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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram 

předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje 

hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody analýzy 

procesů a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje analýzu současného 

stavu podnikových procesů. Návrh řeší zlepšení procesů v podobě procesních map 

znázorněných diagramem, které poskytují vylepšený model fungování společnosti. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the design updating of the process flow diagram in the 

preproduction process in engineering company. It specifies what is the process, 

identifies the main differences between process and functional management, describes 

the methods of process analyse and compares the theoretical knowledge to the facts. It 

presents a thorough analysis of the current state of the main business processes. The 

proposal tackle the improvement of processes in the form of process map shown by 

diagrams that provide an improved model of the functioning of company. 
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ÚVOD  

„Studium rizika je ofenzivní činností podniku, který si tak rozšiřuje oblast podnikání. 

Půjdeme-li podnikat tam, kde jsou rizika, v nichž se vyznáme a která dokážeme 

eliminovat, máme prostor pro mimořádný zisk.“ (Jaroslav Jirásek) 

 

Sdělení výše uvedeného citátu, zaujme nejednoho mladého člověka vstupujícího do 

profesního procesu, který přemýšlí nad svým uplatněním v životě v kontextu enormní 

snahy uspokojit všechny dosavadní potřeby kolem sebe. Obecně platí, že čím vyšší 

přidanou hodnotu poskytuje podnik okolí, tím se stává profitabilnější. Přiblíží to 

rozvedení do jednotlivých oblastí hospodářství našeho státu. Pominou-li se odvětví, 

operující v ne zcela tržním prostředí díky dílčím zásahům státu v podobě regulací cen, 

bariér vstupu na trh jako se tomu děje třeba v telekomunikaci nebo energetice, kde i 

paradoxně zregulovaná maximální cena může být výrobcem převzata jako férová a 

rozkalkulována dle požadované legislativy.  

Dalším sektorem dosahující dlouhodoběji úžasné zisky jsou banky a společnosti 

podnikající ve finančních službách, kde nehraje roli pouze stát respektive centrální 

banka ale především finanční negramotnost i vysoce kvalifikovaných zákazníků, jejichž 

přání se uspokojují. Ti koneckonců tahají v současných tržních podmínkách za delší 

konec, jelikož platí tzv. nadvláda zákazníka, a proto je třeba zaměřit se především na ně 

a snažit se predikovat a komplexně uspokojovat jejich přání.  

Zpět ale k  úvaze o vyhledání oblasti s potenciálem dosahování nadprůměrných zisků.  

Mimo vyjmenované oblasti, do kterých jsou komplikované předpoklady možného 

vstupu, avšak nutno podotknout, že i tyto prochází procesem liberalizace a zvyšování 

konkurenčního prostředí, zbývá zaměření se na oblasti akvizic a fúzí společností, 

nacházejících se před dosažením svých potenciálů. Nechceme-li kupovat nebo nemáme-
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li dostatečný kapitál na rozšiřování, tak se nabízí převratná metoda řízení společností 

spočívající v procesním managementu. Obdobně se tomu dělo u obou zmiňovaných 

zajímavých oblastí v 80. letech minulého století v USA. Finální efekt z vzájemných 

synergií a eliminací činností nepřinášejících hodnotu výrazně posílil ukazatele jak 

finanční tak produktivity.  

Nesmíme zapomenout na zahraniční obchod, který dělá v zásadě obě strany bohatší 

díky komparativní výhodě. To ilustrují snahy staré tisíc let o objevení nových míst na 

zemi, jako třeba plavby Vikingů za směnným obchodem, nebudeme-li brát v úvahu 

jejich prudké chování.  

Při posouzení vhodnosti zabývat se tou kterou oblastí přinášející zajímavé zhodnocení 

investovaného kapitálu, je ale nezbytné opět připomenout základní pravidlo z citátu, 

které zdůrazňuje dokonalejší znalost předmětu podnikání a tím pádem úspěšnější 

předcházení rizik. Toto ovšem platí pro všechny oblasti, ať už se jedná o pečení rohlíků 

nebo investice na burze. Pouze s rozdílem, že dochází k přebírání rizika/příležitostí 

závisejícího na objemu a páce vloženého kapitálu. 

Vzhledem k výše zmíněnému, možnostem a současným trendům bylo nejlepší variantou  

výběr procesního managementem. Společností pro účely analýzy a zkoumání možnosti 

zavedení procesního řízení jsou Slovácké strojírny, a.s., které patří k předním 

zaměstnavatelům ve Zlínském kraji.  

Další důležitou roli hrála taky výroba hmotných, někdy taky používáno nezbytných 

produktů, u kterých lze navázat na bohatou tradici českého strojírenství, a být tak ve 

zkušenostním náskoku před konkurenci. Pro uspění v evropské potažmo 

světové konkurenci je samozřejmá potřeba inovace procesů. Opodstatnění tohoto 

záměru v současné době je z několika důvodů. Jednak společnost v uplynulých letech 

fúzovala s dalšími čtyřmi strojírenskými společnostmi a její výrobní kapacity jsou 

obsazeny objednávky odběratelů na rok dopředu, a tak si musela položit otázku dalšího 

rozvoje. Vzhledem k nemožnosti radikálního navýšení produkce z důvodu 

nedostatečných kapacit odborných dělnických profesí se rozhodla v době, kdy dosahuje 

nejlepších finančních výsledků své historie zaměřit na optimalizaci procesů. Tomuto 

načasování přispívá i podpora Evropské unie v oblastech podnikání a inovace.  

V kontextu firemních procesů byly zpozorovány z oblasti psychologie pozoruhodné 

trendy, které ovlivňují zásadní měrou vnější okolí společnosti, především chování lidí 
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díky faktoru očekávání. Jako příklady celosvětových trendů odvozených od dopadů 

firemních procesů se uvádí zesilování konkurence, zvyšující se převis nabídky nad 

poptávkou, prolínání oborů tzv. interdisciplinarita, pokračující individualizací lidí, 

z toho pramenící rozdíl mezi bohatými a chudými státy až třeba po růst podílu obyvatel 

žijících ve městě. 

Procesy jsou jednoduše fenomén dnešní doby ovlivňující populaci významnou měrou, a 

proto si zaslouží věnování pozornosti.   

 

1. Cíle práce a použitá metodika 

Cílem bakalářské práce je analýza obchodních podnikových procesů a následné 

navržení nového postupového diagramu, který si klade za cíl eliminovat chyby, kterých 

se dopouštěl stávající diagram zanesený ve vnitřní směrnici společnosti, a taky zcela 

vynechat nebo naopak přidat činnosti, tak aby byl aktualizovaný pro současné potřeby 

vnitřního i vnějšího prostředí společnosti. 

Nejdůležitějším krokem zlepšení procesů je správné nastavení částí workflow (pravidla 

regulující procesy, předávané informace) a jeho složek (úlohy, lidé, nástroje, údaje) 

neboli jednotlivých entit vytvářející postupový diagram tak, aby byly v souladu s 

obecnými vlastnostmi podnikových procesů. To znamená opakovatelnost díky 

standardizaci, mít svého zákazníka (interní/externí), vlastníka, definovatelnost výstupu 

(produkt/služba s přidanou hodnotou), jasné hranice (začátek a konec včetně návaznosti 

na jiné procesy) a měřitelné parametry. 

