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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je Analýza podpůrných procesů. Nedílnou součástí tohoto 

tématu bude také návrh zajištění těchto podpůrných procesů ve vybraném podniku. Pod tímto 

tématem si lze představit spoustu pojmů jako: co je to analýza, co je to podnik a co jsou to 

podpůrné procesy a jak navrhnout jejich zajištění. To vše je předmětem objasnění v mé 

bakalářské práci. Vycházím však z předpokladu, že většina lidí zná pojmy jako podnik nebo 

analýza a proto se nebudu těmito pojmy dále hlouběji zabývat. Ovšem co to jsou podpůrné 

procesy již není tak známo a důvody proč a jak by se měly tyto procesy analyzovat a zavádět 

bude také předmětem mé práce. 

V dnešní době, kdy hlavně evropská ekonomika a hospodářství, prochází recesí se snaží 

všechny společnosti co nejvíce minimalizovat náklady za účelem co nejvyššího zisku. Je zde 

však riziko nesprávného a neuváženého snižování nákladů, které nakonec paradoxně vede 

k jejich zvýšení. Aby společnost předešla nesprávnému snižování nákladů je potřeba provést 

rozčlenění procesů na základní či podpůrné. Tyto procesy se skládají z jednotlivých činností, 

na které musí společnost vynaložit náklady. Na základě porovnání nákladů na tyto činnosti se 

vedení společnosti rozhodne, zda je pro společnost výhodné dále dělat tuto činnost uvnitř 

podniku, nebo jí předá externí firmě, která je schopna tuto službu zajistit lépe. A to ať už 

z hlediska kvality nebo také výše nákladů na tuto činnost vynaložených. Nicméně není vše tak 

jednoduché, jak se může zdát a procesu zavádění tzv. outsourcingu mnohdy předchází časově 

a finančně náročné procesy plánování, aby snaha o úsporu nákladů byla úspěšná a nepřišla 

nazmar. Ve své práci se zaměřím na zajištění různých forem úspory nákladů, ale také na různá 

rizika či přínosy jednotlivých forem. 

Cílem práce je analýza podpůrných procesů ve vybrané společnosti, návrh outsourcingu a 

zhodnocení. 

Cíli odpovídá koncepce této práce. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu podpůrné 

procesy: tedy outsourcing, offshoring a core-business podniku. 

V praktické části popíšu jaký podnik jsem si vybral, jaká je stručná historie vybraného 

podniku, kdo mi v podniku poskytoval informace. Vypracuju analýzu současného stavu 

podniku. Popíšu jednotlivé činnosti v podniku a budu posuzovat přínosy a rizika jednotlivých 



14 

 

způsobů zajištění těchto činností. Po prozkoumání a zhodnocení analyzovaných dat navrhnu 

zajištění zlepšení nové nebo stávající činnosti.  

Na závěr provedu celkové zhodnocení návrhu nového řešení oproti původnímu a zda se mi to 

povedlo naplnit cíle práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 FACILITY MANAGEMENT 

1.1 Historie  

První zmínky o Facility managementu se začaly objevovat na území USA v průběhu 

sedmdesátých let dvacátého století. Zde se také zrodila mezinárodní asociace Facility 

manažerů IFMA. Roku 1981 se přidala k této asociaci Kanada, a následně se začal tento 

fenomén rozšiřovat po celém světě.  Dnes má IFMA od roku 2000 zastoupení i pro Českou 

republiku. [1] 

 

Podporu pro rozvoj na tuzemském trhu má FM i v normě ČSN EN 15 221. Obsahuje dvě 

části, které vznikly překladem z normy EN 15 221. 

1.2 Facility management 

Facility managfement je multioborová disciplína, která představuje velký soubor služeb a 

podpůrných procesů, které napomáhají ke správnému chodu společnosti a optimalizace 

nákladů. 

Dle organizace IFMA lze facilitiy management definovat takto:  

Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 

Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 

věd. [5] 

Cílem facility managementu je posílit procesy ve společnosti, pomocí kterých jednotlivá 

pracoviště a pracovníci dosáhnou nejlepších výsledků a výkonů. V konečném důsledku 

napomáhají k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. 

1.3 Běžná naplň facility managementu 

 Provoz, údržba a servis technologických zařízení 

 Záruční a pozáruční servis 

 Revize, odborné technické prohlídky 
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 Dálkový monitoring 

 Nepřetržitá havarijní služba 

 Činnost PO a BOZP 

 Vedení klíčového hospodářstí 

1.4 Facility manažer 

Jedná se o osobu zodpovědnou za vedení prováděných podpůrných činností a má zajistit 

jejich účelné a efektivní plnění. Je nutné, aby facility manažer uměl dobře komunikovat,  

vystupovat jako profesionální odborník a být tzv. lídr, osoba, která je schopna se správně 

rozhodovat a vést lidi ve svém týmu. Je u nich požadavek nejen na znalosti, ale také praktické 

dovednosti a sociální zralost. [5] 
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2 PODPŮRNÉ PROCESY  

Podpůrnými procesy nazýváme ty procesy, činnosti a služby ,které jsou nedílnou součástí 

chodu každé firmy. Přímo nesouvisejí s hlavními činnostmi a aktivitami firmy, ale pro její 

fungování jsou nezbytné.  

Hlavním úkolem těchto podpůrných procesů je zvýšit komfort jednotlivých pracovišť a tím i 

výkonnost pracovníků. Dále mají za úkol zajistit maximální dlouhodobou ziskovost 

společnosti při optimálních nákladech. [3] 

2.1  Cíl a metody řízení podpůrných procesů 

původní definici asociace IFMA: „Metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, 

pracovní činnosti a pracovní prostředí, která v sobě zahrnuje principy obchodní 

administrativy, architektury, humanitních a technických věd.“ Tato definice je často 

prezentována symbolem „3P“ (Pracovníci +Procesy+ Prostory) a lze ji grafi cky vyjádřit 

jako synergii „3P“, která je cílem facility managementu (viz obr. č. 1) [Vyskočil, Štrup, 

Pavlík, 2007]. [5], [6] 

 

Obr. č.1: Synergie „3P“ – cíl metody FM  

Zdroj: [Vyskočil, Štrup, 2003, s. 93] 



18 

 

2.2  Dělení podpůrných procesů dle ČSN EN 15221-1 

Základní procesy FM jsou tříděny podle typů požadavků na „tvrdé a měkké“ služby. Hard 

služby zastupují hlavně prostor a infrastrukturu a na druhé straně soft služby se zabývají 

organizací lidmi, kteří v dané společnosti pracují. 

