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Příloha č. 1 Pohled na analýzu pracovního místa podle Mathise a Jacksona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mathis a Jackso 2009, str. 175)  
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Příloha č. 2 Strukturovaný rozhovor 

 

Krátký seznam otázek zařazených do strukturovaného rozhovoru: 

 

1) Prosím, mohl/a byste nám říci něco o podnikatelském subjektu Michal Seidler - 

mSolution.cz včetně organizační struktury?  

- Víte, jaké je jeho poslání a vize? 

- Umíte pojmenovat jaká je jeho činnost?  

- Znáte jeho historie? 

- Jak byste popsal organizační strukturu? 

  

2) Jaký podnikatelský plán má podnikatelský subjekt pro následující roky?  

- Jaké jsou strategické cíle podnikatelského subjektu?  

- Jak tyto cíle vnímáte? 

3) Za jakých podmínek tedy můžete dosáhnout stanovených cílů? 

4) Co se Vám za poslední rok podařilo? 

 

Odpovědi respondentů: 

 

1) Prosím, mohl/a byste nám říci něco o podnikatelském subjektu Michal Seidler - 

mSolution.cz včetně organizační struktury?  

- Víte, jaké je jeho poslání a vize? 

- Umíte pojmenovat jaká je jeho činnost?  

- Znáte jeho historie? 

- Jak byste popsal organizační strukturu? 

 

Bc. Lukáš Richtár:  

 Posláním mSolution.cz je navrhovat internetová řešení v podobě webových 

stránek, internetových obchodů, aplikací na míru neboj jiných produktů internetového 

marketingu s ohledem především na přínosy pro zákazníky. Co se týče vize, ta je jasná, 

chceme se stát jedním z předních poskytovatelů internetových řešení v 
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Moravskoslezském kraji. Chceme být profesionály, chceme být ekonomicky zdraví a na 

trhu se především odlišovat od ostatních. Chceme dosáhnout maximální spokojenosti 

našich zákazníků. 

 No činností mSolution.cz je především pomáhat firmám získat zákazníky 

prostřednictvím internetu a také dodávat internetová řešení s ohledem na přínos. 

 Historii bych znát měl, byl jsem u samotného zrodu podnikatelského subjektu. 

V únoru roku 2010 jsme začali svou činnost sami dva spolu s p. Seidlerem. První rok 

spíše příprava. V roce 2011 realizace přes 20 projektů pro klienty. Realizace vlastních 

projektů, rozšíření týmu, stěhování do nových prostor, navázání spolupráce s Akademií 

Orlita s.r.o. 

  Organizační struktura je vymezena organizačním schématem. Všichni jsou s ní 

seznámeni, nicméně má do použitelnosti dost nedostatků, chybí zde jednoznačná pozice 

osoby odpovědné za řízení podniku jako celku. Setkáváme se s problémy nejasných 

odpovědností, kompetencí a pravomocí. Navíc je ve struktuře pouze rozdělení na 

oddělení a to je vše, co struktura znázorňuje. Asi je to spíš formalita, než nástroj 

pomáhající fungování. 

Michal Seidler: 

 Naše poslání je dodávat internetová řešení jako jsou webové stránky, internetové 

obchody a jiné produkty internetového marketingu. Hlavní důraz je kladen na přínosy 

pro zákazníky. A kam se chceme dostat? Chceme být jedni z top poskytovatelů 

internetových řešení v Moravskoslezském kraji. Chceme přistupovat ke své práci jinak 

než konkurence. Chceme, aby všichni zákazníci byli spokojeni a dále nás doporučovali. 

 Naší činností je navrhování a tvorba přínosných internetových řešení pro firmy. 

Nejvíce se zaměřujeme na pomoc firmám získat zákazníky z internetu.  

 Tu bych znát měl. S Lukášem jsme v únoru 2010 začali svou činnost. Tento rok 

byl spíše přípravný. Větší realizace začala v roce 2011, kdy jsme rozšířili tým 

pracovníků, přestěhovali se do nových prostor v Ostravě a zrealizovali cca dvacítku 

projektů. Spustili jsme svoje dva projekty a taky dva projekty na míru pro naše 

zákazníky. Začali jsme spolupracovat s Akademií a zařadili se do výběrovek na projekty 

EU. 
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 Struktura je vytvořena, ale slouží spíš jen k tomu, aby každý z pracovníků věděl, 

kde je zařazen a kdo je jeho nadřízený. Nevím, zda nějakým dalším způsobem 

napomáhá fungování podnikatelského subjektu.  

Tomáš Melecký: 

 Poslání mSolution? No našim úkolem je našim klientům sestavit vhodné 

internetové řešení především webovky a e-shopy. Zaměřujeme se na přínosy pro 

zákazníky, tím se odlišujeme od většiny konkuernce. Vize? Být jedním z hlavních 

poskytovatelů  internetových řešení v Moravskoslezském kraji. Chceme být jiní než 

konkurence. Chceme, aby naši klienti byli spokojení. 

 Naší hlavní činnosti je dodávat internetová řešení, která pomáhají firmám získat 

zákazníky prostřednictvím internetu či zohledňují jejich individuální cíle. Zaměřujeme 

se především na přínos.  

 S historií jsme byli seznámeni hromadně na poradě. Podnikatelský subjekt je na 

trhu od roku 2010. V té době však spíše v malém měřítku. Rozšíření a nastěhování do 

nových prostor v roce 2011. Realizace více než dvou desítek projektů pro zákazníky. 

Spuštěn provoz také ZábavnéDovolené.cz a projektu Kindle Fire.  

 No organizační strukturu jsme viděli a byla nám představena. Jediné v čem jí 

vnímám důležitou je to, že jsem v ní zařazen na obchodní oddělení a mým přímým 

nadřízeným je Lukáš jako obchodní ředitel. Vyznačeny jsou pouze pozice a zařazení, 

ale kdo je za co odpovědný a co má v náplni ze struktury vyčíst nelze.   

Ivana Slaná: 

 Poslaní firmy je vytvářet hlavně webové stránky a  e-shopy, které budou 

přínosem pro naše klienty.  Vize je stát se jedním z nejlepších dodavatelů těchto řešení 

v Moravskoslezském kraji. Chceme to dělat jinak než ostatní a chceme, aby naši 

zákazníci byli spokojeni. 

 Dodáváme webové stránky, e-shopy a internetová řešení, která především 

přivádí nové zákazníky a plní cíle našich klientů.  

 Založení v roce 2010. Tento rok startovací, pouze Lukáš a Michal, vývoj 

produktů, nastavování fungování. Rozšíření v roce 2011. Pronájem prostor v Ostravě.  
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 Struktura vymezuje vedení podnikatelského subjektu a pak dvě oddělení. 

Znázorňuje vedoucí oddělení a ostatní pracovníky oddělení. Já spadám pod technické 

oddělení. Komunikuju však hodně i s Lukášem, raději většinou přeposílám návrhy jak 

Michalovi tak Lukášovi a komunikuji s oběma.  

David Kuna: 

 Naše poslání je doporučit a následně zrealizovat vhodné internetové řešení 

především s ohledem především na cíle a přínosy pro zákazníka. Naše Vize je stát se 

jednou z předních firem působících v tomto oboru v Moravskoslezském kraji. Chceme 

přistupovat k naší práci jinak než ostatní a usilujeme o spokojenost zákazníků. 

 Pomáháme firmám s podnikáním na internetu díky sestavování vhodných 

internetových řešení právě pro ně. 

 No na trhu jsme od roku 2010, nejvíce projektů však realizováno až v roce 2011, 

kdy jsme se rozrostli a pronajali nové prostory v Ostravě Mariánkách. V roce 2011 byly 

spuštěny také vlastní projekty ZD a Kindle Fire. 

 Ve struktuře je znázorněno vedení a pak jednotlivá dvě oddělení. Já spadám pod 

technické oddělení. Mým nadřízeným je Michal. Pokud není na firmě nebo v kontaktu 

řeším záležitosti s Lukášem. Zadání někdy dostávám přímo od koncového klienta a 

někdy i od Lukáše takže komunikuji prakticky se všemi.   

Václav Ostrožlík: 

 Poslání je navrhovat a programovat internetové řešení přínosné pro zákazníka. 

Vize je stát se jedním z nejlepších v našem oboru v oblasti Moravskoslezského kraje. 

Firmy jsou už k našemu oboru skoro averzní a tak chceme přistupovat k naší práci 

jinak, než ostatní a chceme, aby naši klienti byli s výsledky naší práce spokojeni. 

 Dodáváme webové stránky, e-shopy a internetové řešení, které plní cíle a 

potřeby našich zákazníků. Hlavně se soustředíme na přivádění nových zákazníků. 

 No jako firma jsme na trhu od roku 2010. Když firma začínala, pracovali v ní 

pouze Lukáš s Michalem a spolupracovali s nějakými externisty. V té době jsem se 

dostal do firmy na praxi. Kancelář byla v Bílovci v rodinném domě. V roce 2011 se 
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firma rozšířila o další nové členy včetně mě a došlo k přestěhování do prostor do 

Ostravy.  

 Strukturu jsem na papíře ještě ani neviděl. Vím kdo je ve vedení, vím, že spadám 

pod technické oddělení, ale řeším většinou interní projekty a komunikuju s Lukášem. 

Ten mi zadává práci a tomu reportuji a poskytuji zpětnou vazbu, i když je v podstatě 

mým přímým nadřízeným Michal.  

Aneta Besedová: 

 No usilujeme o to, dát klientům internetové řešení, které potřebují. Chceme být 

jedni z nejlepších v Moravskoslezském kraji. Chceme se odlišovat od konkurence a 

dbáme na to, aby všichni naši zákazníci byli spokojeni.   

 Dodáváme firmám webová řešení, které jsou pro ně přínosem, jelikož se 

zabýváme jejich skutečnými potřebami a cíli.  

  No na trhu jsme už cca dva a půl roku. První rok byl spíše přípravný. Ve firmě 

byl pouze Lukáš s Michalem. Kancelář v Ostravě je až od roku 2011. Také došlo 

k rozšíření týmu pracovníků a realizaci asi 25 projektů. Spuštěny byly i nějaké vlastní 

projekty.   

 V organizační struktuře spadám pod technické oddělení. Většinou však řeším 

práci, kterou komunikuje s klienty Lukáš, takže i práci mi většinou zadává on a také 

vyžaduje reportování výsledků a plněn úkolů. 

Tomáš John: 

 Poslaní mSolution.cz je dodávat webové stránky a internetové obchody, které 

budou přínosné pro objednatele.  Vizí je být jednou z nejlepších firem, které působí 

v tomto oboru v cílové oblasti Moravskoslezského kraje. Chceme se odlišovat a dbáme 

na spokojenost zákazníků. 

 Poskytujeme našim zákazníkům vhodná internetová řešení s přínosem pro ně 

tak, aby byli spokojeni. Zohledňujeme jejich individuální potřeby na rozdíl od většiny 

konkurentů. 

  Firma vznikla v roce 2010. Skutečná větší realizace však začala až od roku 2011, 

kdy bylo realizována většina projektů. Došlo k pronájmu prostor v Ostravě, 
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personálnímu rozšíření a spuštění nějakých vlastních projektů. Pro rok 2012 – 2013 je 

plánováno další rozšiřování a jsou dány vyšší cíle.  

 Patřím ve struktuře pod technické oddělení, ale práci mi většinou zadává Lukáš, 

který kontroluje i výsledky. Komunikuju především s Lukášem.  