 

1.1 Metodika práce 

Teoretická část práce čerpá z literární rešerše odborných knih zkoumajících zavádění a 

rozvoj procesního řízení, modelování a architektury procesů. Jednalo se především o 

volný překlad zahraničních autorů nebo česky psané knihy procesními manažery 

využívající praktických zkušeností tzv. best practices. V teoretické části jsou použity i 

poznatky z odborných článků časopisů a jiných elektronických dokumentů. 
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Analytická část je popsána jednak dle nabytých zkušeností a poznatků z odborné stáže 

napříč podnikovými útvary ale taky díky vnitřním směrnicím společnosti upravující 

především postupový diagram vyřízení obchodního případu. 

V navrhované části práce jsou vytvořeny strukturovaně procesní mapy aktualizující 

postupový diagram obchodního případu pomocí nástroje ARIS Express, které díky 

vlastnostem zmiňovaného nástroje umožňují snadné pochopení a rychlou orientaci i 

nového zaměstnance podílejícího se na celém procesu. 
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Teoretická východiska práce 

 

„Dlouhodobý úspěch podnikům nepřinášejí produkty, ale procesy, které vedou k jejich 

vytváření. Dobré produkty nedělají vítěze, to vítězové dělají dobré produkty.“ (Hammer, 

Champy, 2001) 

1.2 Definice procesu 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou (podnikový proces) 

nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají 

materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je produkt, který má 

hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“ (Šmída, 2007, str. 29). 

 

Obrázek 1.1: Schéma procesu 
(Zdroj: Commons, 2008) 
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Cílem analýzy procesů je definovat podnikové procesy, které jsou důležité pro dosažení 

stanovené podnikové strategie i podnikových cílů. Některé poradenské společnosti 

(např. LBMS, s.r.o. Praha) uvádí členění procesů na „lidské“ procesy (tzv. human-

centric) a procesy, u kterých jsou nositelem výkonu technologie (tzv. system intensive), 

(Hromková, 2008).  

 

Vzhledem k zaměření práce na aktualizaci postupového diagramu vyřizující obchodní 

fázi zakázky je zřejmé, že se zabývá tzv. human centric procesy, do kterých vstupuje 

kreativní lidský faktor s podporou ICT, reagující dle momentálních podmínek. Avšak 

bere do úvahy taky tzv. systém intensive procesy, které jsou z částí využívány při 

automatizované výrobě strojírenských dílců, např. pro kalkulaci doby vyrobitelnosti dle 

zavedené technologie. Pro přesnější orientaci je v následující kapitole několik pojmů, 

které hrají důležitou roli v oblasti procesů (Hromková, 2008). 

 

1.2.1 Základní pojmy v procesech 

Základní pojmy procesů dle Šmídy (2007): 

Hlavní proces – přidává hodnotu, zodpovědný za generování tržeb, probíhá napříč 

podnikovými útvary a má externího zákazníka. 

Podpůrný proces – na rozdíl od hlavního procesu není zodpovědný za generování 

tržeb, neprobíhá napříč podnikovými útvary a nemá externího zákazníka, podílí se ale 

na přidané hodnotě společnosti na výstupu 

Řídící proces – negeneruje tržby ani přidanou hodnotu, nemá externího zákazníka, ale 

probíhá napříč podnikovými útvary, zpravidla uplatňuje management ke stakeholderům 

za účelem efektivního dosažení cílů, hlavního procesu 

Zákazník procesu – používá výstup určitého procesu jako vstup pro svou potřebu 

Externí zákazník – lidé nebo organizace, kteří dostávají výrobek, služby nebo 

informace za úplatu 

Interní zákazník - pracovník/útvar, který dostává výstup ve formě výrobku, služeb 

nebo informací od jiného pracovníka/útvaru v rámci organizace 
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Vlastník procesu – odpovědná osoba za reengineering, fungování a neustálé zlepšování 

svěřeného procesu, kontaktní osoba pro zákazníka 

Produkt procesu – hmotný nebo nehmotný výstup, který je kvantitativně, kvalitativně, 

finančně a časově vyjádřitelný a nesoucí hodnotu zákazníkovi daného procesu  

Prvotním problém optimalizace firemních procesů představuje jejich identifikace – 

nalezení a rozlišení vlastních procesů a jejich souvislostí. Každý podnik se skládá 

z velkého počtu procesů, a také existuje množství přístupu k jejich členění. Všechny 

přístupy mají však společnou snahu o lepší poznání jednotlivých procesů, jejich 

souvislostí a možností jejich zlepšení tzv. reengineeringu (Svozilová 2011). 

 

1.2.2 Procesní trojúhelník Edwardse a Pepparda 

Edwards a Peppard (viz obr. 2.1) rozeznávají čtyři kritické druhy podnikových procesů, 

které odvozují z produktově a tržně zaměřených složek podnikové strategie a z její 

kompetenční složky (Hromková, 2008). 

 

Jsou to procesy:  

• Konkurenční 

• Infrastruktury 

• Klíčové 

• Podpůrné 
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Obrázek 1.2: Procesní trojúhelník Edwardse a Pepparda 

(Zdroj: Hromková, 2008) 

 
Konkurenční procesy se vztahují k současné podstatě konkurence. Pokud se například 

podnik soustřeďuje na rychlé uvedení nových produktů na trh, konkurenční procesy 

odpovídají tomuto zaměření. Z ekonomického hlediska to znamená, že zajistí podniku 

zisky. 

Procesy infrastruktury  vytvářejí předpoklady budoucího efektivního podnikání 

v daném oboru. Tyto procesy rozvíjejí předpoklady (lidské zdroje, postupy 

a technologie), které budou rozhodovat o konkurenční strategii příštích dní. 

Klí čové procesy jsou procesy, které jsou oceňovány zainteresovanými osobami. Musejí 

probíhat uspokojivě, nejsou však právě základnou konkurenčního soupeření. Jsou 

nezbytné, aby se podnik neocitl oproti ostatním subjektům trhu v nevýhodě. Může se 

také jednat o minimální podmínky vstupu na daný trh, nebo o procesy nařízené vládní 

legislativou. Edward a Peppard používají raději pojmu zainteresované osoby 

(stakeholders) než zákazníci, protože sem spadají jak zákazníci, tak dodavatelé, 

zaměstnanci i akcionáři, tedy všichni ti, kteří mají na společnosti nějaký „zájem“. 
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Opěrné procesy jsou procesy, které jsou prováděny, ale krátkodobě nejsou 

zainteresovanými osobami uznávány, ani oceňovány. Takové procesy je možné nalézt 

v každém podniku a jedná se o soubory úzce propojených aktivit seskupených pro vyšší 

efektivnost dohromady a uznávaných jako procesy.  