2.2.1 Tvrdé služby = Hard services = Prostor a infrastruktura 

 Ubytovací a prostorové služby 

 Pracoviště 

 Technická infrastruktura 

 Čištění a úklid 

2.2.2 Měkké služby = Soft services = Lidé a organizace 

 Zdraví, bezpečnost a ochrana 

 Péče o uživatele objektů 

 ICT 

 Interní logistika [3] 
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3 OUTSOURCING 

Pojem outsourcing ( Outside Resource Using) v doslovném překladu znamená používání 

vnějších zdrojů. Lze jej chápat jako převedení odpovědnosti a starosti na méně důležitých 

aktivitách daného podniku na jiné externí poskytovatele za úkolem zaměření veškeré 

pozornosti na core-business podniku a jeho zkvalitňování. Jedná se o rozhodování mezi 

dvěma strategiemi dělej nebo nakup. Ve většině případech se jedná o posun ze sekce dělej do 

sekce nakup (viz obr. č. 1.1). Management podpůrných procesů 

 

Obr. č. 2: Kroky v rozhodování NAKUP – DĚLEJ 

Zdroj: Upraveno podle McIvor et al, 1997, s. 172 

Každá společnost má své činnosti a procesy. Některé jako např. platební styk, nákup, služby 

zákazníkům, mohou být společné pro všechny společnosti. Jiné procesy jsou však specifické 
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pro daný druh společnosti např. výroba v hutním podniku, řízení zásob v maloobchodu, 

testování léků aj. [5] 

 Tyto služby a procesy lze zabezpečovat z vlastních nebo externích zdrojů a to v těchto 

podobách:  

 dělej – používání vlastních zdrojů, procesů a pracovníků pro dané procesy a činnosti, 

 nákup – využívání vnějších zdrojů (jedná se o typický outsourcing od jednoho či více 

dodavatelů), 

 spolupracuj, kooperuj – společné podniky v nichž jsou zapojeny dva nebo více 

účastníků, 

 konkuruj / soutěž – činnost může být vyčleněna jako samostatná jednotka a umístěna 

na trh nebo zde i případně prodána. [5] 

3.1Procesy vhodné k outsourcingu 

Každá společnost nebo organizace se na základě vlastní analýzy musí vyhodnotit zda je 

efektivní využívat pro zajišťovaní podpůrných procesů outsourcingu nebo je výhodnější tyto 

procesy řídit a zjišťovat z vlastních zdrojů. Zavádění outsourcingu sebou přináší také rizika, 

která je nutno dobře zvážit a která spočívají ve ztrátě kontroly nad podpůrnými činnostmi 

subjektu, který je uvolnil pro potřeby volného trhu. 

V dnešní době je trend moderního managementu podniku tzv. „Lean Managementu“ neboli 

managementu „zeštíhlování“. Společnost se zbavuje na základě rozhodnutí vrcholového 

managementu těch aktivit, které firmu neúměrně zatěžují a v konečném efektu nemají žádnou 

přidanou hodnotu jak pro zákazníky, tak pro služby či koncové výrobky. Outsourcing je tedy 

jedním z východisek jak snižovat náklady a zvyšovat efektivitu. 

Při rozhodování o tom jaké činnosti a procesy je třeba, aby se management společnosti držel 

několika základních aspektů. Je důležité, aby přednostně vytěsnil takové procesy a činnosti, 

které primárně netvoří žádnou hodnotu pro zákazníka a jsou spíše podpůrné. Pro rozdělení 

činností, které tvoří základní hodnoty společnosti a tím zajišťují konkurenceschopnost a 

všechny ostatní činnosti, můžeme použít Porterův generický hodnotový řetězec organizace 

(viz obr. č. 3.1). [5] 
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Obr. č. 3: Přehled podnikových činností 

Zdroj: Dvořáček, 2009 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že základní hodnototvorné činnosti by vytěsněny být 

neměly. Existují však tři základní limity, omezující outsourcing jakékoliv činnosti a na 

základě, kterých se lze rozhodnout: 

 Náklady – případ, kdy je samotný outsourcing nákladnější než vlastní 

vnitropodniková realizace daného procesu je outsourcing nevhodný. Není vždy na 

první pohled jasné jestli se outsourcing vyplatí, protože je zde mnoho skrytých 

aspektů, se kterými se dopředu neuvažuje např. : kontrola kvality, transakční náklady 

apod. 

 Ztráta kontroly – každá společnost usiluje o zlepšení svých cílů jako celku nikoliv o 

jednotlivé dílčí úspěchy sekcí. Proto je nutné, aby i poskytovat outsourcingu byl 

ochoten akceptovat tuto podnikovou filozofii. V opačném případě je nutné oslovit 

jiného dodavatele nebo se pokusit o realizaci vlastními silami, 

 Smluvní omezení – samozřejmě není možné námi poskytovanou službu, u které jsme 

smluvně vázáni našimi zákazníky, poskytovat výhradně v naší režii. Je proto nutné 
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prověřit všechny smluvní vztahy s klienty se speciálním důrazem na právě uvedenou 

skutečnost. [5], [6] 

3.2 Důvody pro využívání outsourcingu 

3.2.1Primární důvody 

Důvody outsourcingu lze rozdělit na: 

 ekonomické – záměrem je úspora, 

 strategické – řeší aktuální rozvoj společnosti a vykonávání jejich činností s menším 

množstvím vlastních nákladů. 

Jak už víme, tak jedním z primárních důvodů pro outsourcing je snaha vedení společnosti 

snižovat náklady. Toto dokazuje i průzkum společnosti International Association of 

Outsourcing Professionals (IOAP) ve kterém 49 % dotázaných zvolilo vytěsňování některých 

vlastních procesů právě za účelem snižování nákladů. Existují však i jiné motivy pro 

outsourcing (viz obr. č. 1.3). [5] 

 

Obr. č. 4: Hierarchie cílů společnosti při outsourcingu  

Zdroj: IAOP (2004) 



23 

 

Mimo důvody vhodné pro outsourcing, které vyplívají z výše uvedeného průzkumu lze najít i 

další důvody: 

 důvody organizační 

 zaměření organizace na hlavní činnost, 

 zvýšení pružnosti, 

 podpora změn, restrukturalizace a transformace organizace, 

 zvýšení hodnoty výrobků a služeb, spokojenosti zákazníků, tržní hodnoty organizace; 

 důvody procesní 

 zlepšení provozní výkonnosti, 

 získání znalostí, dovedností a technologií, 

 zlepšení managementu, 

 získání nových inovativních nápadů; 

 důvody finanční 

 snížení investic do stálých aktiv, technologií a uvolnění těchto prostředků pro jiné 

účely, 

 získání hotovosti prodejem majetku dodavateli; 

 důvody výnosové 

 získání přístupu k novému trhu a novým obchodním příležitostem prostřednictvím 

obchodní sítě dodavatele, 

 zrychlení expanze využitím kapacity, procesů a systémů vyvinutých dodavatelem; 

 důvody nákladové 

 lepší kontrola nad náklady, 

 snížení nákladů v důsledku lepšího výkonu a lepší nákladové struktury partnera, 
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 snížení fixních nákladů jejich přesunem do nákladů variabilních; 

 důvody zaměstnanecké 

 poskytnutí větší možnosti kariérního růstu zaměstnancům, 

 zvýšení nasazení a energie v oblasti vedlejších činností, 

 snížení počtu zaměstnanců, 

 poskytovatel garantuje personální kontinuitu (výměnu zaměstnanců v případě 

odchodu, nemoci atd.; 

 další důvody 

 sdílení rizik. [5] 

3.3 Výhody a nevýhody outsourcingu 

Důležitým krokem je sestavení požadavků na činnosti, které chce daná společnost 

outsourcovat, 

 jejich správné vymezení, 

 stanovení požadavků na jejich kvalitu, cenu, náklady, výkonnost, 

 posouzení toho, jak outsourcované činnosti ovlivňují finanční hospodaření společnosti. 