 

2) Jaký podnikatelský plán má podnikatelský subjekt pro následující roky?  

- Jaké jsou strategické cíle podnikatelského subjektu?  

- Jak tyto cíle vnímáte? 

 

Bc. Lukáš Richtár:  

 Cíle jsou stanoveny na strategické úrovni. Znát bych je měl, jelikož jsem se 

podílel na jejich stanovování. Problémem však je, že tyto cíle nejsou již dále 

rozpracovány do cílů dílčích a jednotlivých aktivit, kterým by byly pak přiděleny 

odpovědnosti povinnosti. Takto se moc naplňování cílů nedaří a naopak spíše vnímám, 

že je více měníme, než abychom za nimi skutečně směřovali.  

- Dosáhnout obratu 3 mil. Kč. 

- Zvyšovat hodnotu firmy. 

- Spokojensot u všech zákazníků. 

- Získávání referencí z doporučení. 

- Založit tento rok s.r.o. 

- Rozšířit působnost firmy o další oblasti a nástroje. 

 

 Jak vnímám tyto cíle? No jak říkám, vzhledem k tomu, že jsem je stanovoval 

společně s Michalem tak je vnímám jako vhodně zvolené a reálné, nicméně nejsou dále 

rozpracovány do dílčích cílů a aktivit a proto je těžké k nim směřovat.   

Michal Seidler:  

 Cíle pro rok 2012 – 2013 jsme stanovili následující:  
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- Založit tento rok s.r.o. 

- Dosáhnout obratu 3 mil. Kč. 

- Zvyšovat hodnotu firmy. 

- Spokojensot u všech zákazníků. 

- Rozšířit působnost firmy o další oblasti a nástroje. 

 

 S cíli byli na poradě všichni seznámeni. Trošku se mi však zdá, že k těmto cílům 

už ani tak nesměřujeme, jelikož cíle transformujeme a upravujeme podle okolností.  

Tomáš Melecký: 

 Cíle nám byly představeny na poradě na začátku roku. Přesné znění si ale 

bohužel nepamatuju. Vím, že usilujeme o to stát se jedním z předních firem 

v Moravskoslezském kraji. Chceme dosáhnout založení s.r.o. a také obratu tuším dvou 

milionů korun. Spíš si pamatuju cíle, které musím plnit na obchodním oddělení. Teď 

mluvím o počtu aktivit a přínose pro fimu. 

Ivana Slaná: 

 No, pamatuju si spíše cíle, které chtějí nadřízení po mě, strategické cíle nám 

byly představeny na poradě, ale jaké byly to už si nevybavím. 

David Kuna: 

 Vedení nás s cíli seznámilo, ale už si nepamatuji, jak zněly. Vzpomínám si na 

založení s.r.o. a spokojenost všech zákazníků.  

Václav Ostrožlík: 

 No o strategických cílech nevím, jelikož jsem se nemohl zúčastnit porady 

začátkem roku, takže jsem s nimi nebyl ani seznámen.   

Aneta Besedová: 

 Jejda, tak vím, že usilujeme o spokojenost všech zákazníků, chceme založit 

s.r.o., usilujeme o zvyšování hodnoty podniku po všech směrech. Stanovená výše obratu 

je více než dvojnásobně vyšší než loni, ale přesně teď nevím.   
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Tomáš John: 

 Spokojenost zákazníků, založení s.r.o., obrat 3 mil. Kč? 

 

3) Za jakých podmínek tedy můžete dosáhnout stanovených cílů? 

 

Bc. Lukáš Richtár:  

 No pokud by byly opravdu pevně a jasně stanoveny a šlo se za nimi namísto 

toho, aby se cíle transformovaly. Cíle by se musely být dále větveny do dílčích cílů a 

úkolů. Tyto by musely být v podobě SMART a za následující úkoly by musely být jasně 

stanoveny odpovědnosti.   

Michal Seidler:  

 Cíle pro rok 2012 – 2013 jsme stanovili následující:  

- Založit tento rok s.r.o. 

- Dosáhnout obratu 3 mil. Kč. 

- Zvyšovat hodnotu firmy. 

- Spokojensot u všech zákazníků. 

- Rozšířit působnost firmy o další oblasti a nástroje. 

 

 S cíli byli na poradě všichni seznámeni. Trošku se mi však zdá, že k těmto cílům 

už ani tak nesměřujeme, jelikož cíle transformujeme a upravujeme podle okolností.  

 Aby byly cíle dosaženy musely by být asi stanoveny pevně a ne neustále 

transformovány. Dále by se za těmito cíli mělo přímou cestou jít a toto tvrdě 

kontrolovat a vyžadovat. Navíc jsou cíle dost obecné a nejsou stanoveny jakoby cesty 

jejich dosažení.  
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Tomáš Melecký: 

 Cíle nám byly představeny na poradě na začátku roku. Přesné znění si ale 

bohužel nepamatuju. Vím, že usilujeme o to stát se jedním z předních firem 

v Moravskoslezském kraji. Chceme dosáhnout založení s.r.o. a také obratu tuším dvou 

milionů korun. Spíš si pamatuju cíle, které musím plnit na obchodním oddělení. Teď 

mluvím o počtu aktivit a přínose pro fimu. 

Ivana Slaná: 

 No, pamatuju si spíše cíle, které chtějí nadřízení po mě. Strategické cíle nám 

byly představeny na poradě, ale jaké byly, to už si nevybavím. 

David Kuna: 

 Vedení nás s cíli seznámilo, ale už si nepamatuji, jak zněly. Vzpomínám si na 

založení s.r.o. a spokojenost všech zákazníků.  

Václav Ostrožlík: 

 No o strategických cílech nevím, jelikož jsem se nemohl zúčastnit porady 

začátkem roku, takže jsem s nimi nebyl ani seznámen.   

Aneta Besedová: 

 Jejda, tak vím, že usilujeme o spokojenost všech zákazníků, chceme založit 

s.r.o., usilujeme o zvyšování hodnoty podniku po všech směrech. Stanovená výše obratu 

je více než dvojnásobně vyšší než loni, ale přesně teď nevím.   

Tomáš John: 

 Spokojenost zákazníků, založení s.r.o., obrat 3 mil. Kč? 
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4) Co se Vám za poslední rok podařilo? 

 

Bc. Lukáš Richtár:  

 Nic extra převratného to nebylo, ale přece jen mám z některých věcí radost. 

Určitě bych jmenoval do toho, co se nám povedlo, následující: 

- Určitě realizace cca 25 projektů pro firmy. 

- Navázání spolupráce s vzdělávací společností Akademií Orlita s.r.o. a 

nastěhování se do nových prostor v Ostravě. 

- Realizace projektu Asistovaný nákup Kindle Fire. 

- Projekt na míru pro řetězec Axa Plus. 

- Realizace vlastního projektu ZábavnáDovolená.cz. 

- Personální rozšíření  

- Zařazení do účasti na projektech EU. 

 

Michal Seidler:  

- Příprava projektu on-line marketingového nástroje. 

- Realizace vlastního projektu ZábavnáDovolená.cz. 

- Úspěšná realizace cca 25 projektů pro naše zákazníky. 

- Realizace projektu Asistovaný nákup Kindle Fire. 

- Projekt na míru pro řetězec Axa Plus. 

- Nastěhování do nových prostor v Ostravě Mariánských Horách. 

 

Tomáš Melecký: 

- Absolvování přínosných školení obchodního vyjednávání a prodejních 

dovedností. 

- Uzavření kontraktu s významným partnerem a zajištění trvalé spolupráce. 

- Plnění obchodního plánu.  
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Ivana Slaná: 

- Nejspíše poslední dva grafické projekty, u nichž jsem nastavovala UX design, 

obchodní model a měla za úkol vytvořit luxusní webdesign. Klient byl naprosto 

spokojen a to se vždy dobře poslouchá.  

 

David Kuna: 

- Zvládnutí naprogramování na míru systému pro Obchodní řetězec Advance 

Trading s.r.o. včetně komunikace se zadavatelem a kompletního řešení.  

 

Václav Ostrožlík: 

- Nejspíše projekt interního systému mSolution.cz   

 

Aneta Besedová: 

- Nevím, snažím se zodpovědně plnit zadané úkoly. Není nic speciálního, co by se 

mi nějak extra povedlo.  

  

Tomáš John: 

- No to nevím, moje práce je spíše stereotypní a není asi nic, co by se mi nějak 

extra povedlo, respektive snad vše se mi povedlo podle očekávání.  
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- Dosáhnout obratu 3 mil. Kč 

- U všech zákazníku vybudovat 
spokojenost a dlouhodobý obchodní 
vztah a usilovat o další doporučení 

- Založit s.r.o. 

- Rozšířit působnost firmy o další 
oblasti a nástroje 

- Zvyšovat hodnotu firmy (finanční, 
majetkovou, personální) 

Realizace 
zhruba 60 

projektů pro 
naše klienty 

Spustit 4 
projekty E-shop 

Full Service 

Rozšířit 
způsoby 
získávání 

zákazníků o 
další kanály 

Navázat 
spolupráci s 5 

marketingovými 
agenturami 

(budování dist. 
kanálů) 

Vyvinout alespoň 
1 marketingový 

nástroj, jež zajistí 
paušální příjmy 

Zařadit se do 
výzvy alespoň 2 

projektů 
financovaných EU 

Získávat nové  
zákazníky z 
referencí 

spokojených 
zákazníků 

Cíle 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Určení odpovědností a 

kompetencí za projekt 

- Časové vymezení 

v pracovním týdnu 

věnované projektu 

- Spustit testovací provoz 

do 31. 1. 2013 

- Zefektivnit a nastavit 

fungování do 31 5. 2013 

- Oslovit 9 pot. partnerů 

během června 2013 

- Výběr 3 partnerů během 

července 2013 

- Spuštění 3 e-shopůdo 

30. 9. 2013  

- Oslovení 400 nových 
pot. Zákazníků               

- Uskutečnění  960 
obchodních schůzek  
                 
       

- Každý konzultant  
30 schůzek / měs.  

- O.Ř.  20 schůzek / 
měs.  
 
 

- Každodenní kontrola 
dodržování aktivit 

- 1x týdně kontrola 
průběhu aktivit 

- O.Ř – 1 pracovní den 

v měsíci – věnování 

se rozvoji obchodní 

strategie 

- O.Ř –  1x měsíčně 

schůzka 

s marketingovou 

agenturou jako pot. 

partnerem pro 

spolupráci  

- Do 31. 12. 2013 

rozšířit distribuční 

kanály o 5 mark. 

Agentůr 

prodávajících naše 

řešení 

- Zvýšení vnímání kvality 
 

- Dodržování a kontrola 
termínů realizace a určení 
odpovědnosti a kompetencí 

- Důsledná kontrola průběhu 
realizace a výstupů včetně 
určení kompetencí a způsobů 
kontroly  

- Osobní styk při předávání 
produktů 

- Neustálý vývoj a 
modernizace produktu 

- Zaškolení s prací s produkty 
- Zákaznická podpora 
- Laskavý a pokorný přístup 

všech pracovníků v kontaktu 
s klientem 

- Zavedení odměn za předané 
doporučení 

- Získávání pravidelné zpětné 
né vazby zákazníků 
 

- Zavedení account managingu 
a pozice account mnagera 

 

- 4x do roka telefonický 
kontakt s klientem 

- 1x do měsíce 

O.Ř. – schůzka 

s projekt. 

Ředitelem 

spřízněné firmy 

- Projednání výzev 

a šancí zařazení 

do projektů 

- Sestavení 

projektového týmu 

vedením do 31. 1. 

