
 

 

Příloha č.1 

Deset věcí, které web dokáţe udělat pro vaše podnikání: 

 

1. Oslovit nové zákazníky a trhy. Web vám může pomoci najít a udržet nové zákazníky 

bez ohledu na jejich bydliště nebo životní styl. 

2. Převést náhodné příchozí na zákazníky. Poté, co noví zákazníci nebo zájemci 

shlédnou vaši reklamu, uslyší vaše jméno nebo vejdou do vašeho obchodu, budou si 

moci prohlédnout vaše stránky a získat další informace. 

3. Povzbuzovat k opakování obchodu. Pomocí e-mailu a webových stránek si můžete 

udržovat zákazníky (nebo čtenáře či členy) tím, že je informujete o nových 

produktech, článcích, potížích nebo událostech. 

4. Neuvádět návštěvníky v omyl: vyjasněte, kde jste, co děláte a také – což je neméně 

důležité – co neděláte. 

5. Navázat na reklamu a články v tisku. Pokud zveřejníte reklamu nebo o vás píše tisk, 

váš web poskytne zájemcům doplňující informace. 

6. Šetřit vydání za tisk a poštovné. Velké i malé organizace šetří náklady tím, že 

nahradí tištěné materiály a poštu pomocí webu a e-mailů. 

7. Poskytovat rychlejší a lepší zákaznickou podporu. Přestože se některé služby 

zákazníkům musí provádět „naživo“, celou řadu věcí je možné lépe obsloužit pomocí 

webu, počínaje vzděláváním pracovníků, odstranění potíží týkajících se sídla nebo 

pracovní doby zaměstnanců, až po specifikace produktů. 

8. Ušetřit peníze za telefonickou podporu. Bez ohledu na velikost vaší organizace 

znamená méně telefonů ušetřené peníze i čas. 

9. Měřit zájem uţivatelů o produkty nebo události. Můžete sledovat, na co se 

návštěvníci dívají, a získat tak přibližný přehled o tom, co se jim líbí. Toho potom 

můžete využít při plánování událostí, objednávkách zásob nebo odhadech prodeje. 

10. Stimulovat kreativitu. Nenechejte se svést na zcestí, ale je v pořádku, když se mohou 

návštěvníci na vašich stránkách také pobavit. 



 

 

Příloha č. 2 

 

Mezi nejvýznamnější zakázky společnosti můţeme zařadit: 

 

 HUTNÍ STAVBY OSTRAVA – rekonstrukce osvětlení, elektroinstalace, 

vodoinstalace a topení v půdních vestavbách pro obecní úřad Vratimov v roce 1997, 

 VÍTKOVICE ARÉNA – rekonstrukce elektrorozvodů a rozšíření venkovního 

osvětlení atletického stadionu v roce 2003, 

 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – Technická univerzita Ostrava - stavební úpravy pro 

vytvoření „sdruženého pracoviště doktorandů“ v budově kolejí B – rok 2004, 

 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – rekonstrukce interiérového osvětlení Nové 

radnice včetně zednických prací dokončené v roce 2006, 

 VOKD – elektroinstalace a osvětlení Autosalonu a servisu AUDI pro společnost Auto 

Heller, s.r.o. v roce 2008, 

 a mnoho dalších významných zakázek 

 

 

Veškeré uvedené práce a stavby byly provedeny v požadované kvalitě a dohodnutých 

termínech. Od primátora města Ostravy a také i od dalších objednatelů firma obdržela 

„Referenční listy“, které mohou na požádání doložit. 



 

 

Příloha č. 3 

Organizační schéma společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní směrnice společnosti JOBO
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Příloha č. 4 

Podrobnější charakteristika některých pracovních funkcí 

 

Ředitel společnosti určuje cíle a směry uskutečňování podnikatelského záměru firmy. Podílí 

se na tvorbě, udržování a zlepšování systému řízení jakosti a kontroluje plnění přijatých 

opatření. Vykonává zaměstnavatelská práva firmy, vydává interní předpisy a směrnice, 

navrhuje a schvaluje organizační uspořádání firmy. Zmocňuje zaměstnance k podepisování 

listin a zastupování firmy v rozsahu zmocnění uvedeného v plné moci. Zajišťuje řádné vedení 

předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů týkajících se firmy. Zároveň jedná 

jménem  a zastupuje firmu v plném rozsahu, jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance do 

vedení firmy, vymezuje specifické působnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců, 

rozhoduje o návrzích na nákup staveních strojů, zařízení a nových technologii, ale i 

vyřazování hmotného a nehmotného majetku firmy. Ředitel řídí porady vedení firmy, vytváří 

řešení obzvláště náročných úkolů vyžadujících kvalifikované rozhodnutí pracovních týmů, 

stávajících jak z interních tak i externích zaměstnanců. 

 

Vedoucí střediska Ekonomika a Personalistika zodpovídá za vedení ekonomické agendy 

v oblasti účetnictví, platebního styku s bankou, v oblasti mzdové, sociálního a zdravotního 

pojištění. Zpracovává veškeré doklady a zařazuje je do účetnictví, zpracovává průběžně 

přehled pohledávek a závazků, cash flow, sledování hospodářského výsledku firmy a jiné 

informace pro ředitele, připravuje a schvaluje faktury za provedené práce, zápočty závazků a 

pohledávek, zodpovídá za platební styk s bankou a vyřizování agendy týkající se bankovních 

operací, zpracovává na základě podkladů vedoucích středisek mzdy jednotlivých 

zaměstnanců, výpočet a odvod sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně 

z příjmu. Vyřizuje veškeré formality při přijetí nového zaměstnance, připravuje rozvázání 

pracovního poměru, zajišťuje řádné směrování nákladů a výnosů na jednotlivá střediska a 

akce, podílí se na tvorbě, udržování a zlepšování systému řízení jakosti. Taktéž se zúčastňuje 

porad vedení firmy, navrhuje opatření zaměřená na zlepšení hospodářského výsledku firmy, 

ukládá a kontroluje plnění úkolů v souvislosti s udržováním a zlepšováním systému řízení 

jakosti, posuzuje a vyjadřuje se k návrhům na nákup stavebních strojů, zařízení a nových 

technologií, ale i k jejich vyřazování a vyjadřuje se k personálnímu a profesnímu obsazení 

staveb se zřetelem na jejich velikost a složitost. 