Činnosti pro které je výhodné outsourcing využívat by měly být opakované, rutinní u kterých 

jsou jasné klíčové a měřitelné ukazatele. 

V tabulce č. 1.1 jsou uvedeny hlavní přednosti a slabiny outsourcingu ve srovnání s realizací 

procesů uvnitř firmy. 

Z tabulky může vyplívat, že nevýhod outsourcingu je více než výhod, ale je třeba si uvědomit, 

že většinu nevýhod lze částečně eliminovat výběrem vhodného a spolehlivého poskytovatele a 

také sepsáním vhodné smlouvy. Je potřeba také zmínit,že náklady na zavedení a poskytování 

outsourcingu by neměly být rozhodujícím faktorem zda uplatnit outsourcing vybraných 

činností či ne. Určitě by však náklady měly být kritériem pro výběr poskytovatele FM služeb. 

[5], [6] 
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Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody outsourcingu 

Zdroj: VYSKOČIL, Vlastimil; KUDA, František a kol.: Management podpůrných procesů 
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4 INSOURCING 

Insourcing lze volně přeložit jako začlenění, v praxi se používá anglický výraz insourcing. 

Jedná se o zajištění služeb pomocí vlastních pracovníků. Začlenění původně externích služeb, 

procesů a činností zpět dovnitř organizace nebo začlenění cizích procesů do vlastní činnosti. 

4.1  Důvody pro využívání insourcingu  

 snížení transakčních nákladů. 

 odpadá složitá koordinace s externím dodavatelem. 

 zvýšení bezpečnosti. 

 konkurenční výhoda v budoucnu. 

 jiné důvody. 

4.2  Výhody a nevýhody insourcingu 

 výhody:  

 vysoká operabilita, flexibilita. 

 snadnější získávání informací. 

 menší riziko úniku interních informací. 

 nevýhody: 

 odpovědnost za řízení činností. 

 nutnost investic. 

 riziko stagnace činností. [5] 
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5 OFFSHORING 

Anglický překlad offshoringu je mimo pobřeží a původně byl pojem offshoring spojován 

s daňovými ráji.Časopis Wall street v roce 2002 vymezil pojem offshoring jako přesun 

některých nebo všech činností do nízkonákladových zemí. 

S využitím tabulky č. 1.2 lze znázornit offshoring jako přesunutím aktivit z jednoho státu do 

zahraničí. [5] 

 

Obrázek č.5: Podstata offshoringu 

Zdroj: VYSKOČIL, Vlastimil; KUDA, František a kol.: Management podpůrných procesů 

Offshoring lze také chápat jako outsourcing na velké vzdálenosti. 

5.1  Dělení offshoringu 

 průmyslový – přesun průmyslových činností do zahraničí s cílem jej provozovat 

v podmínkách nízkonákladové ekonomie. Je zde také možnost disponovat určitými 

investičními podmínkami 

 obchodní – obchodní činnost domácího subjektu v zahraničí, který může čerpat určité 

daňové výhody z hlediska umístění v cizí zemi. 
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 finanční – představuje vlastní finanční činnost domácího subjektu v zahraničí. Subjekt 

užívá finančních výhod,které jsou mu v daném finančním prostředí poskytovány tzv. 

daňový ráj. [5] 
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6 CORE-BUSINESS 

Core-business je v překladu hlavní činnost dané společnosti. Hlavní činnost může být 

charakterizována jako dominantní, funkční proces uskutečněný jednotlivcem, skupinou 

jednotlivců, organizací, firmou za účelem zisku. Hlavní činnost je pro ně nosná. V zásadě jsou 

to procesy, které přinášejí organizacím nejvyšší přidanou hodnotu. [3] 

6.1  Příklady hlavních činností 

 škola – výuka. 

 restaurace – stravování hostů. 

 hotel – ubytování a servis hostů. 

 divadlo – řízení scény a představení. 

 automobilka – výroba automobilů. 

6.2  Zdroje hlavních činností 

 finanční zdroje. 

 lidské zdroje. 

 technické zdroje. 

 know – how. 

 čas. [2], [3] 
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7 HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB- KPI 

Pro FM služby ať už poskytované formou outsourcingu nebo insourcingu se k hodnocení 

kvality a výkonu dané služby používá tzv. KPI (Key Performance indicators). Při hodnocení 

KPI se používají základní pojmy jako SL a SLA. SL (service level = úroveň služby) je 

dokument, který vytváří zadavatel služby, a který obsahuje specifikaci toho, co od FM služby 

požaduje. Nemusí však definovat vše do detailu, protože se nepředpokládá, že zadavatele je 

odborníkem, ale měl by ze svého pohledu v dokumentu SL uvést všechny požadavky, které 

od dané služby očekává a také vydefinovat vše nepřekročitelné (mezní požadavky). Budoucí 

poskytovatel, který je odborníkem v dané oblasti by pak měl v rámci výběrového řízení 

doplnit všechny ostatní parametry a doplněnou verzi předložit klientovy k odsouhlasení. 

Oboustranně odsouhlasená SL nabídka se následně přepracuje do SLA smlouvy (Servis Level 

Agreement), která by měla přesně specifikovat dodávku dané služby v jejím rozsahu, mezích, 

cenně, případných penalizacích, kvalitě/nekvalitě poskytované služby  také jednoznačně 

určená pravidla pro vyhodnocování této kvality. Výsledek takto dohodnutých kritérií 

hodnocení dané služby může vypadat např. takto:, [4] 

 
Obr. č.6: Příklad hodnocení podle KPI 

Zdroj: www.realit.cz 

 



31 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

8 SEZNÁMENÍ S PODNIKEM 

Pro svou praktickou část jsem si vybral firmu, která nese název podle společenství zakladatelů 

Ing. Petra Zděbla, Ing. Ivana Zděbla, Ing. Radima Kašinga, Ing. Ladislava Kašinga a Ing. 

Jaroslava Dyntara. V roce 1992 vznikla firma - ZK Design v.o.s., která se později přeměnila 

na ZK Design s.r.o. a dále ZK Design a.s., což bylo při stále rozšiřujících se aktivitách firmy 

logickým vyústěním. Sídlo firmy se nachází ve Velké Polomi. Firma působí hlavně v Ostravě, 

ale aktivity firmy zasahuju do celé ČR a Evropy. 

Hlavními činnostmi firmy výroba regálové techniky, propagačních displayů, výrobky v rámci 

„drátěného“ programu, průmyslové výrobky, školního, kancelářského a speciálního nábytku, 

včetně komplexních návrhů a realizací interiérů. 