2013 

- Určení cílů, aktivit, 

- Určení kompetencí, 

odpovědností, 

- Vymezení časového 

rámce projektu a 

vymezen čau 

věnovaného 

projektu v rámci 

pracovního týdne 

Příloha č. 3. – Mapka rozpracování cílů 



 

 
 

Příloha č. 4 Organizační schéma liniové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majitel pod. subjektu 

Michal Seidler 

Technické oddělení Obchodní oddělení 

Výkonný ředitel 

Bc. Lukáš Richtár 

- Obchodní ředitel (Bc. Lukáš Richtár) 

- Odborný konzultant (Tomáš Melecký) 

- Odborný konzultant  (Bc. Renáta 

Dendisová) 

- Technický ředitel (Michal 

Seidler) 

- Vývojář (David Kuna) 

- Odborný stážista (Aneta 

Besedová) 

- Odborný stážista (Tomáš John) 

- Webdesigner (Ivana Slaná) 
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 Příloha č. 6. Matice odpovědností 
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1 
 

1. 
• Zaslání zálohové faktury k 

platbě 

2. 
• Preent Screen původního 

webového řešení 

3. 
• Kontroloa úhrady zálohové 

faktury 

4. 
• Získání všech přístupových 

práv (domény, FTP ..) 
1. 

• Tvorba wireframe 

2. 

• Předložení návrhu 
wireframe 

3. 

• Schválení wireframu 
klientem 

4 • Zadání tvorby webdesignu 

5. 
• Požádání o dodání 

obsahové části 

6. 
• Dodání obsahové části 

7. 

• Nákup, převod, registrace 
domén 

8. 

• Předložení finálního 
webdesignu 

9. 

• Schválení webdesignu 
klientem 

10. 
• Kódování webdesignu 

• Neschválení wireframu 
klientem 

• Přepracování wireframu 

5. 
• Tvorba finálního 

webdesignu 

• Neschválení wireframu 
klientem 

• Přepracování wireframu 

7. • Copywriting - bosahová část 
webu 

Příloha č. 7 Proces Produkce – realizace zakázky 

 

1) Přípravné práce 

 

 

 

 

       2) Realizační fáze 
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9. 

• Nasazení administračního systému 
webového řešení 

10. 

• Vytvoření struktury a naplnění 
webového řešení obsahy 

11. • Finální kontrola webového řešení 

12. 
• Zažádání o schválení finální verze ze 

strany klienta 

13. 
• Schválení finální verze 

14. 
• Provedení zálohy webového řešení 

1. 
• Publikace webových stránek 

2. 
• Předání webových stránek 

3. • Referenční zvřejnění webového řešení 

4. 
• Fakturace zbývající částky za webové 

řešení 

5. 
• Přijetí platby 

6. 

• SEO optimalizace pozic pro 
vyhledávač Seznam.cz 

7. 
• Dosažení slíbených pozic 

8. 

• Zaslání reportu o dosaženém stavu a 
přínosech 

• Neschválení wireframu 
klientem 

• Přepracování wireframu 

 

 

 

 

 

 

 

3) Porealizační fáze 
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9. 

• Pravidelná fakturace za dosažené SEO 
pozice 

10. 

• Pravidelný kontakt klienta (4x ročně, 
zpětná vazba, náměty ..) 

 

 

 

 
 

 

Proces Produkce -  Realizace zakázky – popisný soubor 

 

1) Přípravné práce 
 

 Realizace je započata doručením uzavřené smlouvy technickému řediteli. 

Vstupem je tedy smlouva včetně technické specifikace. Technický ředitel je 

koordinátorem celého procesu realizace a je za jeho průběh zodpovědný. Technický 

ředitel seznámí výkonné pracovníky s realizací a nezbytnými kroky a termíny. Dále 

kontroluje jejich dodržování a koordinuje celý proces realizace. 

Zaslání zálohové faktury 

 Technický ředitel pověří pracovníka zodpovědného za fakturaci, aby vystavil  

fakturu dle údajů uvedených ve smlouvě. Vystavenou fakturu rovnou odesílá klientovi 

na kontaktní e-mail. Před odesláním pracovník zodpovědný za fakturaci překontroluje 

formální i věcnou správnost vystavené faktury. O zaslání zálohové faktury informuje 

v kopii e-mailu technického i obchodního ředitele.  

Preent screen  

 Pověřený výkonný pracovník provede preent screen původních webových 

stránek pro možnost budoucí referenční demonstrace změn. 
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Kontrola zaplacení zálohové faktury  

 Pět dní po uzavření zálohové faktury překontroluje technický ředitel úhradu 

zálohové faktury. Pokud není zálohová faktura zaplacena, prověřuje její platbu u 

objednatele. V případě úhrady zadává technický ředitel webdesignerovi wireframe ke 

zpracování.  

Získání přístupových údajů  

 Technický ředitel zažádá o potřebné přístupové údaje např. pro převod domény, 

přístupy do administrace, přístupy ke kódu (Auth ID, FTP MySQL). Dále překontroluje, 

zda tyto přístupové údaje skutečně byly získány. 

 

Zhotovení wireframe webdesignerem 

 Webdesigner zpracuje wireframe do 3 dní od zadání a předává jej zpět 

technickému řediteli. Na doladění detailů dle představ technického ředitele mají pak 

společně 1 den. Pak musí předat návrh wireframu objednateli – tedy klientovi.  

Předložení a schválení návrhu wireframe 

 Návrh wireframe je předložen objednateli do 5 dní od zaplacení zálohové 

faktury. Objednatel má 5 dní na to, aby se vyjádřil ke zpracování wireframu. Pokud se 

nevyjádří do 5 dnů, návrh se bere jako schválený a pokračuje se v procesu. Pokud má 

objednatel námitky a předloží návrh na změny, tyto změny musí být provedeny od 5 

dnů. Poté se opět musí objednatel do 5 dní vyjádřit k návrhu. Jakmile je návrh schválen, 

pokračuje se v procesu realizace dále. Návrh wireframe je vždy zasílán prostřednictvím 

šablony e-mailu, která obsahuje veškeré nutné informace a upozornění. 

Požádání o dodání obsahové části 

 Jakmile je zhotoven a odsouhlasen wireframe – tedy rozložení a barevné 

rozvržení webdesignu. Zažádáme klienta o dodání obsahové části webu. Je třeba mu 

sdělit formát, v jakém má být obsahová část dodána a také doporučení, jak tuto 

obsahovou část pojmout. Poskytnout mu tedy odbornou konzultaci. Vždy je však nutné 

žádat prostřednictvím e-mailové šablony, ve které jsou vysvětleny nároky na obsahy a 

také důležitost určitých kritérií. 
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Zadání copywritingu 

 Jakmile obdržíme od objednatele obsahovou část webu, dojde do 3 dnů od 

obdržení k jejím úpravám a zpracování do vhodné podoby. 

 

Zadání finálního návrhu webdesignu 

 Současně se zažádáním o dodání obsahové části webu je také zadán 

webdesignerovi návrh finálního webdesignu. Webdesigner zhotoví finální návrh 

webdesignu do 5 dnů od jejího zadání.   

Nákup, převedení, registrace domény 

 Technický ředitel zajistí nákup, převod či registraci požadovaných domén dle 

smlouvy a technického zadání. 

Předložení a schválení finálního webdesignu 

 Návrh webdesignu je předložen objednateli do 5 pracovních dní od schválení 

wireframe. Objednatel má 5 dní na to, aby se vyjádřil ke zpracování webdesignu. Pokud 

se nevyjádří do 5 dnů, návrh se bere jako schválený a pokračuje se v procesu. Pokud má 

objednatel námitky a předloží návrh na změny, tyto změny musí být provedeny od 5 

dnů. Poté se opět musí objednatel do 5 dní vyjádřit k návrhu. Jakmile je návrh schválen, 

pokračuje se v procesu realizace dále. Návrh webdesignu je vždy zasílán 

prostřednictvím šablony e-mailu, která obsahuje veškeré nutné informace a upozornění.  

Kódování webdesignu 

 Jakmile je webdesign schválený, pokračuje se v jeho nakódování. Kódování 

bude zhotoveno do 3 dnů od schválení finálního webdesignu a provádí jej výkonný 

pracovník. 
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Nasazení administračního sytému 

 Jakmile je dokončeno kódování webdesignu, do 2 dnů bude nasazen 

administrační systém webového řešení. Nasazení administračního systému připraví 

technický ředitel a provádí jej výkonný pracovník. 

 

Vytvoření struktury webu a naplnění webu obsahy 

 Jakmile je nasazen administrační systém, odborný stážista vytvoří vhodnou 

strukturu webového řešení a naplní zpracovanými obsahy. Vytvoření struktury webu a 

naplnění obsahy bude zhotoveno do 1 dne při standardním rozsahu.  

 

Finální kontrola webového řešení 

 Jakmile je webové řešení naplněno obsahy a připraveno k prezentaci, je třeba 

provést finální výstupní kontrolu. Finální kontrolu provádí vždy technický ředitel a 

s maximálním důrazem a důkladností. Technický ředitel je plně zodpovědný za výstup 

realizace. Finální kontrola bude provedena do 1 pracovního dne. 

Zažádání o schválení finální verze webového řešení 

 Po finální kontrole technický ředitel zasílá klientovi náhled na finální verzi 

webových stránek, která prozatím není publikována veřejně a je na vývojářské doméně 

či na nové doméně avšak skrytě. Zažádání o schválení finální verze vždy probíhá 

formou připravené e-mailové šablony, která obsahuje nezbytné informace a má formální 

podobu.  

Schválení finální verze webového řešení 

 Klient má povinnost do 5 dní od obdržení finálního návrhu webového řešení se 

k němu vyjádřit. V případě neodsouhlasení technický ředitel zhodnotí, zda je 

neodsouhlasení opodstatněné a je v rozporu s technickým zadáním smlouvy. Pokud není 

opodstatněné, je bráno řešení jako schválené, pokud je uznáno neschválení jako 

opodstatněné, je povinen technický ředitel do 5 dní nesounáležitosti odstranit a opět 

zaslat ke schválení. Po schválení se pokračuje v procesu realizace.  
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Záloha finální verze webového řešení 

 Před samotnou publikací je třeba, aby byla provedena první záloha webového 

řešení na záložní disk. Záloha je provedena v den finálního schválení webového řešení. 

Publikace webového řešení 

 Po provedení zálohy finálního webového řešení dojde ještě v den schválení ke 

spuštění a publikaci webového řešení na oficiálních doménách, jež jsou uvedeny 

v technické specifikaci smlouvy a ve smlouvě.  

 Předání webových stránek klientovi 

 Pro oficiální předání webového řešení klientovi bude vytvořeno CD. Na tento 

CD disk budou vloženy manuály k administračnímu systému, manuály k e-mailovému 

účtu (byl-li zřizován) a také k nastavení těchto účtů pro poštovní klienty. Na CD budou 

také veškeré grafické podklady k webovému řešení. Veškeré manuály a také přístupové 

údaje k e-mailu budou zaslány také elektronickou poštou. CD bude dovezeno osobně a 

také bude klient zaškolen k práci s administračním systémem. Předání a školení provádí 

obchodní ředitel, jež má na starosti také account managing a kontakt s klienty. Toto 

neplatí pro klienta mimo Moravskoslezský kraj. V tomto případě bude CD zasláno 

poštou na adresu klienta a osobní zaškolení provedeno bude formou telekonference či 

skypekonference. K předávanému CD bude přiloženo také 10 ks vizitek mSolution.cz 

společně s letáčkem vysvětlujícím fungování odměny za doporučení. Toto vysvětlení 

bude také načteno při spuštění CD společně s poděkováním za zakoupený produkt u 

mSolution.cz. Odměna za doporučení zájemce, který se následně stane zákazníkem, 

bude u webových řešení 500 Kč na ruku. 