 



 

 
 

 

Vedoucí střediska Stavba řídí stavební práce včetně všech účastníků stavby a zajišťuje 

plynulou realizaci staveb dle uzavřených dohod, zodpovídá za dobrý hospodářský výsledek 

střediska, za včasnou a úplnou fakturaci a změny či dodatky dohod. Dále zodpovídá za 

efektivní využití a dobrý stav technického vybavení firmy (stavební výtahy, vrtáky, vibrační 

desky, lešení, bednění atd.), zodpovídá za BOZP a pracovní oděvy, ekologii při provádění 

stavebních prací a na svěřeném úseku. Také zodpovídá za provádění staveb dle předepsané 

dokumentace, zákonných norem a předpisů, při dodržení technologických postupů, podílí se 

na tvorbě, udržování a zlepšování systému řízení jakosti. Vedoucí se zúčastňuje porad vedení, 

navrhuje opatření zaměřená na zlepšení hospodářského výsledku realizovaných staveb, ukládá 

a kontroluje plnění úkolů v souvislosti s udržováním a zlepšováním systému řízení jakosti na 

svěřeném úseku. Posuzuje a vyjadřuje se k návrhům na nákup staveních strojů, zařízení a 

nových technologií, ale i k jejich vyřazování, vyjadřuje se k personálnímu a profesnímu 

obsazení staveb se zřetelem na jejich velikost a složitost. 

 

Vedoucí střediska Elektromontáţe řídí provádění elektromontážních prací na stavbách, 

opravy a údržbu elektrického zařízení, veřejného osvětlení a zajišťuje plynulou realizaci dle 

uzavřených dohod, zodpovídá za dobrý hospodářský výsledek střediska a za včasnou a úplnou 

fakturaci a změny či dodatky dohod, zodpovídá za provádění staveb dle předepsané 

dokumentace, zákonných norem a předpisů, zodpovídá za efektivní využití a dobrý stav 

svěřeného technického vybavení a nářadí firmy. Zodpovídá dále za BOZP a pracovní oděvy, 

ekologii při provádění staveb. Zúčastňuje se porad vedení firmy, iniciuje případné změny či 

dodatky dohod týkající se změn rozsahu prací, termínů, cen a dalších důležitých okolností, 

ukládá konkrétní pokyny k zajištění BOZP a pracovních oděvů, nezávadného pracovního 

prostředí a dodržování systému jakosti. Předkládá konkrétní návrhy na personální a profesní 

obsazení staveb, ukládá a kontroluje plnění příkazů v souvislosti s udržováním a zlepšováním 

systému jakosti. 

 

Vedoucí střediska Doprava řídí nasazení dopravních prostředků a stavebních strojů na 

stavbách a kontroluje jejich efektivní využití, zodpovídá za dobrý technický stav dopravních 

prostředků a stavebních strojů, zodpovídá za provádění pravidelné údržby a oprav dopravních 

prostředků a stavebních strojů, zodpovídá za očistu a dobrý vzhled dopravních prostředků a 

stavebních strojů, za BOZP a OP a ekologii na svěřeném úseku, za provádění pravidelného 

školení a přezkoušení řidičů a obsluh stavebních strojů, podílí se na tvorbě, udržování a 

zlepšování systému řízení jakosti. Také se zúčastňuje porad vedení firmy, iniciuje případné 



 

 
 

 

změny či dodatky SOD týkající se změn rozsahu prací, termínů, cen a dalších důležitých 

okolností, ukládá konkrétní pokyny k zajištění BOZP a PO, nezávadného pracovního 

prostředí a dodržování a zlepšování systému jakosti. Předkládá konkrétní návrhy na 

personální a profesní obsazení dopravních prostředků a strojů na stavbách firmy, ukládá a 

kontroluje plnění příkazů v souvislosti s udržováním a zlepšováním systému jakosti. 

 

Asistentka ředitele eviduje, rozděluje, předává a zakládá poštu a písemnosti týkající se firmy 

jako celku, zařizuje písemný a osobní styk ředitele a zprostředkovává vnější styk ředitele, 

zabezpečuje přípravu jednání a porad ředitele a pořizuje z nich zprávy, předává pokyny 

