
 
 

Příloha č. 1 
 
Organizační schéma společnosti: 
 

Organizační schéma zobrazuje graficky organizační členění ve společnosti - vztahy 

vzájemné nadřízenosti a podřízenosti organizačních jednotek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - sídlí v Rožnově pod Radhoštěm 

 

- sídlí v Ostravě 
 
 

nadřízenost všem vedoucím zaměstnancům společnosti pro záležitosti 

týkající se oblasti IMS 

Valná hromada 

Ředitel 
společnosti 

Jednatelé 

Ředitel pobočky 
Ostrava 

Sekretariát 

Středisko nabídek a 
příp. zakázek 

Středisko 
projekce 

Středisko obchodu 

Ředitel výroby a 
montáže 

Středisko obchodu, 
zakázek a rozpočtů 

Středisko 
zásobování 

Středisko výroby a 
montáže 

Ředitel financí a 
ekonomiky 

Účtárna 

Provozování 
plynových kotelen 

Bílovec 

 

Rožnov p. R. 

Zubří, Zašová 

Zmocněnec pro 
IMS 

Sekretariát, 
personalistika 

 

Manažer IMS 

 

 



 
 
Příloha č.: 2 

Dotazníkový průzkum  
 

Vážení zákazníci, 

anketa, kterou Vám předkládám, bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou 

práci. Cílem tohoto průzkumu je poznat Vaši spokojenosti či nespokojenost se 

službami společnosti.  

Anketa je anonymní, proto se prosím nepodepisujte!!! 

U každé otázky zakroužkujte odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci nebo Váš 

názor. Předem Vám děkuji za pravdivé odpovědi a čas, který jste dotazníku věnovali.  

 

           

Romana Škutová  

 

1. Označte, zda jste fyzická nebo právnická osoba. 

a) Fyzická   

b) Právnická  

 

2. Uveďte předmět nebo oblast, ve které podnikáte.  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ve kterém okresu působíte.  

a) Bruntál  

b) Frýdek – Místek  

c) Karviná  

d) Nový Jičín  

e) Opava  

f) Ostrava – město  

g) Zlín 

h) Kroměříž 

i) Uherské Hradiště 

j) Vsetín  



 

4. Odkud znáte firmu VAE THERM, spol. s r.o. 

a) Internet  

b) Tištěná inzerce  

c) Doporučení, reference  

 

5. Jste spokojeni s rychlostí poskytovaných služeb.  

a) Ano 

b) Asi ano  

c) Ne  

d) Asi ne  

e) Nemohu posoudit  

  

 

6. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb. 

a) Ano 

b) Asi ano  

c) Ne  

d) Asi ne  

e) Nemohu posoudit  

 

7. Vyhovuje Vám cena za poskytnutou službu. 

a) Ano 

b) Asi ano  

c) Ne  

d) Asi ne  

e) Nemohu posoudit  

 

 

8. Jeví se Vám cena přiměřená poskytované službě. 

a) Ano 

b) Asi ano  

c) Ne  

d) Asi ne  



e) Nemohu posoudit  

 

9. Využíváte služeb společnosti VAE THERM, spol. s r.o.  

a) Dlouhodobě  

b) Krátkodobě  

c) Nahodile  

d) Využití jiné formy spolupráce 

 

10.  O kterou službu máte největší zájem. 

a) Projektová dokumentace  

b) Realizace staveb a rekonstrukci topných zdrojů 

c) Provozování plynových kotelen 

d) Opravy plynových zařízení  

 

11.  Je firma VAE THERM, spol. s r.o. schopna plnit Vaše specifické nebo 

doplňující požadavky.   

a) Ano 

b) Asi ano  

c) Ne  

d) Asi ne  

e) Nemohu posoudit  

 

12. V případě nespokojenosti nebo nekvalitní služby uplatňujete reklamaci.    

a) Vždycky  

b) Někdy 

c) Zřídka kdy 

d) Vůbec  

 

13. Pokud uplatníte reklamaci služby nebo výrobku, jste spokojeni se způsobem  

a rychlostí vyřízení reklamace.  

a) Vždycky  

b) Někdy   

c) Zřídka kdy   

d) Vůbec   



 

14. Jste spokojeni s webovými stránkami firmy VAE THERM, spol. s r.o.   

a) Ano   

b) Spíše ano  

c) Ne  

d) Spíše ne  

e) Nevím   

 

 

15. Znáte i jiné firmy, které mají stejné zaměření.  

a) Ano  

Které ……………………………………………………………………………………  

b) Ne  

 

 

16. Pokud znáte jinou firmu, vedlo by Vás to k přechodu k této firmě. 

a) Ano  

b) Ne  

 

 

17. Doporučili byste firmu VAE THERM, spol. s r.o. svým známým a přátelům.    

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne  

d) Spíše ne  

e) Nevím  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.: 3 
 
Kalkulace ceny tepelné energie17 

 

Vymezení cenové lokality  

 

Položka Kalkulace příslušné 
ceny

18 
Kalkulace příslušné ceny

18 

1. Proměnné náklady [Kč]   

1.1 Palivo19   

1.2 Nákup tepelné energie20   

1.3 Elektrická energie    

1.4 Technologická voda    

1.5 Ostatní proměnné náklady21   

2. Stálé náklady [Kč]   

2.1 Mzdy a zákonné pojištění22    

2.2 Opravy a údržba    

2.3 Odpisy   

2.4 Nájem    

2.5 Finanční leasing    

2.6 Zákonné rezervy23    

2.7 Výrobní režie24   

2.8 Správní režie25    

2.9 Úroky    

2.10 Ostatní stálé náklady21    

3. Zisk26 [Kč]   

Stálé náklady a zisk celkem27    

Celkem náklady a zisk    

Množství tepelné energie28 [GJ]   

Cena bez DPH  [Kč/GJ]   

Cena včetně DPH  [Kč/GJ]   

 
17) Případné výnosy se zahrnují do příslušných položek kalkulace jako záporné hodnoty. 
18) V rámci cenové lokality se příslušná cena tepelné energie kalkuluje v souladu s bodem (2.3) 
cenového rozhodnutí. 
19) Výčet druhů použitého paliva pro výrobu tepelné energie. 
20) Nákup tepelné energie od jiného výrobce nebo distributora tepelné energie. 
21) Výčet ostatních ekonomicky oprávněných nákladů včetně případných nákladových korekcí. 
22) Obsahuje pouze náklady na mzdy a zákonné pojištění přímo související s výrobou a rozvodem 
tepelné energie v cenové lokalitě. 
23) Nedočerpané nebo zrušené zákonné rezervy jsou uváděny jako záporná hodnota. 
24) Podíl výrobní režie související s dodávkou tepelné energie a vlastní spotřebou. 
25) Podíl části správní režie, která souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie. 
26) Zisk nebo zápornou hodnotou vyjádřená ztráta při záporném výsledku hospodaření při výrobě 
nebo rozvodu tepelné energie. 
27) Součet stálých nákladů (položka 2.) a zisku (položka 3.). 
28) Předkládá-li dodavatel kalkulaci ceny tepelné energie cenovým kontrolním orgánům, je množství 
tepelné energie uváděno v gigajoulech [GJ]. 
 
Zdroj: eru   



 
 

Příloha č.: 4 
 
Předávací stanice a deskový výměník tepla Alfa Laval 

 

  

                   

 

 

 

 

  

  

 

Zdroj: internetové stránky společnosti  

http://www.vaetherm.cz/index.html  

 
 

 

 

 

 

http://www.vaetherm.cz/index.html


 
 