Referenční zveřejnění webového řešení 

 Jakmile je webové řešení spuštěno a předáno klientovi, bude zařazeno mezi 

reference na webové stránky mSolution.cz, na Twitter, Flickr, Facebook a to do 3 dnů 

od předání webového řešení. 
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Fakturace zbylé částky webového řešení 

 Po předání webového řešení klientovi do 3 dnů také dojde k odeslání faktury na 

zbývající částku po odečtení zálohové faktury. Fakturací pověří technický ředitel 

pracovníka odpovědného za fakturaci. Splatnost faktury bude 14 denní. 

Přijetí zbylé fakturované částky 

   Za 14 dní od fakturace překontroluje technický ředitel platbu. V případě jejího 

nepřijetí prověřuje situaci u klienta.  

SEO optimalizace pozic pro vyhledávač Seznam.cz 

 Pokud je součástí smlouvy také SEO optimalizace pozic pro vyhledávač 

Seznam.cz, technický ředitel hlídá indexaci nového webu ve vyhledávači. Lhůta pro 

indexaci je cca měsíc od nasazení a publikace webového řešení. Jakmile je webové 

řešení zaindexováno, bude provedeno dosažení slíbených pozic do 1 měsíce od 

indexace.  

Zaslání reportu o dosažených pozicích a přínosech 

 Jakmile bude dosaženo slíbených pozic, bude zaslán report stvrzující a 

oznamující dosažení slíbených výsledků a přínosech, jež to pro klienta přináší.  

Hlídání SEO pozic a pravidelná fakturace 

 Technický ředitel 1x za měsíc hlídá stav SEO pozic. Na jejich základě dává 

pokyny k fakturaci pravidelných měsíčních částek. V případě poklesu pozic provádí 

jejich stabilizaci. 
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1. 
• Vytipování potenciálních klientů 

2. 

• Výběr konkrétního potenciálního 
klienta 

3. 

• Prověření, zda již potenciální klient 
není v naší databázi 

4. 

• Zavedení a evidence potenciálního 
klienta do interního systému 

5. 

• Zaznam z jakého důvodu bude pot. 
klient kontaktován 

6. 
• Mám počet alespoň 20 pot. klientů 

1. 

• Příprava podkladů pro 
telefonní kontaktování 
pot. klienta 

2. 

• Vyhledání telefonního 
kontaktu na 
kompetentní osobu 

3. 

• Kontaktujeme 
telefonicky pot. 
zákazníka a nabídneme 
možnost spolupráce 

• Nemám počet 20. pot. kl. 

4. 
• Nepřijímá 

hovor 

• Posuneme 
hovor 

4. • Příjímá hovor 

Příloha č. 8. Proces Obchodu a přímého prodeje 

 

1) Naplnění databáze potenciálními klienty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kontaktování potenciálních klientů 
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5. 
• Má zájem o osobní setkání 

6. 
• Plánování obchodní schůzky 

7. 

• Zavedení detailů schůzky do 
interního systému 

8. 

• Prověření platnosti obchodní 
schůzky 

1. 
• Příprava na obchodní schůzku 

2. 
• Obchodní schůzka proběhla 

3. 

• Záznam průběhu obchodní schůzky do 
interního systému 

4. 

• Vypracování nývrhu vhodného řešení a 
obchodní nabídky 

5. 
• Kontrola návrhu vhodného řešení  

6. 
• Návrh je vpořádku 

7. 
• Dojednání dalšího osobního setkání 

8. 

• Představení návrhu řešení a obchodní 
nabídky pot. klientovi 

7. 

• Telefonický kontakt s pot. klientem ohledně 
vyjádření stanoviska 

5. 
• Nemá zájem o osobní 

setkání 

• Zjištění důvodů a 
námitky 

• Připsání si námitky a 
scénáře jejího zdolání 

2. 
• Obchodní schůzka 

neproběhla 

• Záznam 
důvodového 
hlášení do systému 

• Návrh není 
vpořádku 

• Úprava návrhu 
řešení 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vedení obchodní schůzky 
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1. 

• Dojednání obchodní schůzky včetně účasti 
webdesighnerky 

2. 

• Záznam detailů schůzky do interního 
systému 

3. 
• Příprava smluv 

4. 
• Podepsání a uzavření smluv 

5. 
• Doručení smluv technickému řediteli 

8. • potenciální klient má zájem o realizaci 8. 
• potenciální klient nemá 

zájem o realizaci 

• Důvodová zpráva do 
systému 

 

 
 

3) Uzavření smlouvy a předání zakázky do realizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces Obchodu a přímého prodeje – popisný soubor 

 

1) Naplnění databáze potenciálními klienty 
 

 Každý týden vždy v pátek bude vyhlášen SEO specialistou obor včetně oblasti 

(např. kadeřnictví Ostrava). K tomuto oboru bude také podrobně vypracována SEO 

analýza, možné dosažitelné výsledky, návštěvnosti a hledanosti klíčových slov a 

přibližné ceny za optimalizaci a za pozice na základní klíčová slova. Takto bude 

odborný konzultant připraven klienta seznámit s přínosy, které to pro něj může mít. 

Tyto podklady si obchodní zástupce před začátkem týdne nastuduje a připraví k použití. 

 Odborný konzultant si nejprve vytipuje potencionální klienty podle analýzy 

připravené SEO specialistou: 
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Vytipování pot. klientů 

 Prostřednictvím nejpoužívanějšího internetového vyhledavače v ČR – 

www.seznam.cz si zobrazí odborný konzultant klíčová spojení, na které se má dle 

aktuální SEO analýzy zaměřit (každý pracovník obchodního oddělení vyhledává pro 

oblast jemu přidělenou).  

Vyhledání konkrétních klientů 

 Na daná klíčová spojení se zobrazí spousta webových stránek. Vytipujete si 

konkrétní firmy nacházející se dál, než na pozicích, jež jim můžeme nabídnout - tedy na 

druhé straně a dál. Vybrat lze libovolné firmy, jelikož jim můžeme nabídnout zlepšení 

v pozicích při vyhledávání a nabídnout přínosů (vyšší návštěvnost a přivedení nových 

zákazníků). Větší šance může být u webových řešení, jež jsou již zastaralé, graficky 

neprofesionální či s nevhodným rozložením. Nefunkční či částečně nefunkční, 

zavirované webové stránky kontaktujeme bezodkladně, zde je šance na úspěch 

mnohonásobně vyšší. 

Evidence vytipované firmy 

 Vytipované firmy, které hodláme kontaktovat, zavedeme do interního systému 

(IČ a nezbytné údaje). Zároveň tak prověříme, zda již tyto firmy nejsou v systému 

zadány a zda je již někdo před námi nekontaktoval. Jakmile máme nejméně 20 

potenciálních klientů zadaných v systému a máme připraveny podklady k SEO 

optimalizaci a návštěvnosti je vše připraveno ke kontaktu pot. klientů. 

 

2) Kontaktování potenciálního klienta 
 

- Na současném webovém řešení kontaktované firmy nalezneme kontakt. O 

nabídce a možnosti spolupráce jednáme pouze s kompetentní osobu (jednatel, 

majitel, popřípadě nás tyto osoby mohou odkázat na jinou osobu kompetentní 

rozhodovat o těchto věcech). 

- Kontakt probíhá vždy telefonicky.  
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- Před samotným telefonátem si nachystáme podklady o SEO optimalizaci, 

hledanosti klíčových slov daného oboru. 

- Před sebou máme také vždy připraven scénář hovoru a námitky a způsoby jejich 

zdolávání. 

- V telefonu se nejprve představíme jménem svým a pak jménem podnikatelského 

subjektu. 

- Představíme nabídku na spolupráci, pro kterou postupujeme dle připraveného 

scénáře. 

- Nabídneme bezplatnou konzultaci přímo v prostředí firmy klienta či na 

neutrálním místě (v případě zájmu v naší kanceláři). Oznámíme, že tato schůzka 

zabere zhruba hodinu času dle toho, jak moc bude tato možnost spolupráce 

klienta zajímat. 

  

- V případě nezájmu zjistíme, jaké jsou důvody a argumentujeme dle 

připravených námitek. V případě námitek, které dosud nemáme zaznamenány, si 

je zaznamenáváme a připravíme si na ně argumenty.  

- Při ukončení telefonátu poděkujeme, rozloučíme se a popřejeme pohodový den.  

- V případě zájmu konzultace sjednáme konkrétní termín a místo schůzky. Je 

třeba pečlivě zvážit výběr místa, kde nebudeme rušení, kde bude přístup 

k internetu, k síti elektrického vedení apod. 

- Celý průběh telefonického rozhovoru ve zkratce zaznamenáme do systému. Zde 

rovněž zaznamenáme úspěch, neúspěch kontaktu, či zaznamenáme opětovné 

kontaktování. V případě neúspěchu či opětovném naplánování kontaktu 

zaznamenáme průběh telefonátu a zjištěné informace a důvody. V případě 

úspěchu zaznamenáme termín a informace o smluvené schůzce a zaznamenáme 

informace o hovoru.  

 

3) Vedení obchodní schůzky 
 

 Ač je obchodní vyjednávání často přirovnáváno k boji či zápasu, v žádném 

případě obchodník firmy mSolution.cz nedá najevo žádné osobní postoje k zákazníkovi 

či potenciálnímu zákazníkovi. Je vždy zdvořilý, soustředí se na obchod, samotnou 
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schůzku a předmět vyjednávání. Při jakémkoli výsledku obchodní schůzky vždy 

poděkuje za zákazníkův čas, vždyť i neúspěch v momentální situaci může znamenat 

budoucí prodej či reference mezi další známé daného potencionálního klienta či klienta.  

Příprava obchodního jednání 

 Vytiskneme a pro prezentaci připravíme SEO analýzu, zpracovanou SEO 

specialistou. Jde o přínosy a výsledky, které můžeme klientovi přinést a zaručit 

prozatím však bez návaznosti na zjištěné cíle a konkrétní potřeby. Dále je třeba si 

připravit demonstraci produktů (tištěné materiály o produktech, CMS produkty pro 

přímou demonstraci, reference.) Také máme vytištěny důvody, proč realizovat webová 

řešení právě s námi. Na obchodní schůzku si vždy bereme počítač či tablet, 

s připravenými materiály pro danou obchodní schůzku na ploše či rychle dostupném 

místě, aby nedošlo k zdlouhavému hledání. Na ploše nemáme další podklady, které by 

neměl klient vidět (nabídky pro ostatní firmy atd.)  

Zahájení jednání 

 Jednání zahajujeme podáním ruky, představením se jménem svým a jménem 

firmy. Při představení předáváme svou vizitku a pokračujeme krátkým neformálním 

rozhovorem o tom, jaká byla cesta, pochválíme klientovi navigaci do místa sídliště a 

podobně.  

Mapování situace 

 Na obchodní schůzce nejprve zjišťujeme cíle a vize klienta v jeho obchodě, 

zjišťujeme informace o něm, jeho podnikání a následně samozřejmě cíle, které má 

webové řešení splňovat. Zde využíváme například techniky SPIN. (tedy kladení otázek 

situačních, problémových, implikačních a otázek nabídky). Vše zaznamenáváme 

písemně na papír, notebook či tablet. Pokud klient již vlastní nějaké webové řešení, 

které tyto cíle nesplňují, všechny připomínky a pohledy zaznamenáme. Klientovi 

následně vysvětlíme, z jakého důvodu tyto cíle jeho webové řešení nesplňuje. 