Snaha firmy je dosažení co nejvyšší kvality a diferenciace pro koncového zákazníka při 

zachování optimalizací nákladů. Outsourcing podnikových činností je součástí strategického 

plánu firmy. Využívají ho při několika činnostech firmy. Při ročním obratu firmy, který činní 

cca 100 000 000 Kč ročně je tato strategie v souladu s hlavní myšlenkou outsourcingu jako 

nástrojem pro snižování nákladů. Pojem firma budu dále v textu nazývat firmu ZK Design a.s 

8.1 Organizační struktura podniku 

Pro představu fungování firmy uvádím organizační strukturu firmy. 

Obr. č 7: Organizační struktura firmy ZK Design a.s. 

Zdroj: ZK Design a.s. 
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9 STRATEGICKÁ ANALÝZA PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 

Strategickou analýzou se budu snažit o přiblížení rozčlenění podpůrných činností firmy. 

Valná hromada: valná hromada je složena z několika akcionářů, kde několik akcionářů je 

zároveň také majiteli firmy, kteří vlastní většinový podíl akcií podniku. Mezi zbylé akcionáře 

je rozdělen menšinový podíl akcií. Valná hromada je nevyšším orgánem společnosti a má 

pravomoc rozhodovat ve všech záležitostech firmy, například o vnitřní organizaci firmy, 

obsahu a změně stanov firmy, schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku aj. 

Dozorčí rada: v akciové společnosti je dozorčí rada zřízena povinně podle obchodního 

zákoníku. Členy dozorčí rady volí valná hromada na určité období. Dozorčí rada ve firmě ZK 

Design a.s. zastává výhradně kontrolní a řídí funkci nad představenstvem firmy a 

uskutečňování podnikatelské činnosti firmy. 

Představenstvo: se ve firmě schází dvakrát týdně a to vždy na začátku a ke konci pracovního 

týdne, kde řeší předkládané účetní bilance a plánuje aktuální obchodní aktivity firmy. 

Výkonný ředitel: výkonný ředitel je zároveň jedním z majitelů a většinových akcionářů firmy. 

Stará se o celkové řízení a směřování organizace jak na českém,tak i na mezinárodním trhu. 

Úzce spolupracuje se dalšími členy firmy jako jsou obchodní a finanční ředitel. 

Finanční ředitel: je také jeden z majitelů a většinových akcionářů firmy. Je zodpovědný za 

zabezpečení ekonomické stability firmy, jejího trvalého růstu zisku, tvoří roční plány a 

rozpočty a provádí komunikaci s bankou. Zároveň také úzce spolupracuje a dohlíží na správné 

fungování ekonomické úseku. 

Obchodní ředitel: je další z majitelů a většinových akcionářů , stará o obchodní aktivity firmy, 

reprezentuje společnost při vytváření a udržování obchodních vztahů, kontroluje a řídí 

obchodní oddělení. Ve spolupráci s podřízenými pracovníky obchodního oddělení kompletuje 

nabídky k výběrovým řízením a tvoří nákladové rozpočty k jednotlivým nabídkám. 

Výkonný, finanční a obchodní ředitel ve spolupráci se svými přímými podřízenými řídí a 

spolupracují se zbývajícími vedoucími pracovníky jako jsou manažeři a technologové, kteří 

jsou zodpovědní za chod ostatních výrobních oddělení ve firmě.  
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9.1  Rozčlenění činnosti firmy 

Při rozčlenění činností jsem se držel organizační struktury podniku. 

9.1.1 Primární procesy 

 kovovýroba, pod kterou patří 

 výroba regálové techniky 

 výroba propagačních displayů 

 výroba v rámci „drátěného“ programu 

 prášková lakovna 

 průmyslové výrobky 

 dřevovýroba 

 výroba školního a kancelářského nábytku 

 výroba nábytku na míru 

 komplexní návrhy a realizace interiérů 

9.1.2 Podpůrné procesy 

 odvoz a zpracování odpadu 

 doprava 

 montážní práce 

 úklid  

 úklid kancelářských prostor 

 úklid spojovacích prostor 

 ostraha 

 technický servis a údržba 
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 servis a údržba strojního zařízení firmy 

 správa a servis IT zařízení, softwaru a telekomunikačních sítí 

 Energetický managemet 
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10 VÝBĚR PROCESŮ K ANALÝZE 

V této části práce budu vybírat konkrétní procesy u nichž budu posuzovat rizika a přínosy 

jednotlivých způsobů zajištění na základě porovnávání nákladů, které jsou na jednotlivé 

způsoby zajištění vynakládány. 

10.1  Primární procesy 

Kovovýroba: jedná se o rozsáhlý systém výroby ke kterému jsou zapotřebí moderní strojní 

zařízení a vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří procházejí pravidelným školením a jsou 

schopni tato zařízení obsluhovat. Zároveň se zde jedná o propojení více odborných 

oborů,které spolu kooperují a vytvářejí kompletně hotový produkt,který je připraven 

k montáži v daném místě a následnému prodeji.  

Dřevovýroba: u dřevovýroby je způsob zajištění výroby stejný jako u kovovýroby. Jedná se o 

výrobní proces, který opět zastávají významnou měrou moderní stroje a kvalifikovaní 

pracovníci, kteří jsou proškoleni tyto stroje obsluhovat. Podle návrhů interiérů je firma 

schopna rychle a kvalitně reagovat na potřeby zákazníka a všechny jeho požadavky okamžitě 

navést do výroby. Dřevovýroba opět produkuje hotový produkt připravený k montáži v daném 

místě a následnému prodeji. 

V mnoha případech spolu tyto dva hlavní procesy, které zároveň tvoří core-bussiness firmy 

spolupracují. V některých projektech je třeba, aby kovovýroba vytvořila části nebo celé 

konstrukce nezbytné pro kompletaci produktů dřevovýroby a naopak. Z těchto výše 

uvedených důvodů firma v žádném případě neuvažuje o zajištění těchto činností jinou firmou 

nebo organizací, která by mohla nepříznivě tento harmonický výrobní postup a kooperaci 

narušit. 

10.2  Podpůrné procesy 

Odvoz a zpracování odpadu: při odborném zaměření hlavních procesů firma produkuje velké 

množství kovového, dřevěného a dalšího odpadu v podobě různých chemických látek, které 

jsou k výrobě potřeba nebo při výrobě vznikají. Při současné legislativě a nárocích na odborné 

likvidování odpadů je pro firmu jediným logickým řešením zajištění této činnosti externě 

outsourcingem. Není tak vystavována rizikům spojeným s nesprávnou likvidací odpadů a 

vysokých nákladech s tím spojených. 
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Doprava: protože firma operuje nejen na vnitrostátní, ale také na mezinárodní úrovni, bylo by 

finančně i logisticky náročné pořídit a udržovat takto rozsáhlý vozový park. Z tohoto důvodu 

je doprava zajišťována externími dopravci, pro které je doprava hlavní činnost podnikání a 

mají k tomu všechny potřebné prostředky. 