Ve skutečnosti to nejsou procesy v tom smyslu, že by přímo podporovaly zákazníka, 

ostatní charakteristiky procesu však splňují. Důvodem, proč je management uznává jako 

procesy, jsou funkcionální přínosy, zejména efektivita a specializace. Příkladem může 

být administrativa, která je zapotřebí jako hladký běh konkurenčních, infrastrukturních 

a klíčových procesů. Z důvodů vyšší efektivity se ovšem vedení může rozhodnout tyto 

složky sloučit a pracovat s nimi jako s jedním procesem. (Hromková, 1998, str. 52) 

Kryšpín (2005, s. 12) rozděluje procesy následovně: 

Hlavní procesy 

• vstupní logistika (procesy: doprava materiálu, zajištění dodávek služeb), 

• marketing a prodej (procesy: analýza trhu, příprava výrobku, poptávka, 

nabídka, smluvní jednání, zadání výroby), 

• výstupní logistika (procesy: přeprava výrobku k zákazníkovi, svoz odpadu) 

• provoz a výroba (procesy: příprava výroby, řešení, logistika), 

• servis a služby (procesy: dodání zákazníkovi, záruční a pozáruční servis) 

 

Řídící procesy 

• marketing 

• technická příprava výroby 

• materiálně technické zabezpečení 

• řízení jakosti 

• lidských zdrojů 

• vnitropodniková ekonomika 

• plánování, 

• kontrola a vyhodnocování, 

• řízení informací, 

• řízení marketingu a obchodu, 

• řízení realizace servisu, 
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• řízení výrobních prostředků a pracovního prostředí, 

• řízení lidských zdrojů, 

• systém řízení kvality 

Podpůrné procesy (Facility management) 

• řízení energií, nájmů 

• řízení vztahů s okolím 

• správa a evidence majetku, vozového parku 

• finance, 

• personalistika, 

• provoz IS/IT 

1.3 Definice procesního řízení 

V současné ekonomice, kdy se neustále zvyšuje automatizace a řízení posloupnosti 

jednotlivých pracovních činností, je velmi důležité dané procesy důkladně mapovat 

a doslova je vštěpit do technologického zázemí firmy (Svozilová, 2011, s. 14).  

 

Obrázek 1.3: Základní schéma procesní organizace 
(Zdroj: Systemonline, 2001) 

1.4 Rozdíly mezi projektovým, procesním a funkčním řízení 

V době Adama Smithe a obecně v dobách, které se vyznačovaly mírným tempem 

předpověditelných změn, nenasyceností trhu a dostatkem zdrojů, bylo řízení organizací 

podle principu specializace práce úspěšné. Jako model řízení je však operační přístup, 

respektive funkční specializace, v superturbulentním podnikatelském prostředí zcela 

nevhodná. Klíčem k efektivnosti je naopak aplikace procesního přístupu. Výkonnost 

procesně řízených organizací vyplývá z vlastností procesů. Tyto vlastnosti jsou zcela 
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odlišné od vlastností, kterými je charakteristické uspořádání, založené na specializaci 

práce. (Šmída, 2007, s. 31). 

Funkční specializace – spočívá v rozčlenění řídících (manažery vykonávajících) 

činností i manuální práce do podobných, úzce specializovaných skupin a sdružení 

těchto skupin do podnikových funkčních útvarů na základě principu specializace práce 

(Kello, 2007). 

 

Obrázek 1.4: Příklad organizačního schématu ekonomického úseku podniku 
(Zdroj: Systemonline, 2001) 

 

Výhody: 

• efektivní využití zdrojů - úlohy seskupené na jedno místo šetří náklady a čas.  

• zřetelný kariérní postup - je dané jaké aktivity vedou pracovníka k povýšení 

• strategické rozhodování shora - podnik je řízen centrálně a vedení určuje směr  

• dokonalejší koordinace práce v oddělení – společné cíle zaměstnanců 

 

Nevýhody: 

• funkce neřeší problémy ostatních - funkce se často zaobírají jen sami sebou  

• rozdílné zájmy - funkce nemusí být v souladu se strategickými cíli podniku 

• soupeření na nesprávném místě – vně podniku oproti s konkurencí 
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• větší byrokracie – předávání informací lineárně vzhůru, držení se nepružnosti 

• schází nadhled – lidé jsou mnohdy zaujati a uniká jim systém jako celek 

• zákazník není na prvním místě - orientování na administrativní činnosti 

• neměřitelné náklady – nemožnost vyčíslit jednotlivé činnosti 

• málo účinná motivace pracovníků - odměny nejsou přímo závislé na výsledku 

• vytváření komunikační a informační bariéry  

 

 

 

Obrázek 1.5: Schéma procesu průchodu dodavatelské faktury podnikem 
(Zdroj: Systemonline, 2001) 

Procesní řízení – řízení organizace, založené na nepřerušovaném toku logicky 

seřazených činností, které přidávají hodnotu, v jednoznačně definovaných a vzájemně 

propojených podnikových nebo mezipodnikových procesech. Zajišťuje tedy 

dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost organizace v prostředí, které je 

charakteristické neustálými změnami a nejistým budoucím vývojem. Tyto kvantitativně 

definované strategické cíle organizace jsou naplňovány trvale zlepšovanými procesy. 

Preferuje týmovou práci, měkké metody řízení a plochou organizační strukturu (Řepa, 

2007). 
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Obrázek 1.6: Příklad základní struktury procesního modelu s uvedením vzájemných 
vazeb 

(Zdroj: Systemonline, 2007) 

 

Pozitivní trendy: 

• zákazníci požadují dnes nejen just-in-time produkty šité dle jejich požadavků 

cenových a kvalitativních, ale vyžadují i just-in-time procesy 

• nadvláda zákazníků vedla k transformaci masové výroby na masovou 

customizaci, z čehož vyplývá, že produktem bývá myšlen proces 

• zákazníci požadují splnění individuálních a specifických přání tzv. řešení na 

klíč, z čeho plyne nahrazení balíčků služeb procesy 

• podniky využívající špičkové procesy poskytující potřebné kompetence 

a platformy ke zničení konkurence, vstup na nové trhy a navýšení zisku 

• spojení spolupracujících organizací prostřednictvím procesů v harmonizovaný 

dodavatelský řetězec dává náskok před konkurencí samotného podniku 

Negativní trendy: 

• důsledkem reeingineeringu dochází v praxi vždy k propouštění zaměstnanců 

• filozofický charakter má taky vědeckotechnický rozvoj, jehož vedlejším 

produktem jsou velké sociální rozdíly a plynoucí terorizmus, nepokoje 
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V řadě českých organizací převládá funkční přístup k řízení. Ten řeší problémy 

prostřednictvím úprav funkcí v organizační struktuře – vznikají a zanikají nové 

organizační útvary a pozice, pro které se poté vymýšlí pracovní náplň. Je to jako 

s koblihou, když už ji máme, tak je potřeba ji něčím naplnit stejně jako s novou nebo 

zbytnou pracovní pozicí naplněnou činnostmi bez přidané hodnoty a pravomocemi tak, 

aby vzrostla její prestiž a tím pádem nárokovatelnost získání zdrojů jako vyšší mzdy, 

auta, notebooky. Reprezentanti takových „naplněných“ pozic se poté snaží uplatnit ve 

společnosti a soutěží s ostatními podnikovými útvary namísto s vnějším okolím – 

konkurencí (Svozilová, 2011; Řepa, 2007). 

Procesní řízení se k problematice zadávaní pracovních úkolů staví jinak. A sice nevnímá 

organizační jednotku jako primární prvek řízení, ale jako nástroj pro uspořádání zdrojů 

pro vykonávání efektivně uspořádaných činnosti – tedy procesu (Roušar, 2008). 

