

Koncern – vzniká pokaždé, když mají do něj včleněné firmy jednotné vedení. Je-li tento 

vztah a spojenectví uskutečňováno pouze na základě smluv, bez fyzicky existujícího subjektu 

(zastřešujícího podniku) jde o faktický koncern, kdy dochází ke koncentraci kapitálu. 

Dohodnou-li se podniky na společném vedení, jde také o koncern – koncern smluvní.  

Holding – v případě koncernu se jedná o ovládání více společnosti, mající právní subjektivitu, 

jedním subjektem tzv. holdrem, který vlastní v této společnosti rozhodující podíl majetku. 

Trust – je nejčastějším sdružením podniků, u nichž se právní i ekonomická samostatnost ruší 

vytvořením jediného podniku. K vytvoření trustu je možné aplikovat fúzi podniků nebo 

založení kontrolní společnosti, která je vedoucí společnosti a stoprocentně vlastní všechny 

zúčastněné společnosti.  
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 DĚDINA, Jiří; MALÝ, Milan. Moderní organizační architektura. 
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Právní a ekonomická samostatnost aliancí 
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Příloha č. 8 

 

Model soudobé konkurenceschopnosti IDINMOSU
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Jde o proces složité a několikanásobné transformace prvotních potenciálů a lidského 

umu. Proces formování konkurenceschopnosti začíná transformací výchozích externích 

potenciálů firmy, které jsou dále rozvíjeny do dalších na sebe navazujících vrstev 

konkurenčního potenciálu.  
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 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.  

 

PŘÍRODA 
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Finance, finanční 

partneři 
Zákazníci, 

obchodní partneři 
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strategie 
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Suverenita 

 

 

Znalosti, 

inovace, lidé 

Interní procesy, 

technologie 
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Vztah strategie a struktury organizace
12

 

 

 

Strategie organizace Struktura organizace 

Zlatokop 

První dodavatel na trhu, orientovaný na inovace, 

vytvářející nové příležitosti. Jeho síla spočívá spíše ve 

vývoji nových produktů než v dlouhodobé efektivní 

produkci. 

 

Flexibilní struktura, ve které figurují autonomní 

pracovní skupiny nebo produktové divize pro 

plánování a řízení. Vysoce decentralizovaná. Schopná 

rychle reakce na požadavky trhu. 

Obránce 

Nabízí limitovanou stálou výrobkovou řadu. 

Nákladově efektivní, konkuruje kvalitou a používá 

cenovou konkurenci jako bariéru proti novým 

konkurentům. Brání své pozice.  

 

Mechanistická struktura postavená na funkční formě 

s centralizovaným rozhodováním a řízením. Vertikální 

integrace a vysoký stupeň technické specializace.  

Analytik 

Kombinuje silné stránky zlatokopa a obránce. 

Strategie „druhý na trhu“. Napodobuje a vylepšuje 

nabídku konkurence. Produkuje kvalitní výrobky za 

nízkou cenu.  

 

Kombinace funkční a divizionální struktury vede j 

vytvoření maticové struktury organizace, kde 

projektoví manažeři fungují jako integrátoři mezi 

funkčními odděleními a projektovými jednotkami. 

Část organizace pracuje v pružných strukturách a část 

v tradičních, stálých strukturách.   

Reaktor 

Jeho strategií jsou ad hoc reakce na příležitosti a 

ohrožení okolního prostředí. Vrcholový management 

nedefinuje cíle či dlouhodobý plán.  

 

Není jasně daná struktura organizace. Znakem 

organizační struktury jsou změny ve struktuře vždy, 

je-li to nutné vzhledem ke stávajícím požadavkům 

trhu.  
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 DĚDINA, Jiří; ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy  [2007, str. 157]. 
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Fotografie budovy a učebny podniku Ha-vel family, s.r.o.
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 Podnik Ha-vel family, s.r.o. [online]. 2011 [Citace 17. března 2011]. Dostupné z WWW:             

<http://www.ha-velfamily.cz/ >. 

http://www.ha-velfamily.cz/
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Pracovní náplň popsaných pracovních pozic
14

 

 

Technik správy:   

 

o technická správa a údržba IT společnosti včetně zálohování dat, 

o správa IT nasmlouvaných klientů, 

o nákup, distribuce, evidence a manipulace s materiálem společnosti a klientů, 

o zajištění oprav a údržby spravovaného majetku a prostor společnosti, 

o dle pokynů přímého nadřízeného zajišťuje či vykonává i takové úkoly a povinnosti, 

které přímo nejsou obsaženy v tomto přehledu, avšak souvisí s vykonávanou funkcí 

nebo na ni navazují. 