Montážní práce: montážní práce při finální kompletaci a instalaci produktů si firma dříve 

zajišťovala vlastními zdroji. Nastal však problém dlouhodobějšího charakteru, který vznikl 

převážně v lidských zdrojích, kdy pracovníci neodváděli pracovní výkony, které byly 

požadovány jak firmou, tak investorem. Protože tento problém nebylo možné dlouhodobě 

vyřešit, vedení firmy rozhodlo, že montážní sekci úplně zruší a začne montážní práce 

outsourcova. Pro zajištění této činnosti vybrala firmu Trojmiko stav s.r.o. , která kromě 

stavebních prací nabízí, také montážní práce, disponuje adekvátním počtem lidských zdrojů a 

plně zodpovídá za předem stanovenou kvalitu služby. Dnes už tato spolupráce funguje 

několik let na požadované úrovni. 

Úklid: úklid kancelářských a spojovacích prostor firma zajišťuje insourcingem z vlastních 

zdrojů převážně pracovníky na částečný úvazek,  protože uklízený prostor není tak rozsáhlý a 

úklid není tak náročný. Nicméně je zde celá řada činností jako doplňování hygienických 

prostředků do šaten, sprch, toalet nebo také udržování zeleně v letním období a udržování 

komunikací v zimním období. 

Ostraha: ostrahu firma zajišťuje insourcingem pomocí pracovníků na částečný úvazek, 

protože požadavek na střežení objektu je pouze od odpoledních hodin přes noc do časných 

ranních hodin, kdy v areálu nikdo není nebo je v provozu pouze část výroby a tím pádem. 

Nicméně firma zvažuje tuto činnost outsourcovat vzhledem ke stále narůstajícímu provozu i 

ve večerních hodinách a také vzhledem k drobným krádežím materiálu, které ovšem v součtu 

páchají nemalé škody. Firma disponuje rozsáhlým kamerovým systémem, který je schopen 

výroby sledovat, ale nemá pracovníka, který by tento systém neustále sledoval a 

vyhodnocoval případná rizika. To je také další důvod k úvaze zajištění této činnosti 

outsourcingem. 

Technický servis a údržba: tento proces dále dělíme na :  

 servis a údržba strojního zařízení – kde firma tuto činnost zajišťuje pouze externě. 

Důvod je ten, že se jedná o drahá strojní zařízení, kdy některá z nich jsou stále 
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v záruční době výrobce a jakýkoliv neodborný zásah by mohl stroj nenávratně 

poškodit. 

 správa a servis IT zařízení, softwaru a telekomunikačních sítí – firma za části provádí 

tuto činnost insourcingem a z části outsourcingem, kdy o správu telekomunikačních 

sítí se stará interní pracovník, který má na starosti fungování firemních serverů, 

komunikaci s poskytovatelem mobilní sítě a také správu interního softwaru Sanline, 

který funguje na stejném rozhraní jako SAP či CAFM softwary. O správu a servis IT 

zařízení se stará specializovaná firma, která také byla výhradním dodavatelem IT 

techniky a v případě jakýchkoliv potíží s IT technikou okamžitě reaguje a provádí 

patřičné kroky k vyřešení problému. Dále také provádí správu počítačového softwaru 

jako je Windows a Windows office. Protože firma také disponuje specializovaným 

CAD softwarem potřebným k provádění jejího core bussinesu jsou zde potřebná častá 

školení a inovace, na která si firma externě najímá pracovníky firmy, od kterých 

software zakoupila. 

Energetický management: dříve si tuto činnost zařizovala firma sama, ale po nedávné rozsáhlé 

rekonstrukci areálu, kdy došlo k výstavbě nového administrativního a školícího střediska za 

použití nejnovějších technologií v oblasti zateplovacích systémů, teplené techniky a také 

výstavbě menší solární elektrárny se firma rozhodla pro co největší užitek tuto činnost 

outsourcovat.  
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11 PODROBNÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PODPŮRNÝCH PROCESŮ 

Podle mého názoru jsou tyto procesy vhodné k porovnání různých způsobů zajištění a také 

vedení firmy se vyjádřilo ve smyslu, že tato analýza bude přínosem pro firemní politiku. 

Před jakýmkoliv srovnáváním si musím určit kritéria, podle kterých budu určovat jestli se 

daný proces, činnost nebo služba hodí pro externí či interní zajištění nebo jestli se vůbec 

vyplatí změny provádět. Jedním z hlavních kritérií jsou určitě náklady, protože náklady jasně 

a přehledně určují ceny jednotlivých služeb a z toho důvodu jsou pro většinu firem hlavním 

ukazatelem pro rozhodování. Ovšem nemělo by vždy výhradně záležet pouze na nákladech. 

Je třeba zohlednit také další kritéria jako spolehlivost, kde se jedná o dodržování dohodnutých 

termínů, nebo zajištění požadované kvality. Také záleží do jaké míry je daný proces 

specifický. 

11.1 Analýza procesu úklid 

Jak už jsem výše uvedl úklid si firma zajišťuje interně, ale vedení chce zjistit také porovnání 

nákladů současného zajištění  úklidu s externím zajištěním. 

11.1.1  Náklady na interní zajištění úklidu 

Úklid je třemi zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek. Úklid probíhá v kancelářských 

prostorách, spojovacích prostorách a v prostorách školícího střediska o celkové podlahové 

ploše přibližně 805 m². V letním období probíhá udržování zeleně a v zimním období 

udržování komunikací o které se starají také zaměstnanci firmy. 

Druh podlahové plochy Velikost podlahové plochy 

Zátěžový koberec 650 m² 

Keramická dlažba 155 m² 

Tabulka č. 2: Množství uklízené podlahové plochy 

Zdroj: Autor 

Z tabulky je patrné, že v prostorách firmy se uklízejí různé druhy podlahových ploch a každý 

z nich si vyžaduje jiné ošetření. Je třeba také vzít v úvahu, že zaměstnanci neuklízejí pouze 

podlahu, ale také myjí okna, nábytek , doplňují hygienické potřeby na toaletách, ve sprchách a 

také udržují venkovní prostory v letním i zimním období. Všechny tyto činnosti výrazně 

ovlivňují náklady a je třeba i tyto položky zohlednit. 
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Druh plochy Velikost plochy 

Zeleň 2519 m² 

Komunikace 1250 m² 

Tabulka č. 3: Množství uklízené venkovní plochy 

Zdroj: Autor 

Mzdové náklady na 1 zaměstnance na měsíc v Kč 

včetně soc. a zdrav. pojištění 

Mzdové náklady na 1 zaměstnance na rok v Kč 

včetně soc. a zdrav. pojištění 

6 750 81 000 

Tabulka č. 4: Mzdové náklady na úklid 1 zaměstnance 

Zdroj: ZK Design a.s. 

Když tedy vezmeme v úvahu náklady na mzdy tří zaměstnanců, které ročně v součtu činní 

243 000 Kč. Zbytek nákladů je vynaložených na čistící a hygienické prostředky, prostředky 

na udržování zeleně a komunikací. 