Hlavní jádro jednání 

 Z předem připravené nabídky našich služeb se zaměříme na fakta odpovídající 

cílům klienta. Na základě těchto cílů prezentujeme náš produkt. Tzn. zaměřujeme se na 

přínosy, které to pro klienta bude znamenat. Klient se nesmí na produkt dívat jako na 

náklad, ale jako na investici, která pro něj bude mít mnohonásobně vyšší přínosy. 
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Klientovi objasníme výhody našich produktů, a také sdělíme důvody, proč by měl 

spolupracovat zrovna s námi. (K prezentaci produktu používáme připravený přehled 

produktů, skutečných CMS online produktů a také produkty z našich referencí. 

Používáme také připravených důvodů proč realizovat zakázku právě s námi. 

Domluvíme se s pot. klientem, že necháme zpracovat vhodné řešení právě na jeho 

situaci a domluvíme se na dalším kontaktu. 

Závěr jednání 

 Závěrem jednání shrnu, na čem jsme se domluvili. Poděkujeme za čas strávený 

jednáním, popřejeme mnoho úspěchů do dalšího počínání a sdělíme, že se budeme těšit 

na další kontakt. 

 

Zpracování návrhu vhodného řešení a cenové nabídky  

 Ze zjištěných informací, cílů a komunikace se zákazníkem navrhneme 

nejpozději do 5 pracovních dní vhodné řešení. Pro toto řešení připravíme prezentaci, 

cenovou nabídku v PDF a také SEO kalkulaci přínosů. Při sestavování cenové nabídky 

neužíváme tabulkové ceny. Vycházíme z minimálních cen, ty pak navýšíme dle 

možností. Zvažujeme faktory jako možností klienta, jeho potřeby, momentální situaci a 

spousty dalších faktorů. Prostor pro ústupky si nechávám na bonusech k produktu, které 

jsou pro nás nízkými náklady a pro klienta velikým přínosem. Odborný konzultant 

řešení předkládá obchodnímu řediteli ke kontrole. Dle naší dohody opět kontaktujeme 

pot. klienta, nejpozději však za 5 dní po osobním setkání a sjednáme si další setkání. 

 Pot. klientovi představíme řešení a cenovou nabídku. Opět se orientujeme na 

přínosy. Dále klientovi popíšeme celý postup realizace, časovou náročnost a jednotlivé 

kroky realizace. 

 Také je třeba objasnit dobu realizace a časovou náročnost přípravy daného řešení 

Zdolávání Námitek 

 Využívám logického stylu vyjednávání. Opět důraz na přínosy a efekt oproti 

ceně za kvalitně odvedenou práci. U SEO zdůrazňovat platbu přínosů až po jejich 

skutečném projevu. 
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Další kontakt 

 V případě okamžitého rozhodnutí připravujeme zákazníkovi smlouvu, kterou 

společně uzavřeme. V případě potřeby času na rozhodnutí sjednáme další telefonický 

kontakt nejpozději za 5 pracovních dní.  

Zavedení záznamu o schůzce do systému 

 Záznam o uskutečněné schůzce vložíme opět do interního systému.  

Opětovný kontakt 

 Pokud se klient sám do týdne neozve s vyjádřením k nabídce, opětovně jej 

kontaktujeme a zjišťujeme jeho stanovisko.  

 V případě zájmu sjednáme další osobní schůzku za účasti také webdesignerky. 

V případě zájmu okamžitého bez potřeby času na rozmyšlení přistupujeme k dalším 

krokům hned v rámci první schůzky.  

Podepsání smlouvy 

 Předložíme zákazníkovi připravenou smlouvu s předvyplněnými náležitostmi o 

zákazníkovi. Součástí smlouvy bude také technická specifikace, která definuje to, co 

v rámci zakázky bude vykonáno. 

Předání uzavřených smluv technickému řediteli 

 Celý proces obchodu a přímého prodeje končí pro odborného konzultanta 

předáním uzavřené smlouvy včetně technické specifikace technickému řediteli. 

Odborný konzultant či obchodní ředitel doručí smlouvu technickému řediteli v den 

jejího uzavření. Pokud tak nemůže učinit fyzicky, informuje technického ředitele o 

jejím uzavření a detailech telefonicky či e-mailem. Technický ředitel na základě 

doručené smlouvy otevírá realizaci.  
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Příloha č. 9. Popisy a specifikace pracovních míst  

 

Popis pracovního místa 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Bc. Lukáš Richtár 

Název pracovního místa: Výkonný ředitel (Executive director) 

Oddělení: 
-  

Nadřízená pracovní pozice: Není – pouze majitel podnikatelského subjektu 

Podřízená pracovní pozice: Technický ředitel, Obchodní ředitel 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je efektivní řízení podnikatelského subjektu směrem ke schváleným 

cílům podnikatelského subjektu  

- Cílem pracovní pozice Výkonný ředitel je zajistit efektivní řízení, generování požadovaných 

zisků a výnosů a požadované ziskovosti ve smyslu schválené vize a strategie a dosažení 

stanovených a cílů 

- Výkonný ředitel je zodpovědný za celkové směrování a řízení organizace, tvorbu celkové 

strategie, politiky k naplňování stanovených cílů. Je nejvyšším představitelem organizace. 

Vyhodnocuje finanční a další analýzy a zprávy o činnosti firmy. Rozhoduje o obchodní a 

marketingové politice organizace. Strategicky řídí podnikatelské procesy. Ovlivňuje 

interpersonální vztahy a interní komunikaci. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Tvorba celkové strategie a politiky podnikatelského subjektu 

- Reprezentace podnikatelského subjektu navenek 

- Tvorba finančních analýza a analýz a statistik činnosti podnikatelského subjektu 

- Vedení týmu ředitelů, kontrola dosahování jejich výsledků jejich práce, jejich motivace 

směrem k naplňování cílů,  

- Zajišťování a řízení tvorby marketingového, obchodního a finančního plánu a marketingové a 

obchodní politiky podnikatelského subjektu 

- Zastupování společnost a jednání v zájmu společnosti  

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Výkonný ředitel je odpovědný za správné, svědomité odpovídající plnění veškerých úkolů 

souvisejících s jeho pracovním místem 

- Výkonný ředitel je odpovědný za dosahování celkových podnikových cílů 

- Výkonný ředitel má pravomoc kontrolovat veškeré aktivity a výsledky práce jednotlivých 

ředitelů a je oprávněn jejich dodržování a plnění vyžadovat a v případě jejich neplnění 

přistupovat k opatřením. 

- Výkonný ředitel je oprávněn kontrolovat veškeré ekonomické a účetní doklady a má přístup 

ke všem materiálům 

- Výkonný ředitel je oprávněn podepisovat a uzavírat obchodní smlouvy 

- Výkonný ředitel je oprávněn rozhodovat o veškerém dění v podnikatelském subjektu 

- Výkonný ředitel má pravomoc kontrolovat výsledky a aktivity jemu podřízeného týmu 

útvarových ředitelů 
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Specifikace pracovního místa 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného 

vzdělání: 
Optimální: Přípustná: 

 Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské bakalářské 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
 Ekonomický 

 

Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

Anglický jazyk Velmi pokročilá Pokročilá 

MS WORD Velmi pokročilá Pokročilá 

MS Excel Velmi pokročilá Pokročilá 

MS PowerPoint Velmi pokročilá Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Aktivní řidič 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

5 let ve vedoucí pozici v oblasti software  2 roky ve vedoucí pozici  

 

Osobní vlastnosti 

Týmový vůdce 

Podílí se na budování vztahů v podnikatelském subjektu, působí jako vzor 

ostatním, koučuje, poskytuje zpětnou vazbu ostatním členům týmu a je 

schopen přijímat jejich názory. Vede tým ředitelů.  
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Organizační, koordinační 

a komunikační 

schopnosti 

Vysoká úroveň komunikačních dovedností, asertivita, skvělé koordinační 

a organizační schopnosti. Pracuje a komunikuje s řediteli a všemi 

pracovníky. Komunikuje s majitelem, zastupuje podnikatelský subjekt 

navenek.  

Samostatnost, 

odpovědnost 

Schopnost analyzovat situace, samostatně se rozhodovat, činit 

rozhodnutí s dopady na celý podnikatelský subjekt, přijímat odpovědnost 

za svá rozhodnutí, myslet analyticky, vizionářsky, schopnost 

strategického myšlení, předvídání.  

Loajalita, adaptabilita 

Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních hodnot, 

nadále se podílet na jejich rozvoji, být naprosto adaptabilní 

s podnikatelským subjektem. Být loajální vůči všem osobám podílejícím 

se na činnosti podnik. subjektu, ale také vůči osobám zvenčí. 

Sebe disciplína 

Je třeba naprosté sebe disciplíny maximální míry odpovědnosti a 

pracovní adaptability. Výkonný ředitel by se měl stát vzorem všech 

ostatních osob působících v podnikatelském subjektu. Aby mohl po 

ostatních vyžadovat skvělé výsledky, je třeba, aby i on sám byl naprosto 

disciplinovaný. 

 

Další požadavky 

Orientace v problematice Webových řešení a Software. Ochota cestovat. 

 

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Michal Seidler 

Název pracovního místa: Technický ředitel (Technical director) 

Oddělení: Technické oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Výkonný ředitel 

Podřízená pracovní pozice: Vývojář, Webdesigner, Odborný stážista 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je efektivní řízení technického oddělení směrem k dosažení 

útvarových cílů, jež jsou cíli dílčími vedoucí k naplnění cílů podnikových.  

- Cílem pracovní pozice technický ředitel je zajistit efektivní řízení technického oddělení a 

zajištění požadovaných výstupů vedoucích k naplňování cílů oddělení, ale také celkově cílů 

organizace.  

- Technický ředitel se musí postarat o řízení a organizaci činností v rámci útvaru, navrhuje 

nové postupy ke zvýšení efektivnosti stávající výroby a produktivity práce. Vyhledává nové 

technologie, aby zajistil modernizaci oddělení. Mimo řízení a kontrolu oblasti bezpečnosti a 

hygieny práce má ještě na starosti řízení, koordinaci a kontrolu výsledků práce svěřeného 

útvaru. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Koordinace a optimalizace procesu produkce – realizace zakázky 

- Spolupodílení se na realizaci procesu produkce 

- Projektové řízení 

- Podílení se na naplňování marketingové strategie především její technické části 

- Vedení týmu a efektivní organizace práce 

- Hodnocení pracovníků 

- Odpovědnost za kvalitu výstupů a odpovědnost za využívané technologie, software a za 

fungování celého technického oddělení 

- Řešení případů reklamací, stížností 

- Udržování produktů, vylepšování a modernizace produktů, vývoj nových produktů, 

- Příprava dokumentace týkajících se produktů, příprava reportů,  

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Technický ředitel je odpovědný za efektivní fungování technického oddělení a je plně 

odpovědný za produktové výstupy, jejich funkčnost, kvalitu, včetně souladu s technickým 

zadáním zakázky, dodržování termínů, pracovních postupů a zákonných ustanovení 

- Technický ředitel je odpovědný za dosahování cílů a výsledků technického oddělení 

- Technický ředitel technického oddělení, jež jsou mu přímo podřízeni, je oprávněn vyžadovat 

odpovídající výsledky zadané práce a v případě jejich neplnění přistupovat k opatřením.  