 

Obchodník:  

 

o pravidelný kontakt, jednání a komunikace se zákazníky a partnery ve 

svěřeném regionu, 

o zjišťování a udržování znalostí o svěřeném regionu, 

o prezentace společnosti a jejích produktů ve svěřeném regionu, vytváření image 

společnosti, 

o nabídka a vyvolání poptávky ve svěřeném regionu v souladu s obchodní strategií 

společnosti,  

o realizace prodeje produktů společnosti ve svěřeném regionu, 

o předávání požadovaných informací do informačního systému, 

o pravidelné hlášení o svých plánech, aktivitách a situaci ve svěřeném regionu (týdenní 

plán a vyhodnocení), 

o vyřizování reklamací, 

o příprava podkladů a zpracování reportů a předpovědi prodejů, 

o splnění plánu prodeje ve svěřeném regionu, 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery, 

o dle pokynů přímého nadřízeného zajišťovat či vykonávat i takové úkoly a povinnosti, 

které přímo nejsou obsaženy v tomto přehledu, avšak souvisí s vykonávanou funkcí 

nebo na ni navazují. 
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 Interní materiály podniku Ha-vel family, s.r.o. 



Příloha č. 11 

 

Asistentka:  

 

o zajišťuje chod sekretariátu společnosti, 

o vede pokladnu společnosti, 

o zajišťuje podporu pro hosty na jednáních, 

o zodpovídá za zásobování a podávání občerstvení pro hosty a jednání, 

o shromažďuje a předává požadavky na nákup kancelářského materiálu, 

o připravuje podklady pro vedení účetnictví, 

o zajišťuje operace s firemní poštou (evidence, odesílání, distribuce), 

o odbavuje první telefonický kontakt u příchozích hovorů, 

o vyřizuje jednodušší úkony zejména vůči státním orgánům, organizacím, bankám, 

pojišťovnám apod.  

o dle pokynů přímého nadřízeného zajišťuje či vykonává i takové úkoly a povinnosti, 

které přímo nejsou obsaženy v tomto přehledu, avšak souvisí s vykonávanou funkcí 

nebo na ni navazují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH 

FONDŮ EU 

 

Motivace a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů v Olomouckém kraji  

Reg. číslo projektu:  CZ.04.1.03/1.1.12.4/3198 

Termín realizace:  leden 2007 - červen 2008 

Finanční objem:  2 791 868,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   příjemce dotace a realizátor projektu 

 

Zřízení vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby 

ohrožené sociální exkluzí  

Reg. číslo projektu:  CZ.04.1.05/3.1.00.4/2579 

Termín realizace:  říjen 2005 - prosinec 2006 

Finanční objem:  14 938 874,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   partner projektu 

Reference:    Jiří Rilko (TOM BVÚ) 

    tel. +420 552 305 393 

 

Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby 

ohrožené sociální exkluzí  

Reg. číslo projektu:  CZ.04.1.05/3.2.81.3/3901 

Termín realizace:  duben 2006 - březen 2007 

Finanční objem:  4 402 552,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel – počítačové, rekvalifikační  

a motivační kurzy 

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Jiří Rilko (TOM BVÚ) 

    tel. +420 552 305 393 
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Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce 

Termín realizace:  září 2007 - prosinec 2007 

Finanční objem:  200 000,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel - kurz ovládání PC pro  

matky na MD 

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Lucia Petrújová (Centrum pro rodinu a soc. péči) 

    tel. +420 774 202 442 

 

RODINA & HANDICAP  

Termín realizace:  květen 2007 - prosinec 2007 

Finanční objem:  5 897 958,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel - IT kurzy pro děti a    

mládež se zdravotním postižením 

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Ing. Rostislav Macošek (Centrum pro rodinu a soc. péči) 

    tel. +420 775 244 210 

 

DALŠÍ PROJEKTY 

 

Integrace handicapovaných dětí a mládeže za pomoci moderních prostředků IT 

Reg. číslo projektu:  0331/2008/Kult. a 228/2009/Kult. 

Termín realizace:  duben 2008 - prosinec 2009 

Finanční objem:  380 000,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel 

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Šárka Bohmerová (Magistrát města Ostravy) 

    tel. +420 720 556 552 

 

Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže za pomoci e-learningové technologie 

Reg. číslo projektu:  0271/2008/Kult. 

Termín realizace:  duben 2008 - prosinec 2008 

Finanční objem:  150 000,- Kč 
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Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel 

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Mgr. Jiří Veselý (Městská policie Ostrava) 

    tel. +420 596 635 839 

 

Systém multimediálních besed 

Reg. číslo projektu:  0271/2008/Kult. 