Projektové řízení (Project Management) dle Řepy (2007) slouží k rozplánování 

a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit 

v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů 

tzv. trojimperativ. 

Pro projektové řízení jsou zvláště vhodné následující problémy, typické pro návrh 

a realizaci projektů:  

• vývoj nových výrobků  

• inovace a rekonstrukce výrobků  

• zavádění nových technologií  

• zavádění nových výrobků do výroby a na trh  

• návrh a realizace investičních akcí  

• návrh a realizace stavebních akcí  

• návrh a realizace informačních systémů  

• tvorba programových produktů  

• zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9000  

• příprava marketingových akcí  

• zpracování podnikatelských záměrů  

• generální opravy strojů  

• plán a realizace reorganizace firmy  
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• realizace podnikatelských záměrů  

• příprava a realizace zakázek v kusové výrobě  

 

 

Obrázek 1.7: Základní schéma projektové organizace 
(Zdroj: Systemonline, 2001) 

 

Naopak není vhodné používat projektového řízení v oblastech, jedná-li se o periodicky 

opakované činnosti např.  

• operativní plánování výroby,  

• periodické prohlídky strojů, 

• každodenní kontrolní činnosti 

1.5 Klí čové rysy procesního řízení 

Základních charakteristiky, které definují procesní řízení (Cienciala, 2011, s. 29): 

• procesy jsou jasně strukturovány a popsány v řízených dokumentech, 

• uvažují se klíčové procesy v otázce strategie a uspokojení zákazníků, 

• každý proces má jasně definovaný začátek, konec a požadavky na hmotné 

a informační vstupy, stejně tak i na výstupy, 

• každý proces má své externí či interní zákazníky, kterým je poskytována přidaná 

hodnota, 

• každý proces má svého vlastníka, 
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• za klíčový ukazatel výkonnosti podniku se uvažuje spokojenost zákazníků 

(externích i interních), 

• procesy, které nemají přidanou hodnotu, musejí být odstraněny v zájmu 

snižování ztrát, 

• úroveň výkonnosti procesů je srovnávána pomocí benchmarkingu, 

• znalosti všech, kteří se podílejí na procesech, jsou trvale rozvíjeny, 

• vlastník procesu vhodně rozděluje pravomoci mezi všechny zaměstnance, kteří 

se podílejí na procesech v závislosti na individuálních znalostech, 

• jednotlivé procesy jsou trvale zlepšovány, 

• procesy musí tvořit ucelený systém, 

 

Podle charakteristik uvedených výše, lze podle Grasseové a kol. (2008, s. 43) procesní 

řízení shrnout do základních tří oblastí:  

• znalost procesů,  

• verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy  

• monitorování měření a neustálé zlepšování  

1.6 Přínos procesního řízení 

Tento fakt stojí za zmínku na příkladu dvou nejvyspělejších hospodářstvích světa. 

Americké a japonské podniky, které jsou řízeny procesním myšlením, jsou dlouhodobě 

vnímány jako nejefektivnější způsob organizace tvorby hodnoty a výsledky se projevují 

na konkurenceschopnosti produkce především s vyšší přidanou hodnotou obou velmocí 

(Šmída, 2007) 

Zatímco podle výsledků americké poradenské firmy Better Management je 93% z 500 

největších amerických korporací podle časopisu Fortune organizováno procesně, České 

republice je to podle Jiřího Hejduka pouze 30% největších podniků ze žebříčku Czech 

Top (Šmída, 2007). 

Nejvíce výstižný je fakt, že ještě v roce 2001 byla čtvrtina českých firem s více než 100 

zaměstnanci ztrátových. Jejich souhrnný hospodářský výsledek činil ztrátu 27 miliard. 

Uvědomíme-li si, že sedm let po přechodu ze systému centrálního plánování na tržní 
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mechanizmus činil podíl stejné skupiny firem ve ztrátě čtyřicet procent z celku, jasně 

dokazuje neschopnost ve funkčním řízení efektivního spravování firem českými 

manažery a postradatelnost procesního přístupu v řízení podniků, jak tomu bylo 

v nejvyspělejších hospodářstvích (Bennis a Mische, 1997). 

Dle průzkumu provedeného v roce 1996 Warren Bennis a Michael Mische bylo 

dokázáno, že podniky, které úspěšně prošly reeingineeringem, běžně dosahovaly těchto 

parametrů: 

• růst produktivity o 25-100% 

• 20-50% úspora pracovníků (přesun na jinou pozici nebo propuštění) 

• zkrácení doby cyklu o 50-300% 

• nepřímé úspory nákladů 25-50% 

Všichni světoví guru managementu se shodují v tom, že konec éry procesního řízení je 

v nedohlednu, stejně jako je v nedohlednu konec superkonkurenčního světa plného 

turbulencí, který masivní návrat k procesní orientaci po dvousetleté nadvládě funkční 

specializace vyvolal. (Šmída, 2007, s.35) 

Přínosy zejména v: 

• snižování nákladů, zvyšování rychlosti a kvality 

• kvantifikovatelnosti některých jevů a zvyšování přesnosti odhadů některých 

budoucích událostí 

• zvýšení využitií(utilizace) aktiv, což se týká především lidských zdrojů, které 

pro svůj rozvoj nejvíce využívají znalosti v kombinaci s informačními systémy 

• unikátní schopnost dosahování rychleji navzájem nekompatibilních cílů – krásný 

příklad je vyřízení objednávky jako celku za společnost, na které se podílí 

několik oddělení prostřednictvím jednotlivých procesů 

• vytváří týmového ducha a tím pádem angažovanost členů týmu 

• umožňuje předcházet konfliktům, soupeření, cynizmu plynoucích z překotných 

snah implementace široké škály zlepšovacích procesů (TQM, Six Sigma, EAI, 

SCM, CRM, QFD, FMEA). Je tedy nástrojem pro integraci, stanovování priorit, 

„pročištění“ a zvýšení účinnosti portfolia zlepšovacích iniciativ 
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• zavedení disciplíny z chaosu, jelikož proces jako sled činností se vyznačuje 

opakovatelností a ta na rozdíl od projektu umožňuje v čase neustálé zlepšování 

• větší spokojenost zaměstnanců díky širší náplni pracovních míst a pravomocí 

• lepší spolupráce a komunikace s podnikem, jelikož vystupuje jako celek ne za 

jednotlivá oddělení, vede i k segmentaci zákazníků s podobnými požadavky, 

které je možno poté řešit hromadněji při zachování individuálního přístupu 

• možnost poskytování zákazníkovi vyšší přidanou hodnotu díky komplexnímu 

uspokojení požadavků (ne jen prodej výrobku, ale i doživotní servis a údržbu) 

• umožňuje řízení podniku bez pevné organizační struktury, proto zde neuvádím 

organizační strukturu SUB, která je pouze pomyslná, jelikož manažeři 

jednotlivých oddělení spolu velmi úzce spolupracují 

• umožňuje úspěšně a efektivně využít nejmodernější metody a nástroje 

managementu např. ERP nebo e-business implementovat pro účely podpory 

podnikových procesů, nikoliv za krátkozrakým uspokojením pocitů 

z technického pokroku 

• dovoluje rychleji se přizpůsobit zákazníkovým potřebám a měřitelnost klíčových 

faktorů než konkurence s nižším stupněm zavedení procesního. 