Náklady na úklid v jednotlivých letech Cena v Kč bez DPH 

2010 254 132,93 

2011 395 532,16 

2012 393 321,73 

Tabulka č. 5 : Celkové roční náklady na úklid v jednotlivých letech viz. příloha č. 4 

Zdroj: ZK Design a.s. 

V celkových nákladech viz. tabulka č. 5 jsou zahrnuty mzdy zaměstnanců a náklady na 

pracovní a hygienické prostředky. V letech 2011 a 2012 se výrazně zvýšili náklady na úklid. 

To je zapříčiněno rozsáhlou rekonstrukcí a výstavbou nových kancelářských a školících 

prostor, kde při samotné výstavbě a následných dokončovacích pracích byly prašností, 

provozními podmínkami a nárůstem podlahové plochy zvýšeny nároky na úklid. Také se 

v dalších letech oproti roku 2010 navýšil počet zaměstnanců ze dvou na tři, aby bylo možné 

zajistit úklidové služby ve stejné kvalitě při nárůstu uklízené plochy. 

11.1.2 Náklady na externí zajištění úklidu 

Při zjišťování nákladů na externí zajištění úklidu jsem přes internet a pomocí telefonického 

dotazování oslovil některé  firmy, které působí v Moravskoslezském regionu a specializují se 

na úklid a údržbu objektu. Požádal jsem je o ceníky nabízených služeb z nichž jsem si byl 

schopen spočítat náklady na jednotlivé činnosti při úklidu. U většiny těchto společností jsem 
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zjistil, že náklady na poskytování identických služeb jsou v mnoha případech stejné nebo se 

jen nepatrně liší a proto jsem vycházel z ceníku firmy Suzi AGENTURA s.r.o. viz. příloha č. 

2, která uvádí ceny úklidu nejen kancelářských prostor, ale také venkovních prostor. 

Druh uklízených ploch Množství  Jednotková cena v Kč 

bez DPH 

Celková cena v Kč 

bez DPH 

Koberec 650 m² 0,6 Kč / m² 390 

Keramická dlažba 155 m² 0,8 Kč / m² 124 

Okna 140 m² 15 Kč / m² 2 100 

Zeleň 2519 m² 0,5 Kč / m² 1259,50 

Odklízení sněhu 1250 m² 3,5 Kč / m² 4375 

Čistění komunikací 1250 m² 0,3 Kč / m² 375 

Tabulka č. 6 : Náklady na externě poskytované služby (ceny z roku 2013) 

Zdroj: Suzi AGENTURA s.r.o.  

V tabule č. 6 jsou uvedeny náklady na poskytované služby externím dodavatelem. Je třeba si 

určit, kolikrát a jak často budou dané činnosti probíhat. Firma nyní uklízí kanceláře, kde se 

nacházejí i koberce dvakrát týdně během celého roku. Spojovací a hygienické prostory, kde se 

nachází keramická dlažba jsou uklízeny pětkrát týdně po celý rok. Okna se myjí podle potřeby 

většinou však třikrát do roka. Udržování venkovních prostor je sezónní záležitost,ale budu 

počítat,že zimní i letní údržba v průměru trvá půl roku. Letní v průměru provádím jedenkrát 

za dva týdny a zimní třikrát za týden. 

Z výše uvedeného tedy vím, jak často dané činnosti provozuji a pokud budu počítat, že rok 

má v průměru 52 týdnů výsledek je následující (ceny bez DPH): 

 náklady za rok na úklid kanceláří a koberců = 40 560 Kč. 

 náklady za rok na úklid spojovacích a hygienických prostor =  32 340 Kč. 

 náklady za rok na mytí oken činí =  6 300 Kč. 

 náklady za půl roku letní údržby  

 zeleň =  13 373,50 Kč. 

 chodníky a komunikace = 4 875 Kč. 

 náklady za půl roku zimní údržby = 341 000 Kč. 
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Celkové náklady na externí zajištění úklidu a údržby firmy se v průměru pohybují na částce 

438 448 Kč. 

11.1.3 Porovnání forem zajištění 

U interní formy zajištění úklidu jsou daná kritéria splněna takto: 

Spolehlivost si a tím rozumíme plnění daného úkolu je splněna již při zadání objednávky, 

protože firma si sama stanoví termín dodání, který splní. 

Hodnocení kvality firma nemá přesněji specifikováno a kvalita je hodnocena tzv. za chodu, 

kdy nadřízený pracovník vizuálně sleduje kvalitu a v případě výrazného nedostatku sjedná u 

pracovníků úklidu nápravu. 

U externí formy zajištění: 

Spolehlivost ve smyslu plnění zadaných termínů leze při outsourcingu ošetřit ve smlouvě 

s dodavatelem případnými sankcemi z prodlení. 

Hodnocení kvality probíhá podle KPI, kdy se předem smluvně definují požadované podmínky 

na kvalitu. 

Úroveň externí formy zajištění je tedy podobná jako interní,kdy si firma vybere 

spolupracovníka, který splňuje zákonem stanovené předpisy a normy a díky těmto normám, 

můžeme hodnotit, zda je zajištění této služby na dané úrovni. 

Dále hodnotíme nákladové kritérium. Podle teorie by nemělo být hlavním rozhodovacím 

kritériem, ale z praxe je známo, že pro většinu firem je to nejdůležitější a často jediné 

kritérium. Pokud se zaměříme na hodnocení kritérium nákladů na úklid u firmy ZK Design, 

tak je zřejmé, že interní zajištění je pro firmu cenově příznivější. Pokud se, ale blíže zaměříme 

na jednotlivé položky úklidu, zjistíme, že prakticky dvě třetiny nákladů na externí zajištění 

tvoří zimní údržba. Při srovnání interních nákladů na úklid a údržbu za rok 2011 a 2012, které 

se pouze na mzdách zaměstnanců pohybovaly v průměru kolem 243 000 Kč a nákladů na 

externí zajištění po odečtení zimní údržby, které činily 97 448 Kč dojdeme k závěru, že pro 

firmu by bylo výhodnější část úklidu outsourcovat a část ponechat jako insourcovanou. 

Outsourcouvat by měla zejména tu část, která se zabývá úklidem vnitřních prostor, kde je po 

srovnání interní a externí formy zajištění značný finanční rozdíl. 
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Můj návrh způsobu zajištění je tedy takový, aby si firma ponechala jednoho interního 

zaměstnance na úklid a údržbu venkovních prostor a komunikací v zimním i letním období, 

kde současné náklady na tuto údržbu firmu vycházejí cca na 120 000 Kč a zbytek služeb 

outsourcovala. Dojdeme tak k závěru, že po sečtení nákladů na úklid a údržbu vnitřních a 

venkovních prostor budou celkové roční náklady firmy cca 217 440 Kč. To je cca o 172 560 

méně než při zajištění v letech 2011 a 2012. 

11.2 Analýza procesu ostraha 

Firma tuto činnost zajišťuje insourcingem pomocí pracovníků na částečný úvazek. Ti však 

mají na starost pouze střežení vjezdu do areálu firmy a občasné obhlídky objektů. Vedení 

firmy zamýšlí, že by tuto činnost plně ousourcovalo, protože hledá odborníky, kteří budou 

také schopni pracovat se jejich kamerovým a bezpečnostním systémem a dále jej rozvíjet. 