Termín realizace:  duben 2008 - prosinec 2009 

Finanční objem: 1 80 000,- Kč 

Role ha-vel family s.r.o.:   odborný garant a dodavatel  

Objem dodávky ha-vel family: 

Reference:    Mgr. Jana Charbuláková (Magistrát města Ostravy) 

    tel. +420 599 444 929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 13 

 

Párové srovnání faktorů konkurenceschopnosti a přidělení vah 
 

Párové srovnání faktorů konkurenceschopnosti      

  Faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Nezbytnost zkušeností x 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 18 

2 
Nezbytnost patentů a 

certifikace 
  x 2 4 5 6 7 2 2 2 2 2 13 14 15 16 17 18 

3 Vstupní investice     x 4 5 6 7 8 9 3 3 12 13 14 15 16 3 18 

4 Ceny substitutů       x 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 4 4 

5 Množství substitutů         x 5 5 5 5 5 5 5 13 14 5 16 5 18 

6 
Ochota zákazníků přejít ke 

konkurenci 
          x 6 6 6 6 6 6 13 14 6 16 17 18 

7 Flexibilita zákazníků             x 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 
Existence dostupných 

substitutů 
              x 9 8 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 
Stupeň koncentrace 

dodavatelů 
                x 9 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 
Náklady na změnu 

dodavatelů 
                  x 11 12 13 14 15 16 10 18 

11 Flexibilita dodavatelů                     x 12 13 14 15 16 17 18 

12 
Citlivost na kvalitu 

produktů 
                      x 13 14 12 16 12 18 

13 
Stupeň koncentrace 

zákazníků 
                        x 14 13 16 13 13 

14 Počet zákazníků                           x 14 14 14 14 

15 
Náklady na přechod 

zákazníka 
                            x 16 17 18 

16 Rozdílnost mezi produkty                               x 16 16 

17 Růst odvětví                                 x 17 

18 Lokalizace konkurentů                                   x 
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Přidělení vah 

Faktor Četnosti Váha 

Ceny substitutů 16 10,45752 

Stupeň koncentrace 

zákazníků 15 9,803922 

Počet zákazníků 15 9,803922 

Rozdílnost mezi produkty 14 9,150327 

Nezbytnost zkušeností 13 8,496732 

Množství substitutů 12 7,843137 

Lokalizace konkurentů 12 7,843137 

Ochota zákazníků přejít ke 

konkurenci 9 5,882353 

Citlivost na kvalitu 

produktů 8 5,228758 

Růst odvětví 8 5,228758 

Náklady na přechod 

zákazníka 7 4,575163 

Nezbytnost patentů a 

certifikace 6 3,921569 

Stupeň koncentrace 

dodavatelů 4 2,614379 

Flexibilita dodavatelů 4 2,614379 

Vstupní investice 3 1,960784 

Flexibilita zákazníků 3 1,960784 

Existence dostupných 

substitutů 2 1,30719 

Náklady na změnu 

dodavatelů 2 1,30719 

Celkem 153 100 



 

Příloha č. 14 

Náplně práce jednotlivých pracovních pozic 

 

Náplně práce pozice asistentka, obchodník a technik správy má podnik Ha-vel family 

dostatečně popsané. Níže je uveden nástin možných náplní práce dalších pracovních pozic 

společnosti.  

Programátor: 

o vývoj webových aplikací, 

o programování, 

o odpovídání za samostatnou realizaci zakázky, případně její části v samotné výrobě, 

o řešení analýz na úrovni zdrojového kódu a znalosti systému, 

o odpovídání za opravu chyb nahlášených zákazníkem na úrovni chyby v programu, 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery. 

 

Vedoucí střediska vývoje softwaru 

o organizace práce programátorů, 

o odpovědnost za komunikaci se stranou zákazníka (konzultace, analýzy) – střediska 

vývoje softwaru, 

o hodnocení a odměňování svých podřízených, 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery. 

 

Vedoucí střediska vzdělávání a obchodu: 

o fyzické zajišťování zakázek, 

o organizace a zajišťování externích lektorů, 

o vytváření a zajišťování osnov kurzů, 

o provádění výběrových řízení a zajišťování podkladů k nim, 

o vyhledávání obchodních příležitostí, 

o pravidelný kontakt, jednání a komunikace se zákazníky a partnery, 

o hodnocení a odměňování svých podřízených, 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery. 
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Vedoucí provozního střediska 

o řízení, organizování a plánování provozu, 

o zajišťování komunikace a organizace práce mezi vnitřními středisky podniku, 

o vytváření a udržování směrnic, 

o dohlížení nad provozem podniku, 

o evidence, sledování a hodnocení ekonomiky zakázek a smluv,  

o hodnocení a odměňování svých zaměstnanců, 

o fakturace a spolupráce s účtárnou, právními službami a úklidovými službami, 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery. 

 

Majitel společnosti 

o vedení podniku, 

o určování směru působení podniku, 

o obchodování s VIP zákazníky, 

o prezentace společnosti a jejich produktů, vytvoření image společnosti,  

o organizování a motivování svých zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a 

zvyšování jejich kvalifikaci (péče o zaměstnance), 

o hodnocení a odměňování svých zaměstnanců.  

 

Správce majetku: 

o zajišťování správy svěřeného movitého majetku, 

o provádění správy inventáře, 

o zajišťování požární ochrany a prevence, 

o běžná zásobování kancelářskými pozicemi, 

o zajišťování ochrany a ostrahy svěřeného majetku, 

o plánování zákonných rezerv nemovitosti. 

o komunikace a spolupráce s ostatními útvary společnosti a s obchodními partnery. 

 

 

 

 