Nejvíce zasažené oblasti společnosti procesní potřebou:  

• Oblast řízení společnosti 

• Oblast obchodně-administrativní 

• Oblast R&D a výroby  

• Oblast HR a marketingu 

• Oblast finančního plánování 

• Oblast logistiky 

• Oblast IT a provozu odborných útvarů 

 

Procesní řízení má pozitivní vliv i na národní hospodářství. Jednak se hospodářství 

zbavuje neefektivních firem, které nejsou schopny obhospodařovat poptávku 

s dostatečnou efektivitou, jednak jsou podniky, které prošly reengineeringem, více 

ziskové a odvádějí tak vyšší daně. Z vyšších standardů, které zavádějí procesně řízené 
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firmy, profituje ale i zákazník, jelikož ty jsou orientovány právě na něj a jsou schopny 

mu tak poskytnout vyšší přidanou hodnotu za přiměřenou cenu. 

(HUDSON ASSOCIATES CONSULTING: CORE COMPETENCIES, 2006) 

1.7 Workflow 

Podle Cardy a Kunstové, 2003: „Workflow znamená automatizaci celého nebo části 

podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány 

od jednoho procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo 

nebo přispělo k plnění globálních podnikových cílů.“  

Po analýze procesu je nutné převést proces do formátu, který akceptuje workflow stroj. 

V současné době existují dva hlavní směry definice workflow procesů: 

• XPDL  – grafový přístup, 

• BPEL – procedurální přístup. 

XPDL (XML Process Definition Language) je jazyk umožňující zobrazit proces jako 

graf. Úkoly jsou prezentovány jako uzly grafu. Propojením uzlů vzniká samotná 

definice procesu. Tento jazyk je bohužel stále spíše akademickou záležitostí. Složitější 

workflow se v praxi nedá popsat pouze grafem, je nutný nějaký pomocný skriptovací 

jazyk. Tyto a jiné podstatné detaily jazyk XPDL neřeší (Bouchner, 2008). 

 

BPEL (Business Process Excecution Language) je jazyk zastřešený společnostmi jako 

IBM, Microsoft nebo SAP. Tento jazyk se v praxi používá, dobře definuje komunikaci 

se systémy třetích stran – komunikace probíhá pomocí webových služeb (web services). 

Je to jazyk procedurální, proces tedy není nakreslen jako graf, jedná se spíše o klasické 

programování (pro jazyk BPEL existují grafické editory). Samotné BPEL neřeší 

problematiku uživatelských úkolů (Bouchner, 2008). 

 

Workflow tvoří tři základní části: 

• pravidla regulující procesy 

• předávané informace 

• měřítka procesu (metriky) používaná pro jeho posuzování 
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Workflow systém je tvořen čtyřmi složkami: 

• Úlohy – aktivity, které musí být provedeny pro dosažení podnikových cílů 

• Lidé – vykonávající úlohy 

• Nástroje – aplikace umožňující vykonávání úloh 

• Údaje – dva typy: věcné údaje a údaje o procesu (dokumenty, databáze, zprávy) 

Podnikové procesy lze zlepšovat dvěma způsoby (Řepa, 2007, s. 16): 

• Průběžná optimalizace procesů – přirozený procesní přístup 

• Dramatické zlepšování procesů – reengineering 

1.8 Nekonečná optimalizace procesů 

Mylná úvaha krátkozrakých shareholderů: „Investujeme jednorázově do procesního 

modelu, skokově zlepšíme firmu a pak už to poběží samo.“ by měla vést ke kritickému 

zamyšlení se nad, na první dojem tolik odporu kladoucí a zavazující, neustálou 

aktualizací procesů. Kontinuální udržování procesního modelu, jeho rozvoj a inovace 

jsou klíčem k dosažení úspěchů v čase. Inovace je obecně definována jako každá 

pozitivní změna v podnikovém systému (Řepa, 2007) 

Na otázku typu, proč vlastně něco měnit (inovovat), když nám podnik doposud tak 

krásně funguje je jasná odpověď. Podnikové prostředí samozřejmě nezůstává stabilním 

příliš dlouho, zvláště v současné době. Drtivá většina produktů prochází klasickým 

životním cyklem, který se dá charakterizovat následujícími fázemi: 

• požadavek trhu 

• vývoj výrobku 

• uvedení výrobku na trh 

• uplatnění výrobku na trhu 

• zastarávání výrobku 

V této souvislosti hovoříme o inovaci produktové a procesní. Produktovou inovací 

rozumíme jakoukoliv změnu v parametrech výrobku, která vznikla za účelem lepšího 



30 

 

uspokojování potřeb zákazníků. Inovací procesů se chápe jakákoliv změna 

v organizačních strukturách a procesech firmy, která vede ke zlepšení funkčnosti 

a produkční schopnosti firmy. Produktová a procesní inovace se samozřejmě navzájem 

ovlivňují. Zásadní inovaci produktu nelze zvládnout bez inovace souvisejících procesů. 

Podnik tak samozřejmě kopíruje životní cyklus svých výrobků, který obvykle probíhá 

v určitých vlnách. Po každé fázi vzestupu následuje i fáze útlumová. Firmy 

s dlouhodobou strategií prosperity by měly připravovat inovaci už v době, kdy se 

podnik nachází na vrcholu současné fáze vzestupu. Méně vhodné je inovovat ve fázi 

útlumu a nejméně vhodné je inovovat v dolní úvrati sestupné fáze, kdy se podnik 

nachází v nejnevýhodnější situaci. V této souvislosti bych rád zmínil výrok jednoho 

vedoucího výroby, který si stěžoval poté, co došlo ke změně výrobkového portfolia, 

protože původní výrobky se na trhu již neuplatnily. Doslova řekl: „Je to špatné, oni nás 

nutí vyrábět ty nové XY výrobky a my to pořádně neumíme, neustále tam máme nějaké 

vady.“ To je samozřejmě zcela mylný přístup. Pokud trh požaduje nějaké výrobky, 

podnik by měl co nejrychleji aplikovat procesní a produktovou inovaci, protože vyrábět 

výrobky, kvůli kterým nemusím inovovat, ale trh je nechce, je samozřejmě pošetilé 

(Svozilová, 2011). 

1.9 Reengineering 

Reengineering neznamená nápravu něčeho. Znamená začít od nuly, vše přehodnotit 

a začít znovu. Dokonce znamená opouštění velké většiny pravidel, nad nimiž se 

pravděpodobně nikdo nezastaví a o nichž tradiční podniky vůbec nepochybují. 

Například porušuje pravidlo, které říká, že jedinou správnou možností je své výrobky 

prodat. Firma Rolls Royce, která vyrábí mimo jiné i letecké motory, je jejich vlastníkem 

i poté, co jsou namontovány v letadle, a letecké společnosti je pouze pronajímají. 

Dostává tedy zaplaceno za to, co aerolinky skutečně potřebují – hodiny letového 

provozu. Přepravce nezajímá, jestli se motor porouchal. Zajímá ho počet bezpečně 

přepravených cestujících (Bennis a Mische, 1997). 