ředitele adresované jednotlivým pracovníkům firmy a vyřizuje další záležitosti vyplývající 

z pokynů a nařízení ředitele. Provádí termínovou kontrolu plnění úkolů, zpracovává na 

základě podkladů vedoucích středisek mzdy jednotlivých zaměstnanců, výpočet a odvod 

sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně z příjmu aj. Vyřizuje veškeré 

formality při přijetí nového zaměstnance, připravuje pracovní smlouvy, vystavuje potvrzení o 

délce zaměstnání, příjmu a připravuje rozvázání pracovního poměru, vede spisovou službu, 

provádí skartaci a archivaci písemnosti ve firmě, zajišťuje a dohlíží na provádění úklidu ve 

firmě, podílí se na tvorbě, udržování a zlepšování systému řízení jakosti. Taktéž se zúčastňuje 

porad vedení firmy, navrhuje opatření zaměřená na zlepšení vnitřní organizace a 

hospodárnosti firmy, ukládá a kontroluje plnění úkolů v souvislosti s udržováním a 

zlepšováním systému řízení jakosti, ukládá příslušným vedoucím pracovníkům nápravná a 

preventivní opatření ze závěru interního auditu. Asistentka ředitele vykonává taktéž funkci 

interního auditora, který spolupracuje na sestavení plánu prověrek systému jakosti pro 

následující rok, provádí prověrky podle plánu, na pokyn ředitele i mimořádně, předkládá 

vedení firmy zprávy o provedené prověrce, dodržuje platné požadavky prověrky a 

dokumentuje nesrovnalosti, ověřuje efektivnost přijatých nápravných opatření jako výsledek 

prověrky. Dále oznamuje v dostatečném předstihu pracovníkům, kterých se prověrka týká, 

datum konání, účel a rozsah prověrky. Zajišťuje stálou důvěrnost a ochranu dokumentů 

týkajících se prověrky, zpracovává protokol o výsledcích prověrky včetně návrhu na nápravná 

opatření. 



 

 

Příloha č. 5 

Seznam otázek 

 

1. Kdy byla zahájena činnost podniku ?  

 

2.   Pod jakou právní formou bylo Vaše podnikání zahájeno?  

    (právnická osoba, fyzická osoba, OSVČ, živnost ...) 

 

3.   Jaký druh podnikání (živnosti) byl provozován na počátku? Specializovala se společnost 

na tentýž druh činnosti jako dnes? 

 

4.   Byl jste jako fyzická osoba zapsán do Obchodního rejstříku, i když to nebyla Vaše 

povinnost? Pokud ano, tak proč? 

 

5.   Jako fyzická osoba jste měl možnost vybrat si mezi vedením jednodušší daňové evidence 

a vedením podvojného účetnictví.  Co jste na počátku zvolil a proč? 

 

6. Vedl jste veškerou dokumentaci a účetnictví sám osobně, nebo jste za tímto účelem  

zaměstnal účetní (ekonomku)?  A kdy ? 

 

7. Požádal jste jako fyzická osoba o placení daně paušální částkou? 

     (jedna z výhod podnikání pro osoby samostatně výdělečně činné) 

 

8. Kdy jste začal uvažovat o tom, že by bylo pro podnik lepší změnit právní formu 

podnikání? 

 

9.  Co vás k těmto úvahám přimělo ? Jaký byl hlavní důvod? 

 

10.  Vzpomenete si na všechny další důvody, které Vás přesvědčily o nutnosti transformace? 

 

11.  Ze širokého spektra možností jste vybral právě společnost s ručením omezeným. Proč 

právě tato právní forma? 



 

 
 

 

12.  Realizovali změnu právní formy podniku zaměstnanci, nebo jste využili služeb externího 

subjektu? (právník, poradce, specializovaný ekonom, ...) 

 

13.  Kolik společníků zakládalo novou s. r. o.? Nebo byl pan Bojda jediným zakladatelem 

(společníkem)? 

 

14.  V jaké výši byl složen základní kapitál ? Jednalo se jen o peněžní vklady nebo i o 

nepeněžní vklady ? 

 

15.  Vytvořila vaše společnost při vzniku rezervní fond ? V jaké výši ? 

 

16.  Kdo byl stanoven jako  jednatel společnosti ? 

 

17.  Kolik členů má valná hromada (počet společníků) ? 

 

18.  Byla zřízena dozorčí rada ? 

 

19.  Jaké přínosy pro společnost vidíte v transformaci na s. r. o. ? 

 

20.  Existují i určitá negativa, která transformace přinesla ?  

 



 

 

Příloha č. 6 

POLITIKA  KVALITY 
 

Rozhodnutím vedení společnosti o zavedení systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 

9002 v roce 2001 a následnou  recertifikací dle ČSN EN ISO 9001:2009 v roce 2009 je 

Politika kvality  definována ředitelem společnosti v rámci strategie rozvoje firmy. 

Úkolem  je zaujmout jasné postavení  na stavebním trhu. Kvalita je zakomponována do našich 

procesů od jejich začátku, takže není pro nás výsledkem pouze konečné kontroly. Kvalita je 

ve společnosti založena na myšlenkách, jejichž charakteristickými rysy  

 z pohledu vnějšího je: 

 dokonalá oboustranná komunikace se zákazníky,  jejich trvalé informování, znalost jejich 

potřeb, okamžitá reakce na jejich požadavky, 

 dosažení dlouhodobých a korektních smluv s dodavateli či subdodavateli, 

 kompletní dodávky staveb, prací a služeb,  

 široký rozsah podpůrných služeb a řemeslných prací, 

 cena postavená na minimalizaci nákladů, 

 dosažení spokojenosti zákazníků se skutečným provedením stavby nebo prací a služeb. 

z pohledu vnitřního jsou: 

 udržení dobrého jména firmy na základě našeho smyslu pro zodpovědnost, 

 dosahování úspěchu na základě chování každého z nás, 

 zavedení programu vzdělávání v oblasti jak odborné, tak i v kvality, 

 neustálé zlepšování všech procesů a účinnosti systému kvality, 

 dosažení spokojenosti pracovníků firmy. 