11.2.1 Náklady na interní zajištění ostrahy 

Na zajištění ostrahy firma má dva interní pracovníky, kteří se výkonu služby střídají po dnech 

a střeží objekt převážně v odpoledních a nočních hodinách a to včetně víkendů.  

Mzdové náklady na 1 zaměstnance na měsíc v Kč 

včetně soc. a zdrav. pojištění 

Mzdové náklady na 1 zaměstnance na rok v Kč 

včetně soc. a zdrav. pojištění 

6 750 81 000 

Tabulka č. 7: Mzdové náklady na ostrahu 1 zaměstnance 

Zdroj: ZK Design a.s. 

Z tabulky je jasné, že náklady na dva zaměstnance ročně činí 162 000 Kč. 

11.2.2 Náklady na externí zajištění ostrahy 

Při zjišťování nákladů na externí zajištění jsem opět narazil na problém s transparentností 

ceníků firem poskytujících ochranu. Některé firmy nabízejí paušální ceny, které jsou 

dohodnuty přímo se zákazníkem ve smlouvě. Zjišťoval jsem tedy, alespoň průměrné ceny 

poskytovaných služeb v oblasti ostrahy. Dohledal jsem některé firmy působící na Ostravsku. 

Ceny za stejné služby jednotlivých agentur se pohybovaly v obdobném rozmezí a proto jsem 

vycházel z ceníku firmy IBEX viz. příloha č. 3 . Vycházel jsem ze spodní hranice cen a ceny 

jsou bez DPH. 
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Strážný – monitorovací služby, pochůzkář 

exteriér 

185 Kč/hod 

Tabulka č. 8: Náklady na služby ochrany (ceny z roku 2013) 

Zdroj: www.ibex-sbs.cz 

Pokud firma najme celoročně strážného na ochranu exteriéru, který zároveň bude monitorovat 

objekt pomocí kamerového sytému a bude mít dvanáctihodinovou pracovní dobu, tak náklady 

na tohoto strážného budou 810 300 Kč bez DPH.  

11.2.3 Porovnání forem zajištění 

Z Analýzy procesu ochrana a jejího způsobu zajištění je zřejmé, že pro firmu bude výhodnější 

ponechat proces ostrahy insourcingem a najmout dalšího pracovníka např. na plný pracovní 

úvazek, který by se staral o recepční a monitorovací služby. Pokud bychom uvažovali, že 

náklady formy na stálého pracovníka v oblasti ostrahy činily cca 180 000 Kč ročně, tak je to 

v součtu s dalšími interními zaměstnanci řádově o zhruba 460 000 Kč méně než formou 

outsourcingu. Z tohoto důvodu je jasné, že firma nebude způsob zajištění dané služby měnit. 

Také je třeba vzít v úvahu další z důvodu jako například to, že tři zaměstnanci mohou danou 

službu zajistit kvalitněji než jeden, který by zajišťoval monitorování a obchůzky. Firma tímto 

krokem také pozitivně podporuje zaměstnanost a sociální politiku státu. 

11.3 Analýza procesu energetický management 

 Energetický management firma od rekonstrukce a modernizace administrativní budovy a 

výstavby školícího centra, která proběhla na přelomu let 2010 a 2011 zajišťuje 

outsourcingem. Firma se pro tento krok rozhodla díky výstavbě nové sluneční elektrárny a 

vývoji nového kotle na tuhá paliva, který sama vyvinula a chtěla jej efektivně začlenit jako 

jeden z prvků optimalizace nákladů v oblasti energií. Vzhledem k tomu, že firma interně 

nezaměstnávala žádného pracovníka, který by byl odborníkem, platí si poradce a manažera 

v oblasti energetického managementu, který se stará o snižování nákladu na energie. Stará se 

o regulaci a vyhodnocování technologií v oblasti tepelné techniky, sleduje trh s energiemi a 

výhodně je nakupuje a také sleduje legislativu, aby firma splňovala všechny podmínky 

v oblasti emisí při spalování tuhých paliv. 

Náklady na elektrickou energii Cena v Kč bez DPH 

2010 1 599 081,50 

2011 1 564 065,02 

http://www.ibex-sbs.cz/
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2012 1 458 990,84 

Tabulka č. 9 : Celkové roční náklady na elektrickou energii v jednotlivých letech viz. příloha 

č. 4 

Zdroj: ZK Design a.s. 

Tabulka č. 9 nám jasně ukazuje, že došlo za období v letech 2010 – 2012 ke snížení nákladů 

na elektrickou energii o 140 090,66 Kč bez DPH a to především díky zavedení nových 

technologií do provozu a zajištění energetického managementu outsourcingem. 

Zavedením nových účinných kotlů na tuhá paliva došlo ke snížení nákladů na elektrickou 

energii, ale také zároveň ke zvýšení nákladů na paliva viz. tabulka č. 10. 

Náklady na paliva Cena v Kč bez DPH 

2010 288 353,32 

2011 313 303,71 

2012 340 817,80 

Tabulka č. 10 : Celkové roční náklady na paliva v jednotlivých letech viz. příloha č. 4 

Zdroj: ZK Design a.s. 

Firma již dříve vytápěla některé výrobní prostory pomocí tepelných kolektorů na plyn a 

starších typů kotlů na tuhá paliva. Zavedení nových moderních kotů na tuhá paliva zvedlo 

celkové náklady na paliva ovšem pouze v takové míře, aby se to firmě vyplatilo. Pokud 

bychom vypočítali celkový nárůst nákladů všech paliv v letech 2010 – 2012 , který činí 

52 464,48 Kč bez DPH a porovnali jej s úsporou nákladů na elektrickou energii za stejné 

období, tak po odečtení dostaneme číslo 87 626 Kč bez DPH. Tato částka potvrzuje úsporu 

nákladů na energie a nesmíme zapomenout, že není přesná díky započítání celkového nárůstu 

nákladů na paliva a ne pouze těch o které se náklady nově navýšily. Lze tedy předpokládat, že 

při přesnější kalkulaci bude úspora nákladů vyšší. 

Z výše uvedeného tedy vyplívá, že pro firmu byl outsourcing energetického managementu 

jednoznačně přínosem. 
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12 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo analyzovat podpůrné procesy ve vybrané společnosti, definovat pojmy 

core-bussiness, outsourcing, navrhnout způsob jejich zajištění, posoudit ekonomické aspekty 

vybraného způsobu zajištění, porovnat výhody a nevýhody outsourcingu.  

Rád bych uvedl, že teoretickou část jsem zpracoval bez větších obtíží, protože jsem měl 

přístup ke všem potřebným zdrojům a informacím a to jak ze zapůjčené školní literatury, tak 

také z jiných zdrojů. Protože je ,ale bakalářská práce zaměřena na popis teorie a její srovnání 

s konkrétní situací v daném podniku, bylo nutné, abych i já zpracoval svou praktickou část 

v nějakém konkrétním podniku, který bude schopen a zároveň ochoten poskytnout mi 

všechny potřebné informace pro co nejpřesnější analýzu vybraných procesů a činností. Je 

třeba zmínit, že jako student jsem se v praxi dlouhodobě nikdy nepohyboval, tudíž bylo také 

obtížné sehnat kontakt na firmu, která by se k tomuto úkolu hodila a byla ochotna 

spolupracovat.  