- Technický ředitel je odpovědný za rozvoj, modernizace, aktualizace a inovace produktu. 

- Technický ředitel je odpovědný za odborný rozvoj svých podřízených. 

- Technický ředitel je odpovědný za dosahování jemu svěřených cílů v oblasti marketingové 

strategie (především jeho technické stránky)má pravomoc kontrolovat veškeré aktivity a 

výsledky práce všech pracovníků  

- Technický ředitel má pravomoc činit rozhodnutí na úrovni technického oddělní 

- Technický ředitel má pravomoc kontrolovat veškeré dění na technickém oddělení 

- Technický ředitel má pravomoc rozhodovat o vývoji produktu a o veškerých technických 

záležitostech  
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Specifikace pracovního místa 

 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného vzdělání: Optimální: Přípustná: 

 Vysokoškolské magisterské 
Středoškolské odborné ukončené 

maturitní zkouškou 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
Technický - IT 

Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

Anglický jazyk Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

PHP, MySQL Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

HTML, CSS,  Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

JavaScript Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

Python Velmi pokročilá Velmi Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Aktivní řidič 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

5 let ve vedoucí technické  2 roky ve vedoucí technické pozici  

 

Osobní vlastnosti 

Manažerské schopnosti 

Podílí se na budování vztahů oddělení, působí jako vzor ostatním, 

koučuje, poskytuje zpětnou vazbu ostatním členům týmu a je 

schopen přijímat jejich názory. Vede tým výkonných pracovníků.  
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Organizační, koordinační 

a komunikační 

schopnosti 

Vysoká úroveň komunikačních dovedností, asertivita, skvělé 

koordinační a organizační schopnosti. Pracuje a komunikuje 

s výkonnými pracovníky. Řídí a organizuje proces realizace. 

Komunikuje s klienty a zastupuje technické oddělení navenek.  

Samostatnost, 

odpovědnost 

Schopnost analyzovat situace, samostatně se rozhodovat, činit 

rozhodnutí s dopady na oddělení, přijímat odpovědnost za svá 

rozhodnutí a za výsledky práce a výkon oddělení. 

Loajalita, adaptabilita 

Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních 

hodnot, podílet se na jejich rozvoji v rámci oddělení, být 

k dispozici a nápomocen svým podřízeným, být vůči ním loajální, 

být vzorem pro pracovníky technického oddělení. 

Schopnost pracovat pod 

tlakem 

Je třeba být schopen pracovat pod tlakem a časovým presem. 

Zvládat koordinovat podřízené pracovníky a směřovat ke 

sjednaným cílům oddělení.  

 

Další požadavky 

Orientace v problematice Webových řešení a Software. Ochota vzdělávat se. 

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: David Kuna 

Název pracovního místa: Vývojář (Developer) 

Oddělení: Technické oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Technický ředitel 

Podřízená pracovní pozice: není 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je vývoj webových aplikací, částí aplikací či spojování je v celkové 

webové řešení.  

- Cílem pracovní pozice vývojář je plnit úkoly zadané technickým ředitelem a zajistit tak 

výkonnou stránku realizace zakázek. 

- Vývojář vytváří části aplikací nebo jejich kombinací staví celková webová řešení. Kromě jejich 

tvorby spolupracuje i na jejich testování nebo ladění. Kromě samotného programování má 

na starost vytváření dokumentace, datových a objektových struktur a definici jejich vazeb. 

Na základě analytické dokumentace programuje v příslušném programovacím jazyce. Podle 

uživatelských připomínek a návrhu uživatelského rozhraní spolupracuje při vytváření 

uživatelského rozhraní. Po úspěšném otestování a doladění produktu připravuje podklady 

pro uživatelskou dokumentaci. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Vývoj aplikací dle zadání technického ředitele 

- Kodérské práce 

- Nasazování webových řešení 

- Plnění úkolů souvisejících s vývojem a nasazováním webových řešení, jež jsou zadány 

technickým ředitelem 

- Programování a vývoj aplikací na míru zadaných technickým ředitelem 

- Příprava dokumentace týkajících se produktů 

- Zajišťování technické podpory v přítomnosti prostor kanceláře 

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Vývojář je odpovědný za svědomité a správné plnění zadaných úkolů technickým ředitelem a 

za výsledky jeho práce 

- Vývojář je odpovědný za okamžité řešení problémů klientů v rámci technické podpory 

v případě, že je v prostorách kanceláře 

- Vývojář je odpovědný za své jednání a chování v rámci pracovní doby a v prostorách 

mSolution.cz především při jednání s klienty, spolupracovníky, partnery 

- Vývojář má pravomoc rozhodovat o své vlastní práci za účelem dosažení sjednaných výsledků 

či splnění zadaného úkolu 

 

Specifikace pracovního místa 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného vzdělání: Optimální: Přípustná: 

 Vysokoškolské - bakalářské 
Středoškolské odborné ukončené 

maturitní zkouškou 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
Technický - IT 
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Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

Anglický jazyk Velmi pokročilá Pokročilá 

PHP, MySQL, HTML, CSS, Velmi pokročilá Pokročilá 

JavaScript Velmi pokročilá Pokročilá 

Python Velmi pokročilá Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Bez Ř.O. 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

2 roky odborné praxe na pozici vývojář, 

programátor  

1 rok ve odborné praxe na pozici vývojář, 

programátor  

 

Osobní vlastnosti 

Týmový hráč 

Podílí se na budování vztahů oddělení, působí jako člen týmu, poskytuje 

zpětnou vazbu ostatním členům týmu a je schopen přijímat jejich názory. 

Podílí se na diskuzi a tvorbě či vývoji řešení.  

Sebeorganizace, a 

komunikační schopnosti 

Dobrá úroveň komunikačních dovedností, vzhledem k nutnému kontaktu 

s klientem, technická podpora. Organizační schopnosti vzhledem 

k nutnosti organizovat si svou práci a dodržovat zadané termíny. Pracuje 

a komunikuje s výkonnými pracovníky a svým nadřízeným. Řídí svou práci 

a svůj čas.  

Samostatnost, 

odpovědnost 

Schopnost samostatně se rozhodovat, přijímat odpovědnost za svá 

rozhodnutí a za své výsledky práce. 

Loajalita, adaptabilita Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních hodnot, 
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Schopnost pracovat pod 

tlakem, flexibilita 

Je třeba být schopen pracovat pod tlakem a časovým presem. Zvládat 

koordinovat sebe a svou činnost a směřovat ke splnění zadaných úkolů 

 

Další požadavky 

Orientace v problematice Webových řešení a Software. Ochota vzdělávat se. 

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Ivana Slaná 

Název pracovního místa: Webdesigner (Webdesigner) 

Oddělení: Technické oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Technický ředitel 

Podřízená pracovní pozice: není 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je vytvářet design a vzhled webových řešení s ohledem na cíle, jež 

má webové řešení plnit. 

- Cílem pracovní pozice webdesigner je plnit úkoly zadané technickým ředitelem a zajistit tak 

tvorbu grafických součástí realizace. 

- Webdesigner určuje a připravuje grafický návrh řešení, rozvržení informací na stránce a 

základní strukturu webového řešení na internetu. Za pomoci grafického hardwaru a softwaru 

vytváří grafický vzhled webového řešení. Spolu s vytvářeným projektem vede projektovou 

dokumentaci. Připravuje a realizuje návrhy, reprodukce a schémata webových řešení. 

Vytváří grafické symboly a knihovny takových grafických prvků pro další použití. 

Spolupracuje s technickým ředitelem a vývojáři na finálním dokončení webového řešení. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Tvorba struktury webových řešení vzhledem k cílům, jež má řešení plnit 

- Zohledňovat User Experience 

- Tvorba a návrh wireframů (rozložení, barevná kompozice) 

- Tvorba a návrh finálního webdesignu webového řešení 

- Tvorba a návrhy logotypů 

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Webdesigner je odpovědný za svědomité a správné plnění zadaných úkolů technickým 

ředitelem, za výsledky své práce a za dodržování termínů sjednaných s daným úkolem. 

- Webdesigner je odpovědný za výsledky své práce a dodržování veškerých pracovních 

předpisů, legislativních předpisů a pracovních postupů. 

- Webdesigner je také odpovědný za způsob jednání s klientem, s ostatními pracovníky i 

ostatními osobami v rámci pracovněprávního vztahu 

- Webdesigner má pravomoc rozhodovat o postupech své práce směrem k dosažení 

stanovených výsledků či splnění zadaného úkolu 

- Webdesigner má pravomoc komunikovat s koncovým zákazníkem při dodržení stanovených 

podmínek vnitro útvarové směrnice 

 

Specifikace pracovního místa 

 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného vzdělání: Optimální: Přípustná: 

 Středoškolské ZŠ 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
Není určen 

Odborné znalosti a dovednosti 
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Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

CorrelDRAW 4 Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

Adobe Photoshop 5 Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

Adobe Illustrator Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

PinnacleStudio 15 Velmi pokročilá Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Bez Ř.O. 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

5 let odborné praxe a zkušeností 

s webdesignem a user experience 

2 roky odborné praxe a zkušeností 

s webdesignem a user experience 

 

Osobní vlastnosti 

Týmový hráč 

Měl by být schopen práce v týmu, přijímat názory klientů, 

technického ředitele a spolupracovat na vytváření ideálního 

webdesignového řešení.   

Kreativita a  komunikační 

schopnosti 

Vysoká míra kreativity vzhledem k navrhování originálních 

webdesignových řešení a grafických výstupů. Dobrá úroveň 

komunikačních dovedností, vzhledem k nutnému kontaktu 

s klientem, umět prodat myšlenku, skloubit představy klienta a 

cíle, které má webdesign splňovat. Ovládat asertivitu a umět 

s klientem vykomunikovat řešení, které bude dle jeho představ, 

ale bude plnit cíle a potřeby.  Organizační schopnosti vzhledem 

k nutnosti organizovat si svou práci a dodržovat zadané termíny. 

Pracuje a komunikuje s výkonnými pracovníky a svým nadřízeným. 

Řídí svou práci a svůj čas.  

Samostatnost, 

odpovědnost 

Schopnost samostatně pracovat, přijímat odpovědnost za výsledky 

práce. 
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Loajalita, adaptabilita 
Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních 

hodnot, 

Flexibilita  

Je třeba být schopen pracovat pod tlakem a časovým presem. 

Zvládat koordinovat sebe a svou činnost a směřovat ke splnění 

zadaných úkolů a dodržovat termíny, být flexibilní, učit se novému,  

 

Další požadavky 

Orientace v problematice webdesignu a user experience. Ochota se vzdělávat. 

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Aneta Besedová 

Název pracovního místa: Odborný stážista (Specialist trainee) 

Oddělení: Technické oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Technický ředitel 

Podřízená pracovní pozice: není 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je odlehčit s administrativní činnosti a neodbornými činnostmi 

v rámci realizace zakázek a produkce. 

- Cílem pracovní pozice webdesigner je plnit úkoly zadané technickým ředitelem a zajistit tak 

plynulý chod realizace. 

- Odborný stážista se podílí na neodborných činnostech procesu produkce a realizace zakázek.  

 

Hlavní úkoly a činnosti 

- Příprava a zpracování textů a obsahové části webových řešení 

- Plnění internetových obchodů produkty 

- Pomocné práce v procesu realizace zakázek a produkce 

- Administrativní podpora podnikatelského subjektu 
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Pravomoci a odpovědnosti 

- Odborný stážista je plně odpovědný za svědomité a správné plnění zadaných úkolů 

technickým ředitelem, za výsledky své práce a za dodržování termínů sjednaných s daným 

úkolem. 