Klíčové předpoklady úspěšné realizace politiky kvality jsou: 

 hluboké přesvědčení vedení společnosti o nutnosti zavedení systému kvality ve firmě. 

 bezvýhradné ztotožnění všech pracovníků společnosti se systémem kvality jakožto 

součástí řízení,  

 důslednost a vytrvalost při realizaci této politiky kvality, 

 nezávislé sledování a kontrola realizace včetně přínosů této politiky kvality. 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI přebírá plnou zodpovědnost za realizaci této politiky kvality a 

vytvoří předpoklady pro její realizaci a 

zavazuje se přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby politika kvality byla 

pochopena, uplatněna a přezkoumávána ve všech oblastech firmy, což značí: 



 

 
 

 

 vytvořit potřebné organizační, personální a finanční podmínky pro vytvoření a udržení 

funkčního systému kvality, 

 poskytnout účinnou pomoc při výchově a výcviku pracovníků tak, aby byli schopni plnit 

požadavky této politiky kvality, 

 vytvořit podmínky pro zajištění účinné kontroly fungování systému kvality,  

ukládá všem pracovníkům, aby při rozhodování věnovali prvořadou pozornost činnostem 

ovlivňujícím vznik nízké kvality procesu a tím předcházeli ztrátám v důsledku nízké kvality 

pří výrobě nebo službě, 

obrací se na všechny pracovníky společnosti s výzvou, aby si uvědomili, ţe: 

 na prvním místě je uspokojení potřeb zákazníka, 

 kvalita našich procesů a služeb slouží zákazníkům a bude proto hodnocena jejich 

pohledem a měřítky, nároky zákazníků nikdy nekončí, 

 zabezpečování naší produkce patří k základním povinnostem každého pracovníka podle 

zásady: „Vykonej vše bezchybně napoprvé „ 

 na tvorbě, udržování a zdokonalování systému kvality se podílejí všichni pracovníci 

firmy, 

 je nutno u nadřízených pracovníků vyžadovat odstranění závad způsobujících vznik 

nekvalitního průběhu procesu nebo služby, 

 nelze pokračovat v práci, když je zřejmé, že výsledek práce bude nekvalitní proces nebo 

služba , 

 politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti a za její plnění nesou 

plnou zodpovědnost. 

 

 

 

 V Třebovicích  7. 1. 2011                                                             Ředitel:   Josef   B o j d a 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

C Í L E    K V A L I T Y    V   R O C E   2011 
 

Rozpracováním dokumentu „ Politika kvality“ jsou pro tento rok konkretizovány „ Cíle 

kvality “ jako jediný ústřední dokument s jasně definovanými úkoly a směry působení a 

kontinuálního rozvoje firmy v oblasti kvality, s konečným cílem udržet a rozvíjet své pevné 

postavení na současném stavebním trhu, získávat důvěru dalších zákazníků k naším 

činnostem v oblasti elektromontáží a stavebnictví a neustále zvyšovat prestiž vůči konkurenci. 

  

Cíle kvality pro rok 2011 jsou ve firmě dány těmito záměry:  

 

 zajistit v odpovídajícím rozsahu a skladbě dostatek zakázek a pracovní náplně pro rok 

2010 pro obě firmy v objemu cca 22,5 mil. Kč. Hlavní orientaci zaměřit na veřejné 

zakázky pro Město Ostravu a Ostravské komunikace a.s. Pečlivým a důkladným 

vypracováním nabídek, zejména s důrazem na osobní kontakt s největšími zadavateli, na 

reference o realizovaných stavbách a vysokou kvalitu provedených prací, ale i 

příkladnou prezentací  jména firmy, dosáhnout vysoké úspěšnosti získaných zakázek  

                                                                 Zodp.: ředitel, vedoucí středisek 

                                                                 Termín : stálý úkol, 30. 6., 31. 12. 2011   

 neustálou pozornost věnovat v souladu se zpracovaným "Plánem výcviku  a školení na 

rok 2011" lidskému potenciálu firmy formou výchovy a vzdělávání pracovníků s 

důrazem na: periodické i mimořádné proškolování zaměstnanců, na odborná školení 

profesní  s cílem zvýšení kvalifikace, účast pracovníků na prezentačních akcích a 

školeních u dodavatelů, výchovu k neustalému zvyšování kvality práce. 

                                                                 Zodp.: vedoucí střed. ekonomiky a personalistiky 

                                                                 Termín : stálý úkol, 30. 6., 31. 12. 2011 

 při předávání dokončených staveb dosáhnout stavu bez závad vad a nedodělků u 96 % 

staveb, při dodržení stanoveného rozpočtu a dohodnutého termínu dokončení. 

                                                            Zodp.: vedoucí středisek 

                                                            Termín : stálý úkol 

 pokračovat v rekonstrukcí objektu v areálu Na Heleně, vylepšovat nové sociální zařízení 

pro zaměstnance, pokračovat v celkové estetizací stavebního dvora, navrhnout a 

realizovat temperování haly. 

                                                                  Zodp. : ředitel, vedoucí střediska stavba  

                                                                  Termín : 31. 12. 2011 



 

 
 

 

 celkově zjednodušit a dopracovat při zachování stejné kvality dokumentaci systému 

řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2009. 

                                                                        Zodp. : ředitel, vedoucí střediska stavba 

                                                                       Termín : 31. 12. 2011 

 vzhledem k trvající hospodářské recesi citlivě regulovat výrobní náplň se stavem 

pracovníků v obou firmách v průběhu celého roku.    