Nakonec se mi podařilo kontaktovat firmu ZK Design a.s., ve které jsem nějaký čas pracoval 

jako brigádník a ta byla ochotna spolupracovat. Není to žádná velká nadnárodní společnost o 

miliardových obratech a výrobních závodech po světě. Firma zaměstnává kolem stovky 

zaměstnanců a působí na evropském trhu se zhruba stomilionovým obratem ročně a tudíž si 

myslím, že analýza podnikových procesů a činností má význam a mohla by být přínosem pro 

stále se rozvíjející firmu do budoucna. 

Cíle práce se mi podařilo naplnit. V praktické části jsem se opíral o informace a data 

poskytnuté firmou. Na základě těchto dat a svých znalostí k dané problematice jsem navrhnul 

různá doporučení a změny způsobů zajištění. 

Tato doporučení se opírají o zvolená kritéria a chtěl bych říci, že při propočtu cenových 

ukazatelů na externí zajištění jednotlivých služeb jsem spíše vycházel z cen menších FM 

společností. Velké FM společnosti, které v tomto regionu působí jako např. Okin group a 

jejich FM divize nabízejí kompletní zastoupení služeb a tudíž ceny za jejich poskytování 

vycházejí z různých faktorů. Při snaze získat cenové ukazatele pro nabízení služby mi bylo 

sděleno, že cena se domlouvá přímo při vážné nabídce a vychází také z množství a rozsahu 

zajišťovaných služeb. Je tedy možné, že při zajištění podpůrných procesů jednou společností 

jako např. již zmiňovaný Okin group se budou cenové ukazatele lišit. Nicméně se domnívám, 
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že cenové odchylky nebudou natolik velké, aby výrazně změnily doporučení na navrhované 

změny způsobů zajištění podpůrných procesů ve firmě ZK Design a.s.. 

Dovolím si závěrem říci, že pro podnik bylo zpracování této práce přínosem, ale pouze na 

základní rozhodovací úrovni. Pro vyslovení dalších doporučení bych se musel o firmu déle 

zajímat a také v ní třeba pracovat. Toto je ovšem nad rámec mé práce . 

Je třeba neustále doplňovat, prohlubovat a ověřovat různé poznatky, zkušenosti a vědomosti, 

aby byly stále přínosem 
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Pohled na administrativní budovou ZK Design a.s. 

Zdroj: Adam Kašing 

 

Pohled na výrobní haly ZK Design a.s. 

Zdroj: Adam Kašing 
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Pohled na solární elektrárnu ZK Design a.s. 

Zdroj: Adam Kašing 

 

 

Pohled na solární elektrárnu ZK Design a.s. 

Zdroj: Adam Kašing 



55 

 

 

Pohled na vrátnici ostrahy ZK Design a.s. 

Zdroj: Adam Kašing 

 

Letecký snímek areálu ZK Design a.s.střežený ostrahou 

Zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/handlers/exportfile.ashx 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/handlers/exportfile.ashx
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Ukázka prostor ZK Design a.s.udržované úklidem 

Zdroj: Adam Kašing 

 

Ukázka prostor ZK Design a.s.udržované úklidem 

Zdroj: Adam Kašing 
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Ukázka prostor ZK Design a.s.udržované úklidem 

Zdroj: Adam Kašing 

 

Ukázka prostor ZK Design a.s.udržované úklidem 

Zdroj:AdamKašing
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Příloha č. 2 – Ceník služeb úklidu od firmy Suzi 

AGENTURA s.r.o. 
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Ceník služeb Suzi AGENTURA s.r.o. za rok 2013 

 

Ceník služeb Suzi AGENTURA s.r.o. za rok 2013 

Zdroj: http://www.suzi.cz/cenik.php 

Úklid kanceláří   

Utírání prachu, vynesení odpadků, zalévání květin 50 Kč / místnost 

Mytí podlah   

Mytí podlah 0-100m2  0,9 Kč / m2 

Mytí podlah 100-500m2  0,8 Kč / m2 

Mytí podlah nad 500m2  0,7 Kč / m2 

Vysávání koberců  0,8 Kč / m2 

Vysávání koberců 0-100m2  0,8 Kč / m2 

Vysávání koberců 100-500m2  0,7 Kč / m2 

Vysávání koberců nad 500m2  0,6 Kč / m2 

Okna a výlohy   

Mytí oken (oboustranné)  12 Kč / m2 

Mytí výloh (oboustranné)  12 Kč / m2 

Celkové (mytí oken oboustranné, rámů, kliček, 

parapetů)  

15 Kč / m2 

Svěšení a navěšení záclon  6 Kč / kus 

Praní záclon  10 Kč / m2 

Dveře a stěny   

Mytí stěn (olej, plech, umakart, kachle, mramor) 12 Kč / m2 

Mytí dveří hladkých  10 Kč / m2 

Mytí dveří členitých a prosklených  12 Kč / m2 

Mytí dřevěného obložení (napouštění voskem)  21 Kč / m2 

Úklid a údržba venkovních prostor   

Ruční čištění chodníků, parkovišť  0,3 Kč / m2 

Odklízení sněhu včetně posypu  6 Kč / m2 

Sečení trávy  0,5 Kč / m2 

Ceny jsou včetně úklidových prostředků a dopravy. 

Ceny jsou bez 21% DPH. 
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Příloha č. 3 – Ceník služeb ostrahy od firmy 

IBEX 
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Ceník služeb ostrahy firmy IBEX za rok 2013 

Ceník služeb ostrahy firmy IBEX za rok 2013 

Zdroj: http://www.ibex-sbs.cz/ 

Strážný od 85,-Kč./hod. bez DPH 

Psovod (strážný se psem) od 90,-Kč./hod. bez DPH 

Strážný se zbraní od 95,-Kč./hod. bez DPH 

Strážný – monitorovací služby, pochůzkář 

exteriér 

od 185,-Kč./hod. bez DPH 

Osobní ochrana a doprovody od 115,-Kč./hod. bez DPH 

Převozy finančních hotovostí a cenin od 225-680,-Kč./hod.+11,-Kč/km bez DPH 

Detektivní služby od 110,-Kč./hod. bez DPH 

http://www.ibex-sbs.cz/
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Příloha č. 4 – Režijní a mzdové náklady firmy 

ZK design a.s. za období 2010, 2011 a 2012 bez 

DPH. 
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Režijní a mzdové náklady za rok 2010 bez DPH 

Zdroj: ZK Design a.s. 
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Režijní a mzdové náklady za rok 2011 bez DPH 

Zdroj: ZK Design a.s. 
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Režijní a mzdové náklady za rok 2012 bez DPH 

Zdroj: ZK Design a.s. 

 