- Odborný stážista je plně odpovědný za výsledky své práce a dodržování veškerých pracovních 

předpisů, legislativních předpisů a pracovních postupů. 

- Odborný stážista je také odpovědný za způsob jednání s klientem, s ostatními pracovníky i 

ostatními osobami v rámci pracovněprávního vztahu. 

- Odborný stážista má pravomoc komunikovat přímo s koncovým zákazníkem v případě, že mu 

tuto odpovědnost přímo přidělí pro danou situaci jeho nadřízený 

 

Specifikace pracovního místa 

 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného vzdělání: Optimální: Přípustná: 

 Středoškolské Středoškolské 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
Není určen 

Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

MS Office Velmi pokročilá Pokročilá 

Internet Velmi pokročilá Pokročilá 

Práce s PC Velmi pokročilá Pokročilá 

Adobe Photoshop Pokročilá Základní 
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Osobní vlastnosti 

Samostatnost, 

odpovědnost 

Schopnost samostatně pracovat, přijímat odpovědnost za výsledky 

práce a svou práci plnit svědomitě. 

Loajalita, adaptabilita 
Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních 

hodnot, 

Flexibilita  

Je třeba být schopen pracovat pod tlakem a časovým presem. 

Zvládat koordinovat sebe a svou činnost a směřovat ke splnění 

zadaných úkolů a dodržovat termíny, být flexibilní a přizpůsobovat 

se pracovním požadavkům, učit se novému,  

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Bc. Lukáš Richtár 

Název pracovního místa: Obchodní ředitel (Business director) 

Oddělení: Obchodní oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Výkonný ředitel 

Podřízená pracovní pozice: Odborný konzultant 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč + provize 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč + provize 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je efektivní řízení obchodního oddělení, dosažení stanovených cílů 

obchodního oddělení a zajištění tak dostatečného množství práce pro podnikatelský subjekt. 

- Cílem pracovní pozice Obchodní ředitel je zajistit efektivní řízení obchodního oddělení a 

rozvoj obchodní strategii ve smyslu schválené vize a celkové strategie podnikatelského 

subjektu. 

- Obchodní ředitel koordinuje a zodpovídá za implementaci a rozvoj obchodní a prodejní 

strategie společnosti. Rozhoduje při realizaci obchodní politiky a využití interních zdrojů. 

Stará se o strategické řízení a ovlivňování vývojových a inovačních procesů. Reprezentuje 

společnost při vytváření a udržování obchodních vztahů a jednání s partnery. Má v 

kompetenci vedení a kontrolu zaměstnanců, rozdělování úkolů a následnou kontrolu jejich 

plnění. Součástí je i motivace a hodnocení těchto zaměstnanců. Také je jeho náplní činnosti 

samotné obchodování. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Tvorba obchodní strategie a politiky podnikatelského subjektu 

- Stanovování obchodní vize a navrhování a plnění obchodního plánu 

- Strategické rozhodování o spolupráci s klíčovými zákazníky 

- Zvyšování prodeje a propagace produktů 

- Péče o současné klienty podnikatelského subjektu a account managing 

- Vedení odborných konzultantů, monitoring a kontrola jejich pracovních aktivit, hodnocení, 

odměňování, motivování a především koučování 

- Samotné obchodní aktivity 

- Rozvoj distribučních kanálů 

- Monitorování konkurence a podíl na přípravě marketingové strategie 

- Pravidelný reporting vedení společnosti a výkonnému řediteli  

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Obchodní ředitel je odpovědný za efektivní fungování celého obchodního oddělení a je plně 

odpovědný za plnění obchodního plánu, a dosahování cílů obchodního oddělení, jejich 

účelem je zajištění dostatečného množství práce pro podnikatelský subjekt 

- Obchodní ředitel je plně odpovědný za výkony jeho obchodního týmu, je oprávněn vyžadovat 

dodržování stanovených aktivit a je oprávněn vyžadovat odpovídající výsledky zadané práce a 

v případě jejich neplnění přistupovat k opatřením. 

- Obchodní ředitel je odpovědný za tvorbu obchodní strategie, politiky a sestavování 

obchodního plánu 

- Obchodní ředitel je odpovědný za odborný rozvoj svých podřízených. 

- Obchodní ředitel má pravomoc rozhodovat o veškerých otázkách týkajících se obchodu 

- Obchodní ředitel má pravomoc podepisovat a uzavírat veškeré obchodní smlouvy 

- Obchodní ředitel má pravomoc kontrolovat veškeré pracovníky obchodního oddělení  
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Specifikace pracovního místa 

 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného 

vzdělání: 
Optimální: Přípustná: 

 Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské bakalářské 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
 Ekonomický 

 

 

Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

Anglický jazyk Velmi pokročilá Pokročilá 

Komunikační dovednosti Velmi pokročiá Velmi pokročilá 

Prodejní dovednosti Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

Manažerské dovednosti Velmi pokročilá Velmi pokročilá 

MS WORD Velmi pokročilá Pokročilá 

MS Excel Velmi pokročilá Pokročilá 

MS PowerPoint Velmi pokročilá Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Aktivní řidič 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

5 let působnosti v obchodě a 3 roky ve  3 roky působnosti v obchodě a 1 rok ve vedoucí 
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vedoucí pozici pozici 

 

Osobní vlastnosti 

Týmový lídr 

Podílí se na budování vztahů, vede tým obchodníků (odborných 

konzultantů), působí jako vzor ostatním, koučuje, poskytuje 

zpětnou vazbu ostatním členům týmu a je schopen přijímat jejich 

názory.  

Organizační, koordinační 

a komunikační 

schopnosti 

Vysoká úroveň komunikačních dovedností, asertivita, skvělé 

koordinační a organizační schopnosti. Pracuje a komunikuje 

s týmem konzultantů a výkonným ředitelem a především 

s nejvýznamnějšími klienty. Komunikuje s majitelem, zastupuje a 

reprezentuje podnikatelský subjekt navenek. 

Prodejní schopnosti 

Obchodní ředitel musí být charizmatický, musí umět zaujmout lidi, 

přesvědčit a umět výborně komunikovat, ovládat asertivitu, 

argumentaci.   

Aktivita 

Obchodní ředitel musí být aktivní při práci s týmem odborných 

konzultantů, musí aktivně přistupovat k plnění svých aktivit a dbát 

na dodržování obchodního plánu. 

Strategické myšlení 
Obchodní ředitel bude sestavovat obchodní strategii, filosofii a 

obchodní plány, je třeba, aby disponoval strategickým myšlením. 

Loajalita, adaptabilita 

Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních 

hodnot, nadále se podílet na jejich rozvoji především v rámci jeho 

oddělení, být naprosto adaptabilní s podnikatelským subjektem. 

Být loajální vůči všem osobám podílejícím se na činnosti podnik. 

subjektu, ale také vůči osobám zvenčí. 
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Sebe disciplína 

Je třeba naprosté sebe disciplíny maximální míry odpovědnosti a 

pracovní adaptability. Obchodní ředitel by se měl být vzorem 

obchodních konzultantů. Aby mohl po ostatních vyžadovat skvělé 

výsledky, je třeba, aby i on sám byl naprosto disciplinovaný. 

 

Další požadavky 

Ochota se neustále vzdělávat, ochota cestovat,  

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Popis pracovního místa 

 

Identifikace, organizační vztahy 

Jméno a příjmení: Tomáš Melecký 

Název pracovního místa: Odborný konzultant (Consultant) 

Oddělení: Obchodní oddělení 

Nadřízená pracovní pozice: Obchodní ředitel 

Podřízená pracovní pozice: Není 

Úvazek  plný                    částečný                        externista 

Platové ohodnocení - nástup ……… Kč + provize 

Platové ohodnocení - posun …….... Kč + provize 

 

Charakteristika pracovní pozice (účel a cíle práce) 

- Účelem pracovní pozice je prodejní aktivita, zvyšování obchodní činnosti a úspěšně 

dokončený prodej. 

- Cílem pracovní pozice Odborný konzultant je splnit obchodní aktivity a úspěšně docílit 

stanovené procentuální úspěšnosti prodeje. Prodat zákazníkům přínosné a užitečné řešení a 

směřovat k maximální spokojenosti a získání zpětných referencí od zákazníků. 

- Odborný konzultant zajišťuje prodej výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním, 

velkoobchodním společnostem a organizacím. Obchodní konzultant analyzuje potřeby 

potenciálních klientů, navrhuje vhodné řešení nabízených produktů a prezentuje navržené 

řešení působivou formou, představí přínosy pro potenciálního zákazníka, základní informace, 

zodpovídá dotazy potenciálních zákazníků a jeho hlavním cílem je úspěšně dokončený 

prodej. 
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Hlavní úkoly a činnosti 

- Analýzy prodejních oblastí a příležitostí 

- Práce s databází  

- Telefonické kontaktování potenciálních klientů 

- Sjednávání osobních obchodních jednání 

- Účast a vedení osobních obchodních jednání 

- Analýza potřeb potenciálních klientů 

- Sestavování a navrhování vhodných řešení pro potenciální klienty 

- Sestavování cenových nabídek 

- Prezentace a představování navržených řešení a cenových nabídek 

- Příprava a uzavírání obchodních smluv 

- Pravidelný reporting obchodnímu řediteli  

 

Pravomoci a odpovědnosti 

- Odborný konzultant je plně odpovědný za plnění obchodního plánu a je plně odpovědný za 

plnění stanovených počtů obchodních aktivit. 

- Odborný konzultant je plně odpovědný za analýzy potřeb klientů a za navrhovaná řešení 

- Odborný konzultant je plně odpovědný za správnost uzavřených obchodních smluv 

- Odborný konzultant je plně odpovědný za dodržování pravidel, jež se vztahují k jeho práci a 

jsou vymezeny v nařízeních obchodního oddělení či podnikových směrnicích a řádu 

- Odborný konzultant je spoluodpovědný za svůj odborný rozvoj. 

- Odborný konzultant má pravomoc podepisovat a uzavírat obchodní smlouvy 

- Odborný konzultant má pravomoc rozhodovat o své pracovní době avšak za předpokladu, že 

plní obchodní plán. 
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Specifikace pracovního místa 

 

Kvalifikační požadavky 

Úroveň požadovaného vzdělání: Optimální: Přípustná: 

 Vysokoškolské 
Středoškolské ukončené maturitní 

zkouškou 

Směr (obor) dosaženého 

vzdělání: 
Neuvedeno 

Odborné znalosti a dovednosti 

Požadovaná znalost: Optimální úroveň znalosti: Přípustná úroveň znalosti: 

Anglický jazyk Pokročilá Základní 

Komunikační dovednosti Velmi pokročilá Pokročilá 

Prodejní dovednosti Velmi pokročilá Pokročilá 

Manažerské dovednosti Pokročilá Základní 

MS WORD Velmi pokročilá Pokročilá 

MS Excel Velmi pokročilá Pokročilá 

MS PowerPoint Velmi pokročilá Pokročilá 

Řidičský průkaz sk. B Aktivní řidič Aktivní řidič 

 

Praktické zkušenosti 

Optimální: Přípustné: 

3 roky působnosti v oblasti obchodu 1 rok působnosti v oblasti obchodu 
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Osobní vlastnosti 

Týmový hráč 

Podílí se na budování vztahů, je součástí týmu obchodníků 

(odborných konzultantů), poskytuje zpětnou vazbu ostatním 

členům týmu a je schopen přijímat jejich názory.  