                                                                  Zodp. : ředitel, vedoucí středisek 

                                                                        Termín : 30. 12. 2011 

                                                                         

            

V Třebovicích dne 11. 1. 2011                                                 Josef B o j d a - ředitel 

 



 

 

Příloha č. 7 

 

Teoretické vymezení vybraných strategií pro první návrh strategie 
 

Strategie proniknutí na trh se označuje také jako strategie tržní penetrace. Spočívá v 

zesílení marketingových aktivit při zvýšení rozsahu tržního podílu na stávajícím trhu. V praxi 

se může projevovat několika způsoby. Můžeme zvýšit užití výrobků u stávajících zákazníků, 

získat zákazníky konkurence (snížení ceny, intenzivnější akce na podporu prodeje, zlepšení 

parametrů výrobků), nebo získat nové zákazníky, kteří dosud výrobek nepoužívali (nové 

distribuční kanály). 

Smyslem strategie rozvoje trhů je nalezení jednoho nebo více nových trhů pro stávající 

výrobky podniku. Naplnit tuto strategii můžeme získáním dalších odbytových trhů rozšířením 

regionálního trhu, národního či mezinárodního nebo získáním nových trhů (tržních 

segmentů). Nové tržní segmenty můžeme získat speciálními modifikacemi výrobků pro nové 

cílové skupiny zákazníků. 

 

Strategie diverzifikace spočívá v zaměření podnikových aktivit na nové výrobky pro nové 

trhy. Rozlišují se následující formy diverzifikace. Horizontální diverzifikace vychází z 

rozšíření stávajícího výrobního programu o výrobky, jež věcně s programem souvisejí. 

Můžeme využít stejné suroviny, příbuzné technologie, existující prodejní systémy či příbuzné 

dílčí trhy. Vertikální diverzifikace znamená prohloubení programu, např. výrobce otevře i 

obchodní síť. Laterální (soustředná) diverzifikace představuje zcela nové výrobky i trhy a 

vzdálenější oblasti tradičních aktivit firmy. Navzdory riziku, které je spojené s realizací 

diverzifikace, není možné ji vyloučit z praxe malých firem. Právě naopak, nedostatečná 

stabilizace mnohých trhů způsobuje, že tyto firmy jsou nuceny podnikat v několika oblastech 

trhu (i odlišných) současně, čímž si zvyšují šance na udržení se a přežití. Pomocí 

diverzifikace se snaží firma snížit riziko v podmínkách rostoucí konkurence. Strategie 

diverzifikace je založená na přeorientování zdrojů, kterými firma disponuje, na oblast 

podstatně odlišnou od původní. Diverzifikace vyžaduje např. novou techniku, kvalifikaci atd. 

Může být uskutečňována vlastními silami, nákupem licence a též získáním jiných firem nebo 

fúzí s nimi. Malá firma s odhodláním diverzifikovat svoji produkci by se měla pouštět do 

oblastí, ve kterých disponuje poznatky a zkušenostmi, kde je také schopna zabezpečit síť 

obchodních kontaktů, postupně využít svůj kapitál, a tímto způsobem omezit riziko v novém 

výrobně-tržním prostoru. V opačném případě jde, resp. může jít o dosti nákladný experiment. 



 

 
 

 

Výzkumy říkají, že „tato strategie by měla být realizována jen těmi firmami, které již dosáhly 

silnou pozici na trhu ve své rozhodující oblasti působení.“ 

Strategie diferenciace spočívá v pružné reakci na různé požadavky odběratelů. Hledají se 

opatření, která by zvýšila užitečnost výrobků na základě silné orientace odběratelů na kvalitu, 

vysoké efektivnosti marketingu, nejvyšší jakosti výrobku, vysokého image výrobku, orientace 

na inovace a neustálého vyhodnocování vlastních možností vyhovět potřebám odběratelů. 

Vhodná strategická alternativa pro sektor malých firem je strategie diferenciace, především 

strategie konkurování kvalitou. Je potřebné též zdůraznit, že při orientaci na kvalitu musí být 

kvalita zkoumána z hlediska zákazníka a ne podnikatele. Obecně může být strategie 

diferenciace založena na kterémkoli elementu marketingového mixu s cílem odlišit se od 

konkurence, nabídnout zákazníkovi něco víc, resp. něco jiné, a dosáhnout tak zákazníkovu 

loajálnost. Rozhodujícím prvkem ve strategii diferenciace malých firem by se měla stát právě 

kvalita, a to nejenom kvalita hodnocená na základě technických parametrů produktu, ale též 

chápaná jako péče o co nejlepší a komplexní uspokojení potřeb zákazníků, včetně kvality 

komunikace a vztahů. Tedy kvalita jako celkový užitek, který zákazník získává spotřebou 

produktu. Úzký kontakt se zákazníkem, jako specifikum malých firem, by mělo být proto 

povinným a přirozeným způsobem jednání malé firmy a mělo by představovat zvláštní 

odpovědnost za své výrobky a služby. „Vlastník malé firmy není někdo, kdo je anonymní, 

neznámý klientovi, a pokud dbá o dobré jméno své firmy, dbá vlastník o svůj vlastní kredit.“ 

Strategie kooperace se doporučuje zejména těm malým firmám, jejichž vlastnosti nejsou 

natolik silné, aby jim strategie umožnila dosažení individuálního úspěchu. Přijetí této strategie 

nabízí šanci alespoň částečné eliminace bariér efektivní činnosti, jakými jsou především 

limitované finanční a lidské zdroje a též vysoké náklady marketingové činnosti. Kooperativní 

vazby se mohou vytvářet mezi konkurenčními firmami, ale i těmi firmami, které si 

nekonkurují. V druhém případě jde o tzv. marketingovou symbiózu, která se týká zejména 

firem nabízejících komplementární produkty. Pro vytváření sítí malých firem neexistuje 

jednotný recept. Potřeba jejich vytváření musí vycházet ze samotných podnikatelských 

subjektů, které se přesvědčí o tom, že zapojením do sítě získají pro sebe výhody, které by pro 

ně v opačném případě nebyly prakticky dostupné. Významnou roli v podněcování kooperace 

malých firem může sehrávat stát, ale také obce. Vytváření sdružení může být tedy řešením v 

případě rozvoje malých firem. V podmínkách nedostatečného kapitálu a také nedostatku 

marketingových poznatků a zkušeností by mohla tato sdružení díky kooperaci s jinými 

subjekty, především zahraničními, zmenšit rozdíly a využitím synergických efektů zvýšit 

svoje rozvojové šance. 