 

Oficiální definice dle Bennise a Mischeho (1997,) zní - „Zásadní obnova podnikání, 

která zpochybňuje existující doktríny, postupy a činnosti a inovativně přerozděluje 

kapitálové a lidské zdroje organizace do procesů, jež překračují hranice jednoho 
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funkčního útvaru. Záměrem této zásadní obnovy je optimalizace konkurenční pozice 

organizace, hodnoty, které poskytuje jejím vlastníkům, a jejího přínosu pro společnost.“ 

 

Obrázek 1.8: Vývojový cyklus procesně řízené organizace 
(Zdroj: Davenport, 2006) 

 

Předmětem reengineeringu jsou procesy, nikoliv útvary nebo organizační struktury. 

Ačkoli to definice reengineeringu jasně deklaruje, v praxi dochází často k záměnám. 

Problém je v tom, že procesy se často jmenují stejně jako organizační útvary, takže je 

lidé často ztotožňují. Proto je lepší, když se procesy pojmenovávají podle činností, které 

vyjadřují jejich počáteční a konečný stav (Šmída, 2007, s. 94-95). 

Příklady jsou: 

• proces výroba = proces od materiálového zajištění po expedici, 

• proces vývoje výrobku = proces od koncepce k prototypu, 

• proces prodeje = proces od předběžného zájmu zákazníka k objednávce, 

• proces poskytování servisu = proces od přijetí dotazu po vyřešení problému. 

1.10 Metody zlepšování procesů 

Důležitou roli pro úspěšné zvládnutí implementace procesních systémů je jejich vhodný 

výběr, tak aby dle podmínek, možností a překážek podniku došlo k co nejharmoničtější 

penetraci všech změn a problémů. Normou ČSN EN ISO 9000:2006 je neustále 

zlepšování definováno jako „opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit 

požadavky“.  
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Otázka, jak nalézt optimální podobu procesů je základní problém podnikání. Dle 

Systemonline (2007) je možno zvolit několik postupů, jež jsou realizovatelné i ve 

středně velkých společnostech. 

• Intuitivní optimalizace 

Je vždy rozumné s ní začít. Je potřeba vycházet ze stávajícího stavu procesů (stav „as 

is“), popsanou procesní analýzou. Na jejím základě lze zajistit, aby žádný proces 

nechyběl a aby na sebe procesy navazovaly. Následně jsou eliminovány duplicity a 

prostoje a musí se dbát na celkovou jednoduchost procesů. Přitom je vhodné vycházet 

ze strategie podniku, názoru zákazníků procesu a zkušeností garantů. 

• Štíhlá výroba, lean manufacturing 

Metodika je založena na řízení výroby na základě objednávek, minimalizaci zásob, 

zkrácení výrobního cyklu a optimalizaci logistiky. Aplikace štíhlé výroby vede vždy 

k úzkostlivému pořádku na pracovišti, což je neoddělitelná součást metodiky. 

• Six sigma 

Metodika six sigma je založena na statistickém  vyhodnocování shody v aktivitách a 

způsobech jejich šíření v procesech. Jde tedy zejména o metodiku pro zlepšení jakosti. 

Je dobře použitelná pro všechny typy procesů a firem, včetně těch, které dodávají 

služby. Je založena na vyškolení klíčových zaměstnanců, takzvaných beltů, kteří potom 

realizují změny. 

• Teorie omezení 

Teorie omezení byla formulována Eliyahuem Goldrattem. Je dobře teoreticky 

propracovaná. Lze ji využít jak ve výrobě, tak pro dodávky služeb nebo řízení projektů. 

Je založena na poznatku, že kapacita firmy je dána jejím úzkým místem a jeho 

kapacitami. Bývá implementována poměrně komplexně. 
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• BSC 

Metodika BSC je založena na strategii firmy. Ta je potom rozložena do sady vážených 

ukazatelů dle čtyř základních perspektiv. BSC v sobě zahrnuje tedy i účetní ukazatele 

v rámci finanční perspektivy. 

1.10.1 ARIS BPA 

Je postavena na pěti základních pohledech na podnik 

• ORGANIZACE – pracovníci a organizační jednotky, jejich složení a vazby 

• DATA – stavy a události, kde události definují změny stavu dat 

• FUNKCE – funkce systému a jejich vzájemné vztahy 

• PROCESY – centrální pohled, který zachycuje vztahy mezi jednotlivými úhly 

pohledu 

• VÝKON – hlavní nástroj realizace průběžného zlepšování procesů (jednotlivé 

prvky měření procesů) 

ARIS Community, která byla spuštěna v srpnu 2009 je nyní na poli řízení podnikových 

procesů největší komunitou. Její členové jsou jak začátečníci v oboru, tak zkušení 

experti, univerzity stejně jako firmy, občasní uživatelé i regulérní projektové týmy na 

plný úvazek. Určujícím faktorem pro úspěch ARIS Community bezpochyby byly 

možnosti modelovat procesy (EPC nebo BPMN 2.0), organizační schémata datové 

modely, uspořádat brainstorming, analyzovat a vizualizovat podnikové informace 

jakožto podporu procesním pracovníkům – a to bez jakýchkoli vstupních nákladů. 

Volně dostupný software jako například ARIS Express dává všem zaměstnancům 

příležitost nalézt, co by pro ně mohlo představovat vlastní intelektuální kapitál 

a informační aktiva, jako jsou třeba prezentace a tabulky, a využít je jako vstup pro 

účely vlastních procesů. Spojení ARIS Express a platformy ARIS dává organizacím 

a jejich expertům na řízení procesů možnost tato aktiva znovu přímo využívat 

(SoftwareAG, 2014). 
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1.10.2 Co není optimalizací procesů 

Dva základní typy projektů, které samy o sobě zřídka vedou k zásadnější optimalizaci 

procesů je implementace ISO norem a rozsáhlé ICT projekty, zejména implementace 

ERP (Svoboda, 2011). 

 

V případě ICT je důvodem to, že zákazník spoléhá na know how dodavatele. 

Implementační firmy jsou ovšem primárně technologické, a protože v projektech musí 

držet rozumnou cenovou úroveň, procesy klienta se zabývají jenom z perspektivy 

dodávaného systému. Projevuje se to například tím, že si zhusta stěžují, že klient neví, 

co chce (Systemonline, 2011). 

 

ISO normy primárně vznikly za účelem zvýšení jakosti. V dalším vývoji však byla 

certifikace o jejich implementaci vyžadována v dodavatelském řetězci. Firmy je 

potřebovaly nikoli z interních, ale z marketingových důvodů, a proto trvaly na jejich 

implementaci za minimální cenu. Dodavatelé poradenských služeb zcela rezignovali na 

procesní přístup a nahradily ho přístupem funkčním. Dokládá to například následující 

citát z webu společnosti nabízející služby v oblasti implementace ISO norem: „Lze 

vycházet z předpokladu, že každé oddělení ve firmě je samostatný proces, na každý 

proces je třeba jeden a půl až čtyři hodiny k jeho prvotnímu zmapování.“ To je podle 

BPM Portálu (2008) jedna ze základních chyb procesních analýz, nehledě k tomu, že 

časový odhad je zcela nerealistický. ISO normy tento přístup umožňují, takže 

certifikace proběhne, nicméně procesy nejsou ani popsány ani optimalizovány. 