Organizační, koordinační 

a komunikační 

schopnosti 

Vysoká úroveň komunikačních dovedností, asertivita, skvělé 

koordinační a organizační schopnosti sebe sama a své práce. 

Pracuje a komunikuje s týmem konzultantů a obchodním 

ředitelem a především s potenciálními klienty. Komunikuje 

s obchodním ředitelem, zastupuje a reprezentuje podnikatelský 

subjekt navenek. 

Prodejní schopnosti 

Odborný konzultant musí být charizmatický, musí umět zaujmout 

lidi, přesvědčit a umět výborně komunikovat, ovládat asertivitu, 

argumentaci. 

Aktivita 

Odborný konzultant musí být při své práci aktivní, musí aktivně 

přistupovat k plnění svých obchodních aktivit a dbát na dodržování 

obchodního plánu. 

Loajalita, adaptabilita 

Totožnost s firemní kulturou, akceptace filosofie a firemních 

hodnot, být adaptabilní s podnikatelským subjektem. Být loajální 

vůči všem osobám podílejícím se na činnosti podnik. subjektu, ale 

také vůči osobám zvenčí. 

Sebe disciplína 
Je třeba naprosté sebe disciplíny maximální míry odpovědnosti a 

pracovní adaptability. 

 

Další požadavky 

Ochota se neustále vzdělávat, ochota cestovat,  

 

Vypracováno dne / kým: Schváleno dne / kým: 

7. 3. 2012, Bc. Lukáš Richtár 10. 3. 20012, Michal Seidler 

Platnost od: 1.4.2012 © mSolution.cz 
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Příloha č. 10. Pracovní řád 

Pracovní řád podnikatelského subjektu mSolution.cz – Michal Seidler 

 

Pracovní řád se vydává na základě ustanovení § 82 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). Jako základní normativní akt 

zaměstnavatele je zejména pramenem povinností zaměstnanců a jeho porušení je 

právním řádem posuzováno jako porušení pracovní kázně. Vydáním Pracovního řádu 

vzniká všem vedoucím zaměstnancům povinnost prokazatelně seznámit své podřízené 

zaměstnance s tímto Pracovním řádem a zajistit jeho veřejnou přístupnost.   

Rozsah působnosti 

 

Pracovní řád je závazný pro podnikatelský subjekt Michal Seidler – mSolution.cz (dále 

jen mSolution.cz) a pro všechny jeho pracovníky Pracovní řád se vztahuje i na 

pracovníky konající práce pro mSolutioin.cz na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, pokud je to výslovně uvedeno v uzavřené dohodě nebo pokud to 

vyplývá z jeho dalších ustanovení či z pracovněprávních předpisů. 

Vznik pracovního poměru 

 

1. Pracovní poměr vzniká: 

a)  Na základě pracovní smlouvy s pracovníkem 

b)  Na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce 

c)  Na základě živnostenského oprávnění doplněného o mandátní smlouvu 

 s výhradní činností pro mSolution.cz 

 

 

2. Pokud dále není uvedeno jinak, vzniká pracovní poměr na základě pracovní 

smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Náležitosti pracovní 

smlouvy upravuje zákoník práce. 

3. Pracovní poměr vzniká také uzavřením dohody o provedení práce či pracovní 

činnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

4. Pracovní poměr vzniká také na základě živnostenského oprávnění doplněného o 

mandátní smlouvu určující výhradní práci v dané oblasti pouze pro mSolution.cz 
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Povinnost seznámit zaměstnance s pracovním řádem, ostatními vnitřními předpisy 

zaměstnavatele, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s dalšími 

předpisy vztahujícími se k práci vykonávané zaměstnancem plní příslušný vedoucí 

pracovník, nadřízený zaměstnanci. 

 

Před uzavřením pracovního poměru, resp. podpisem pracovní smlouvy, zajistí vedoucí 

příslušného zaměstnaneckého útvaru seznámení uchazeče s jeho právy a povinnostmi 

vyplývajícími z pracovního poměru. S pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž 

má práci konat, seznámí uchazeče jeho budoucí nadřízený zaměstnanec taktéž před 

uzavřením pracovního poměru. 

 

Uzavírá-li se pracovní smlouva na druh práce, s jehož výkonem je spojena povinnost 

vyúčtovat svěřené hodnoty (peníze, zásoby, ceniny atd.), je nutno současně uzavřít se 

zaměstnancem dohodu o hmotné odpovědnosti podle ust. § 176 ZP. Tuto dohodu lze 

uzavřít pouze se zaměstnancem starším 18 let. 

 

Skončení pracovního poměru 

1. Pracovní poměr může být ukončen pouze způsobem a za podmínek stanovených 

zákoníkem práce.  

2. V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance doručuje tento svůj 

projev vůle směřující k ukončení pracovního poměru (výpověď, návrh na uzavření 

dohody o skončení pracovního poměru…) v písemné formě svému přímému 

nadřízenému. Ten je povinen převzetí včetně data potvrdit na kopii. 

3. V případě ukončení pracovního poměru ze strany pracovníka pracujícího na dohodu 

či na živnostenské oprávnění, je povinen toto své rozhodnutí oznámit svému 

nadřízenému ať už v písemné či ústní podobě. 

4. Při ukončení pracovního poměru je pracovník povinen informovat příslušného 

vedoucího pracovníka o stavu plnění uložených úkolů, řádně předat dosud 

nesplněné úkoly a písemné doklady. Dále je pracovník povinen odevzdat veškeré 

pracovní pomůcky, potřeby apod., které mu byly podle inventáře svěřeny, a to ve 

stavu, který odpovídá jejich obvyklému opotřebení. 

5. O předání úkolů a odevzdání pracovních prostředků, případně o způsobu náhrady 

škody, za kterou pracovník odpovídá, vedoucí pracovník vyhotoví písemný záznam. 
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6. Při ukončení pracovního poměru pracovníka vykonávajícího funkci, s níž je spojeno 

uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, případně při předávání této funkce, musí 

být provedena inventarizace svěřených hodnot. 

Povinnosti pracovníka 
 

Zaměstnanci jsou povinní plnit a dodržovat především následující ustanovení 

pracovního řádu: 

1. Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

zaměstnavatele, pověřeného vedoucího pracovníka a dodržovat zásady vzájemné 

spolupráce s ostatními zaměstnanci. 

2. Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených 

prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly dané pracovníkovi 

příkazem zaměstnavatele či pracovním příkazem pověřeného vedoucího 

pracovníka. 

3. Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat 

ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména pak dodržování 

obecně platných a vnitřních předpisů zaměstnavatele. 

4. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit 

a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením 

a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

5. Jednat samostatně a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co 

by mohlo ohrozit důvěru zaměstnavatele. 

6. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zaměstnanec dozvěděl při 

výkonu práce u zaměstnavatele, a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat 

jiným osobám. 

7. Zaměstnanec v souvislosti s výkonem zaměstnaneckého poměru se zavazuje 

nepřijímat dary nebo jiné požitky a výhody s výjimkou darů nebo výhod 

poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni. 

Práva pracovníka, další povinnosti pracovníka 

 

1. Zaměstnanec je povinen dodržovat předpisy a pokyny k zajištění požární 

ochrany 
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2. Pracovník ze zákona nesmí používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky 

na pracovišti v pracovní době i mimo obvyklou pracovní dobu, nesmí 

nastupovat pod jejich vlivem do práce a musí dodržovat stanovený zákaz 

kouření na pracovištích. 

3. Pracovník je povinen oznámit svému zaměstnavateli, u kterého vykonává 

pracovní činnost, nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob či způsobit hmotnou škodu. 

4. Pracovník se zavazuje dodržovat pořádek na pracovišti zaměstnavatele. 

5. Pracovník se zavazuje dodržovat zásady slušného chování a pokorného jednání 

jak s ostatními pracovníky mSoluiton.cz tak také při jednání s osobami zvenčí.  

6. Pracovník je odpovědný škodu, kterou způsobil neplněním povinností k 

předcházení škodě, neupozorněním vedoucího zaměstnance na tuto možnost, 

včasným nezakročením, pokud by tím bylo zabráněno jejímu bezprostřednímu 

vzniku (§ 175 ZP) . 

7. Pracovník je odpovědný za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen 

vyúčtovat na základě uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti (§ 176 ZP). 

8. Pracovník je odpovědný za ztrátu svěřených předmětů, nástrojů, osobních 

ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které 

zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení (§ 178 ZP) . 

9. Pracovník je odpovědný za škodu způsobenou nesprávným výkonem své 

pracovní povinnosti. 

10. Pracovník je odpovědný za škodu způsobenou úmyslným poškozením majetku 

či výstupů práce mSolution.cz . 

11. Pracovník je povinný dbát na ochranu osobních údajů, se kterými přijdou do 

styku při výkonu své práce, ochranu přístupových údajů, se kterými přijdou do 

styku při výkonu své práce. 

12. Pracovník především technického oddělení má povinnost dbát dodržování IT 

politiky a softwarové bezpečnosti. Pracovník má povinnost především dbát 

zvýšené bezpečnosti při zacházení s daty klientů, chránit je proti ztrátě, zneužití, 

narušení plynulého chodu.   

13. Pracovník má povinnost neustále rozšiřovat a prohlubovat svou kvalifikaci. 
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Povinnosti zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel je povinen vytvářet vhodné podmínky pro práci pracovníků, 

zajistit bezpečné pracovní. 

2. Zaměstnavatel je povinen řádně uhradit pracovníkovi plat do 15 dne 

následujícího měsíce na základě pracovníkem řádně odevzdané evidence 

pracovních hodin a evidencí pracovních aktivit v interním systému. 

3. Zaměstnavatel je povinen doložit podklady pro výpočet platu pracovníků a 

opodstatnit její vyplacenou výši.   

Pracovní doba 

 

1. Pracovník je povinen dodržovat pracovní dobu a její začátek a konec, který má 

stanoven v rámci pracovní smlouvy či dohody nebo na niž je domluven se svým 

nadřízeným pracovníkem.  

2. Pracovník má povinnost být na pracovišti přítomen nejméně 10 minut před 

začátkem pracovní doby.  

3. Pracovník opouští pracoviště nejdříve 5 minut po skončení pracovní doby. 

Přestávky na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítávají. Přestávky na 

kouření se rovněž do pracovní doby nezapočítávají. 

4. Každý pracovník technického oddělení je povinen vést evidenci pracovní doby 

dle pravidel stanovených ve vnitropodnikových směrnicích, jež jsou stanoveny 

pro každé pracovní místo technického oddělení. 

5. Každý pracovník obchodního oddělení je povinen evidovat veškeré jeho 

pracovní aktivity do interního systému mSolution.cz a tuto evidenci poskytnout 

zaměstnavateli nejpozději do  3. dne následujícího měsíce.  

Doručování písemností pracovníkem 

 

1. Pracovník má povinnost v případě přijetí a převzetí písemností určené pro 

zaměstnavatele neprodleně a okamžitě předat tuto písemnost do rukou svého 

nadřízeného popřípadě majitele podnikatelského subjektu. Pokud tak nemůže 

neprodleně učinit, informuje o této skutečnosti svého nadřízeného či majitele 

telefonicky a domluví se na způsobu a termínu předání. 
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Závěrečná ustanovení 

 

Pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012, který je současně dnem jeho vyhlášení.  

V Ostravě dne 26. 3. 2012 

 