 

 

Příloha č. 8 

Teoretické vymezení strategií ke druhému návrhu strategie 

 

Malé a střední firmy mají ve srovnání s velkými firmami řadu výhod, ale i nedostatků.
1
 Mezi 

typické nedostatky patří ta skutečnost, že nemohou využít tzv. ekonomiky množství a 

rozsahu, též řada činností vyžaduje vynaložit nezanedbatelné transakční náklady, personální 

rozměr malé či střední firmy též nedovoluje zaměstnávat specialisty, ani finanční síla 

jednotlivých malých a středních firem nemusí být pro banky či jiné investory zajímavá. Výše 

uvedený handicap malých a středních firem mohou do jisté míry omezit různé formy 

spolupráce těchto podnikatelských subjektů, které mohou mít charakter „těsnosti“ od 

navazování partnerských vztahů k různým formám sdružování firem, tzn. k různým formám 

spojení dosud právně a hospodářsky samostatných subjektů do větších celků, které v zájmu 

určitého záměru vystupují jako jeden celek. 

 

Podnikatelské sítě, resp. klastry, jsou představovány geografickými nebo sektorovými 

seskupeními vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů 

služeb, firem v příbuzných či vzájemně se doplňujících oborech a sdružených institucích, 

které v rámci klastru spolu navzájem spolupracují. Zapojení podnikatelských subjektů do sítě 

znamená na jedné straně získat určité výhody, ale na druhé straně předpokládá zříci se 

některých vlastních aktivit v zájmu společného rozvoje. 

Sdružení podnikatelských subjektů na bázi sítí může mít charakter homogenních, 

heterogenních nebo kombinovaných sítí. Horizontální sítě vznikají spojením firem se 

stejným nebo podobným předmětem činnosti, účelem těchto spojenectví je získat ekonomické 

výhody při společném marketingu nebo nákupu surovin nebo naopak při společném prodeji 

své produkce. Vertikální sítě představují spojenectví firem s rozdílným předmětem 

podnikatelské činnosti, které však na sebe v určitých směrech navazují, takže vytvářejí 

v souhrnu celek, který v určitém rozsahu může poskytnout komplexní produkt. Kombinované 

sítě představují spojení velké firmy s řadou malých či středních firem. 

 

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných 

dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v 

příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se 

                                                 
1
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 

978-80-247-2409-6. str. 270. 



 

 
 

 

doplňují. Podpora vzniku a rozvoje klastrů je zajištěna programem Klastry v rámci 

Operačního programu průmysl a podnikání, jehož hlavním finančním zdrojem jsou 

strukturální fondy EU a státní rozpočet ČR. Program klastry je rozdělen do dvou fází, které 

rozlišují fázi vyhledávání firem pro klastry a fázi podpory novému nebo existujícímu klastru. 

 

Přínosy klastru pro firmy: 

 identifikace společných potřeb, 

 lepší a rychlejší přístup k informacím, možnost výměny znalostí a informací z oboru, 

 úspora a sdílení nákladů (výzkum, propagace, export atd.), 

 vyjednávací síla při nákupu a prodeji, efektivnější dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi 

jednotlivými členy, 

 vyhledávání nových tržních příležitostí – podpora exportu, pronikání na zahraniční trhy, 

 rozvoj lidských zdrojů, 

 zvýšení specializace menších firem a snížení jejich omezení, 

 vyšší šance konkurenceschopnosti. 

 

Kooperativní strategie poskytují dvě možnosti spolupráce. Prvním druhem spolupráce je, 

když podniky preferují vztahy založené na získání vědomostí (strategické aliance ...), další 

možností je uzavřít dohody založené na výměně dovedností (sítě ...). 

 

Strategickou aliancí
2
 se rozumí organizační forma, která pomáhá zajišťovat společnou 

kooperativní podnikatelskou činnost. Tvoří ji dvě nebo více vzájemně samostatných 

organizačních jednotek. Na základě společně stanovených strategických cílů a návazných cílů 

taktických, pak strategická aliance působí jako relativně autonomní podnikatelská jednotka. 

 

Důvodů k vytvoření strategické aliance můţe být několik. Ty nejzásadnější jsou: 

 Silnější vyjednávací pozice – několik firem sdružených v alianci má vždy silnější 

vyjednávací pozici, ať již vůči bankám, dodavatelům, odběratelům anebo třeba státu. 

 Snazší expanze na zahraniční trhy – se silnou vyjednávací pozicí úzce souvisí i snazší 

expanze na zahraniční trhy.  

 Synergie – při spojení firem působících v příbuzných odvětvích je možné nalézt zajímavé 

synergie.  

                                                 
2
BusinessVize [online]. 2011, [citace 2011-03-15]. Dostupný z WWW:  

<  http://www.businessvize.cz/organizace/strategicka-aliance-aneb-s-konkurenci-se-to-lepe-tahne > 



 

 
 

 

 Snížení nákladů – typickým důvodem pro vytváření strategické aliance je snižování 

nákladů při cestě za cíly jednotlivých členů aliance. 