V obou případech se lze tomuto úskalí vyhnout korektní optimalizací procesů 

standardními postupy před implementací ICT či ISO (Svoboda, 2011). 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Představení společnosti Slovácké strojírny a.s. 

Obchodní firma Slovácké strojírny, akciová společnost 
Sídlo Uherský Brod, Nivnická 1763,  

okres Uherské Hradiště 
Identifika ční číslo 00008702 
Právní forma Akciová společnost 
 

 

Slovácké strojírny, a. s. jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových společností 

Zlínského kraje s více než šedesátiletou tradicí vyspělé strojírenské výroby. Do nového 

tisíciletí vstoupily Slovácké strojírny jako moderní firma plně adaptovaná na 

konkurenční prostředí tržního hospodářství. Společnost si vytvořila podmínky pro trvalý 

proces úspory vnitřních nákladů, flexibility výroby, zajištění požadované kvality 

vyráběné produkce a podstatné zvýšení produktivity práce. 

 

 

Obrázek 2.1: Produkce SUB 
(Zdroj: Světprůmyslu, 2013) 
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2.1.1 Historie společnosti 

Rok Událost 

1951 
Zahájení výroby v podniku výrobou ocelových konstrukcí a elektrických 
mostových jeřábů typového provedení do 63 t. 

1952 Výroba strojů a zařízení pro geologický průzkum. 

1957 
Zahájení výroby v podniku výrobou ocelových konstrukcí a elektrických 
mostových jeřábů typového provedení do 63 t. 

1958 Přičlenění podniku k výrobně hospodářské jednotce Uničovské strojírny. 

1960 

Rozšíření sortimentu výroby postupným zaváděním produkce speciálních 
jeřábů určených do provozů elektrolýzy hliníku v několika modifikacích a 
technologických zařízení pro chemický průmysl. 

1961 
Přičlenění podniku k výrobně hospodářské jednotce Královopolská strojírna 
Brno. 

1964 

Začlenění podniku k trustu podniků Chepos. Zahájení výroby montážních 
plošin (celkem vyrobeno 3000 ks) řady MP na podvozcích AVIA, LIAZ, 
TATRA s maximální výškou dosahu 27 m (MPT - 27, PP - 27) a zahájení 
výroby lisů na výrobu klínových řemenů typ 44072, 44668 a vstřikovacích 
lisů na technickou pryž typu LKV 600, 4520 - 111 (až 115) s celkovou 
produkcí 370 ks. 

1968 Zahájení výroby speciální techniky. 

1970 
Rozšíření výroby atypických, drapákových a speciálních jeřábů dle 
požadavků zákazníka do nosnosti 150 t. 

1989 

Další rozšíření sortimentu o speciální elektrické mostové jeřáby vyšších 
nosností až 320 t. Ukončení výroby speciální techniky. Postupně zahájena 
výroba zametacích vozů, kontejnerů, nůžkových plošin a doplňkové výroby 
přesných ocelových konstrukcí. Rovněž dosavadní sortiment montážních 
plošin byl postupně rozšířen. 

1990 Vznik samostatné akciové společnosti se 100% účastí státu. 

1992 
Privatizace Slováckých strojíren, a. s., formou kupónové privatizace na 
základě schváleného privatizačního projektu. 

1998 Získání certifikátu ISO 9001 

2000 Kapitálový vstup do společnosti MEP Postřelmov, a. s.  

2006 Akvizice 100% společnosti NH Zábřeh a.s. 

2006 Fúze se společností NH Zábřeh, a.s. 

2009 Získání environmentálního certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 

2009 Fúze se společností MEP Postřelmov, a.s. 

2011 
Koupě vlastnického práva k podniku dlužníka TOS a. s. se sídlem 
v Čelákovicích v konkurzu 

2012 Akvizice 100 % akcií společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a. s. 
2012 Fúze se společností Krušnohorské strojírny Komořany a. s. 



 

 

2.1.2 Profil společ

Společnost Slovácké strojírny, a.s. v

• cca 1700 zaměstnanců

• obrat na úrovni 2,5 mld

• cca 65 % produkce je exportováno

Podnik se skládá z 6

• KSK Komořany 
• MEP Postřelmov
• Zábřeh na Moravě

• TOS Čelákovice 

Výkonnost podniku od roku 1998 do roku 2012 znázorň

Graf 1: Vývoj tržeb společ
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Profil společnosti 
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at na úrovni 2,5 mld. Kč ročně 

cca 65 % produkce je exportováno 

6 závodů: 
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řeh na Moravě 

 

Výkonnost podniku od roku 1998 do roku 2012 znázorňuje graf 1.  

raf 1: Vývoj tržeb společnosti v korelaci s provozním ziskem

(Zdroj: Výroční zprávy, 1998-2012) 

laci s provozním ziskem 
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2.1.3 Výrobní program 

Následující kapitola prezentuje rozpětí výrobního programu Slováckých strojíren, a.s. 

Výrobní program se skládá z:  

• Mostové a portálové jeřáby s nosností do 320 t a rozpětím až 42 m 

• Hliníkárenské jeřáby 

• Hydraulické a lanové drapáky 

• Náhradní díly jeřábů 

• Ocelové konstrukce 

• Rekonstrukce a modernizace jeřábů 

• Montáž, šéfmontáž a školení obsluh jeřábů 

• Záruční a pozáruční servis 

• Zvláštní posouzení stavu jeřábů podle ČSN ISO 12 482-1 

• Vysokozdvižné plošiny ramenové a teleskopické do pracovní výšky 27 m 

• Vysokozdvižné plošiny nůžkové do pracovní výšky 10 m 

• Drtiče kamene a stavebních hmot o výkonu 60 t/hod a 80 t/hod 

• Vstřikovací stroje pro technickou pryž 

• Hydraulické nůžky na plech 

• Hydraulické válce 

• Kotle na tuhá paliva 

• Rámy pro vstřikovací a další stroje 

• Technologické zařízení hutí 

• Výrobky z plastů 
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2.2 Proces vyřízení obchodního případu 

Na základě vnitropodnikové směrnice vytvořené v roce 1998 vyjadřující se k vyřízení 

obchodního případu je níže popsán průběh činností, které s obchodními procesy 

průběhu zakázky souvisejí. Dále jsou přecitovány významy obsahů jednotlivých definic 

a pojmů dokumentů souvisejících s procesem vyřízení OP, se kterými se počítá i nadále 

v kontextu aktualizovaných návrhů na zlepšení procesů. Hlavní úkol této části však 

spočíval v analýze a následném grafickém vyjádření původního vývojového diagramu, 

tak aby došlo k zjištění chyb a nedostatků, kterými se práce dále zabývá v navrhované 

části. Pro doplnění je provedena analýza samotné výrobní části procesu průběhu 

zakázky tak, aby čtenář pochopil návaznost podnikových procesů na vyřízení OP. 

2.2.1 Analýza činností a vývojového diagramu obchodního případu 

Nejsložitější obchodní případy realizované společností mají charakter kusové výroby 

investičních celků, kterým je přizpůsoben i proces přezkoumání smlouvy. V případě 

realizace jednodušších obchodních případů (např. kooperační vztahy, typizované 

produkty), je jejich průběh odvozen z níže uvedeného popisu činnosti. 
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Obrázek 2.2: Proces vyřízení OP 1/6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Soustředění a přidělení poptávky  

Poptávka došlá od zákazníka je soustředěna na OÚ, kde se eviduje v knize poptávek 
TOD. 