 Výzkum a vývoj – ačkoliv v České republice tato kategorie bohužel nepatří mezi 

nejčastější, ve světě je poměrně běžné, že se firmy z různých oborů spojí, aby 

spolupracovali na vývoji komplexnějšího produktu, který jim umožní prodat jejich vlastní 

řešení. 

 

Důležitou otázkou je také s kým se spojit. Existuje několik možností. První možností je spojit 

se s přímou konkurencí. Spojení s přímou konkurencí se vyplatí zpravidla tehdy, působí-li 

tato konkurence primárně v jiné lokalitě, anebo oslovuje-li jiné zákazníky. Ze sdílení know-

how, kontaktů i dalších informací pak mohou profitovat všichni členové aliance. Další 

možností je spojení s nepřímou konkurencí. Někdy si firmy mohou konkurovat i nepřímo. 

Jejich produkty nejsou přímými substituty, ale přesto působí na stejném trhu anebo jejich 

produkty jsou přímé substituty, ale firmy působí v různých lokalitách. Členové aliance tak 

mají často společné dodavatele a někdy i odběratele. Dalšími možnostmi je také spojení 

s firmami z blízkého oboru, nebo s firmami mimo obor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Stručná charakteristika konkurenčních podniků                                   Příloha č. 9 

 

ELEKTROSPOLEČNOST B.D., spol. s r. o. 

Do obchodního rejstříku byla zapsána v roce 1991 jako společnost, která zajišťuje činnosti v 

oblasti energetiky- rozvodů el. energie a dále dodávky, opravy, revize elektrických zařízení. 

Společnost se stala jedním z hlavních dodavatelů elektromontážních a souvisejících 

stavebních prací v severomoravském regionu, ale i na území celé České republiky. Společnost 

uplatňuje již od roku 2000 systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 

9001 a následně od r. 2004 systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001. S 

cílem zlepšit řízení BOZP na přelomu 2010/2011 začali aplikovat také systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle standardu OHSAS 18001. Každoročně probíhá v 

těchto oblastech prověřováni nezávislou zahraniční certifikační společností s cílem udržení 

platnosti vydaných certifikátů. Více informací na www.ebd.cz. 

 

ELSPOL, spol. s r. o.  

Podnikatelská činnost společnosti je v současnosti zaměřena na elektromontáže VN, NN a 

veřejného osvětlení, protlaky pod komunikacemi a kolejovými svršky, komplexní zemní 

práce, montáže horkovodních potrubí, opravy komunikací, rekonstrukce a výstavbu kanalizací 

a komplexní stavební práce. Prioritou společnosti je plně uspokojovat požadavky zákazníků a 

zároveň dodržovat požadavky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. V návaznosti 

na systém kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 se vedení společnosti 

zavazuje plnit následující teze politiky: 

1. Vedení společnosti usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků co 

nejrychlejším uspokojováním jejich potřeb kvalitním, spolehlivým a bezpečným 

provedením požadovaných prací. 

2. Trvalým zlepšování systému managementu usilují o dosažení stabilních jakostních 

parametrů, omezování tvorby odpadů a znečišťování ovzduší, vody a půdy. 

3. V rámci možností odpady třídí, předávají k recyklaci a při realizaci díla využívají 

recyklované stavební odpady. 

4. Kladou velký důraz na výběr, sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost 

plnit své požadavky na kvalitu a životní prostředí. U dodavatelů vyžadují plnění 

požadavků na bezpečnost práce. Více informací na www.elspol.cz. 



 

 
 

 

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, a. s.  

Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií Statutárním městem Ostrava se 

sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, IČ: 0084541, zastoupeným primátorem Ing. Evženem 

Tošenovským jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané ve formě 

notářského zápisu dne 17. prosince 1997. Společnost byla založena za účelem převzetí 

veškerých činností po příspěvkové organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru 

pracovala od doby založení v roce 1964. Více informací na www.okas.cz. 

Předmět činnosti: 

 Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování 

 Koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej 

 Silniční motorová doprava nákladní 

 Silniční motorová doprava osobní 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení 

 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a 

baterií, kabelů a vodičů 

 Zámečnictví 

 Opravy silničních vozidel 

 Pronájem movitostí a nemovitostí 

včetně služeb 

 Provoz parkovacích automatů 

 Inženýrská, technická, plánovací a 

poradenská činnost v oblasti 

silniční dopravy 

 Inženýrská činnost ve výstavbě 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Údržba veřejné zeleně 

 Úklidové práce vnější – zimní a 

letní údržba komunikací 

 Správa veřejného osvětlení, kromě 

příloh zák. č. 455/91 Sb. 

 Technická činnost v dopravě 

 Reklamní činnost a marketing 

 

ELZA-elektro, s. r. o. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku již od roku 1998 jako společnost, která zajišťuje 

především montáže a údržbu veřejného osvětlení, montáže kabelových souborů VN a NN, 

elektroinstalací včetně souvisejících zemních a bouracích prací. Společnost má v pronájmu 

provozovnu s kancelářskými prostorami, garáží a příručním skladem poblíž centra Ostravy, 

garáž v Petřkovicích a vyvíjí podnikatelskou činnost především v Ostravě a blízkém okolí. Za 

dobu své existence provedla společnost řadu velkých i menších zakázek a získala si postupně 

skupinu stálých zákazníků. Kvalitou své práce uspokojila i takové investory jako úřady Města 

Ostravy, Ludgeřovic, Velké Polomi a jiná města, což můžou doložit rovněž mnoha 

referenčními listinami. Více informací na www.elza-elektro.cz. 



 

 
 

 

Příloha č. 10 

Vymezení poţadavků programu PROGRES na příjímání ţádostí o dotace 

 

Forma podpory 

Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši 

až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou 

úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí 

je maximálně 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). 

 

Cena a výhody podpory 

Hlavní výhodou podřízeného úvěru pro podnik je nízká pevná úroková sazba a odklad splátek 

jistiny úvěru. Podřízený úvěr v rámci programu je poskytován Českomoravskou záruční a 

rozvojovou bankou. Přehled cen za služby poskytované Českomoravskou záruční a 

rozvojovou bankou představuje tabulka č. 1. Tento ceník souvisí s podáváním žádostí o úvěr 

v rámci programu PROGRES. V tabulce je možné vidět, že banka poskytuje poradenské 

služby zaměřené na posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluv a 

poskytnutím peněz. Zvýhodněná úroková sazba je stanovena na 3 % za rok.  

 

Tabulka č. 1 Ceník sluţeb – Program PROGRES 

č. Název operace Sazba 

1. 
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta 

a zpracováním smluvních dokumentů 
zdarma 

2. úroková sazba úvěru 3 % p. a. 

3. 
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání 

na žádost klienta 
2 000 Kč 

4. vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta 2 000 Kč 

5. úrok z prodlení 24 % p. a. 

6. poradenská činnost  

 a) základní vstupní informace o službách banky zdarma 

 
b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti 

podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů 
500 Kč/započatá hod. 

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka [online]. 2011, [citace 2011-03-20] Dostupný z WWW:  

< http://www.cmzrb.cz/cenik-sluzeb/bankovni-obchody/podrizeny-uver> 

 

Při poskytnutí podřízeného úvěru v programu PROGRES nesmí poměr mezi úvěrem 

přepočteným na hrubý ekvivalent podpory a investičními náklady projektu (tj. náklady na 



 

 
 

 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), vyjádřený v procentech, překročit 

hodnoty uvedené v tabulce č. 2. Při posuzování přípustné intenzity veřejné podpory je 

aplikováno vždy místo realizace projektu (nikoliv např. sídlo firmy). 

 

Tabulka č. 2  Podpora v reţimu přípustné intenzity veřejné podpory 

KRAJ MALÍ PODNIKATELÉ STŘEDNÍ PODNIKATELÉ 

Středočeský, Karlovarský, 

Ústecký, Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický, 

Vysočina, Jihomoravský, 

Olomoucký, Zlínský, 

Moravskoslezský 

60 % 50 % 

Plzeňský, Jihočeský 50 % 40 % 

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka [online]. 2011, [citace 2011-03-20] Dostupný z WWW:  

< http://www.cmzrb.cz/cenik-sluzeb/bankovni-obchody/podrizeny-uver> 

 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, 

podmínek přijatelnosti projektu, dodržení intenzity veřejné podpory a úvěrovatelnost příjemce 

podpory, včetně zajištěnosti ostatních zdrojů financování projektu. Úvěrovatelnost příjemce 

podpory se posuzuje podle komplexní analýzy založené na výstupech z finanční analýzy 

ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich předpokládaného vývoje a posouzení 

mimoekonomických kritérií rizikovosti požadovaného financování, při kterém jsou brány do 

úvahy zejména flexibilita podnikání, management a zajištění odbytu. 

 

Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru musí splňovat následující podmínky: 

1. musí být vynaloženy v souladu s cíly programu a musí bezprostředně  souviset s 

realizací projektu, 

2. musí být vynaloženy nejdříve v den uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, 

3. musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného 

majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu.  

4. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. 

 

Příjemce podpory musí k datu podání ţádosti splňovat následující podmínky: 

a) musí splňovat definici malých a středních podnikatelů uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení 

Komise č. 800/2008 (definice malého podniku uvedena v úvodu této části), 



 

 
 

 

b) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované 

ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, 

c) musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na 

finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

d) nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a 

vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 

nedoplatky, 

e) nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho 

zaměstnanců, 

f) vede účetnictví. 

 

Podporované ekonomické činnosti 

Podrobný výpis všech podporovaných ekonomických činností platný od 3. ledna 2011  je 

možné najít na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na stránkách 

agentury CzechInvest. Zde uvedu jen několik hlavních skupin, které se ještě dále rozdělují do 

několika podskupin. Jednou z uvedených skupin je i stavebnictví, které je hlavní činností 

prováděnou společností JOBO, s.r.o. 

Sekce B – Těžba a dobývání 

Sekce C – Zpracovatelský průmysl 

Sekce D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

Sekce E – Zásobování vodou 

Sekce F – Stavebnictví 

Sekce I – Ubytování, stravování a pohostinství atd. 

 

Projekt musí splňovat tyto formální podmínky projektu: 

a)  bude realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, 

b) je v souladu s principem rovných příležitostí EU a udržitelným rozvojem z hlediska 

ochrany životního prostředí, 

c) cíle projektu jsou v souladu s cíli programu, 

d) jeho stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. 

smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv) nesmí být 

uzavřeny před datem podání žádosti o podporu, 



 

 
 

 

e) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vývozem, a to podporu přímo spojenou s 

vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí nebo na jiné 

běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.) ani podporu podmiňující použití 

domácího zboží na úkor dováženého zboží. 

 

Formulář žádosti o podporu a pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na internetové 

adrese Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.: www.cmzrb.cz. Ţádost o podporu 

musí obsahovat zejména: 

 identifikační údaje žadatele, 

 charakteristiku projektu, 

 náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování, 

 doklad o oprávnění k podnikání, 

 čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu, 

 přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které jsou podrobněji 

specifikovány ve formuláři žádosti o podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