Ujasnění, analýza a zpracování poptávky 

V rámci TOD jsou posouzeny požadavky zákazníka. V případě neúplného nebo 

nejasného požadavku je provedeno doplnění poptávky ve spolupráci se zákazníkem. 

Dále v případě potřeby dojde k předběžnému ujasnění příslušných technických 
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parametrů se zúčastněnými útvary společnosti, jejichž vyjádření k poptávce je 

evidováno na průvodním listu poptávky. 

Předběžná stanoviska zúčastněných útvarů 

V případě potřeby je možné vyžádat stanoviska zúčastněných útvarů společnosti, 

přičemž těmito útvary jsou rozuměny: 

• útvary konstrukce 

• útvary technologie 

• útvar plánování nákupu 

• útvar řízení výroby 

• úsek řízení jakosti  

Součinnost těchto útvarů vede k posouzení a pokud možno co nejvýhodnějšímu 

stanovení: 

• jednoznačnosti a úplnosti technického zadání 

• specifikaci požadavku na materiál (výchozí rozměry, jakost) 

• uvedení dalších specifických požadavků 

• technologie výroby 

• stanovení předběžné operativní kalkulace 

• stanovení nabídkové ceny 

• zabezpečení materiálů z hlediska termínu dodávky 

• kapacitních možností výroby 

• požadavků na provedení zkoušek a hodnocení jejich výsledků 



42 

 

  
Obrázek 2.3: Proces vyřízení OP 2/6 

(Zdroj: Vlastní zpracování 

Zpracování nabídky 

Na základě informací TOD je zpracována nabídka 
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Obrázek 2.4: Proces vyřízení OP 3/6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kontrola shody nabídky s poptávkou 

Je přezkoumána shoda nabídky s poptávkou 

Evidence a odeslání nabídky 

Evidence nabídky je vedena v knize poptávek TOD a její evidenční číslo je shodné 

s číslem přiděleným poptávce. Po zpracování je nabídka zaslána zákazníkovi. 

Přijetí a evidence objednávky 

Došlá objednávka je evidována v knize zakázek, kde je jí přiděleno číslo zakázky. 

Posouzení úplnosti objednávky 

Objednávka je posouzena z hlediska formální úplnosti. V případě potřeby se zajistí 

doplnění potřebných údajů objednávky. 

Shoda objednávky a nabídky  

Shoda objednávky s nabídkou je posouzena z hlediska její věcné správnosti. V případě, 

že objednávka není ve shodě s nabídkou, dojde k dalšímu upřesnění údajů nabídky a 

dosavadní proces se opakuje. 

Stanoviska zúčastněných útvarů  

V případě, že obchodně-technické podmínky a podmínky platnosti nabídky jsou 

splněny, provede referent prodeje zatřídění výrobku dle Standardní klasifikace produkce 

zakázkového regulativu. 
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Obrázek 2.5: Proces vyřízení OP 4/6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vystavení a uzavření smlouvy 

Na základě předcházejících činností je uzavřena smlouva v písemném dokumentu se 

zákazníkem.  

Vydání zakázkového listu 

Po uzavření smlouvy se zákazníkem je vystaven zakázkový list, který se předá spolu 

s potřebnou dokumentací (obchodně-technická) zúčastněným útvarům společnosti. 

Změna a doplňky k uzavřeným smlouvám  

Změny a doplňky smluv musí být odsouhlaseny smluvními stranami a mají formu 

dodatku ke smlouvě. 

Hledisko odborných útvarů k požadovaným změnám zákazníkem 

V případě, že změna smlouvy vyplývá z požadavku zákazníka a jedná se o změny 

technického rázu, odborné útvary zpracují svá hlediska k požadovaným změnám 

formou změnového protokolu 

Dodatek zakázkového listu 

Na základě změnového protokolu je vystaven dodatek zakázkového listu, který je 

předán zúčastněným útvarům. 
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Obrázek 2.6: Proces vyřízení OP 5/6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 2.7: Proces vyřízení OP 6/6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.3 Pojmy a definice dokumentů 

Pro opakovatelné použití jednotlivých pojmů a definic je vymezený obsahový rámec 

níže uvedených termínů převzat z vnitřní směrnice společnosti z roku 1998. 

Přezkoumání smlouvy 

Jednoznačné a úplné pochopení, specifikace a stanovení požadavků zákazníka a dále 

ověření způsobilosti výrobce splnit tyto smluvně stanovené požadavky. 

Obchodní případ 

Obecný pojem pro konkrétní obchodní aktivity, vztahující se na procesy od uplatnění 

požadavku na dodávku hmotného či nehmotného plnění až po jeho ukončení. 

Smlouva  

Společný název pro všechny typy smluv, uzavřených dle platných legislativních norem. 

Jedná se zejména o obchodní smlouvu, kupní smlouvu a smlouvu o dílo. V určitých 

případech může funkci dané smlouvy nahradit závazná objednávka od zákazníka. 

Dokumentace 

V rámci této organizační normy je míněn termín, vztahující se k organizačně – 

technické – výrobní dokumentaci. Potřebné k dílenskému zpracování příslušné zakázky. 

Záleží na složitosti konkrétní zakázky a na rozhodující příslušné zodpovědné osoby, 

kolik a jakých dokumentů tato dokumentace bude obsahovat. Tato dokumentace je však 

vždy spjatá s řádnou evidencí a změnovou službou. Tato dokumentace obsahuje 

obvykle sestavní výkres, detailní výkresy, technologické postupy, speciální 

technologické postupy, kompletační sestavu a kusovník. 

Průvodní list poptávky 

Sumarizuje odborná hlediska zúčastněných útvarů společnosti k obchodnímu případu 

Poptávka  

Nezávazný zájem zákazníka o specifikovaný výrobek nebo službu nabízenou 

společností 

 



50 

 

Technicko-obchodní dotaz 

Poptávkový a nabídkový proces mezi zákazníkem a společností, při němž dochází 

k upřesňování technických parametrů výrobku. Tento proces probíhá různými formami 

komunikace, zejména telefonickými a faxovými dotazy, přičemž obvykle končívá 

písemným návrhem na výrobek (nabídkou), ve kterém jsou zohledněny požadavky 

zákazníka. 

Nabídka 

Závazné stanovisko společnosti dodat specifikovaný výrobek nebo službu. Obvykle je 

činěna po technicko-obchodním dotazu a obsahuje zejména: 

• předmět nabídky (přesnou identifikaci výrobku), 

• nabídkovou cenu, 

• dodací a jiné podmínky, 

• termín realizace, 

• platební podmínky, 

• dobu platnosti nabídky, 

• způsob balení, 

• formy předávané dokumentace, 

• provedení přejímky předmětu poptávky 

Objednávka 

Závazný požadavek zákazníka na dodání specifikovaného výrobku nebo služby, 

vystavuje se obvykle na základě nabídky.   
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2.4 Vyskytující se chyby v procesu vyřízení obchodního případu 

1) není jednoznačně definován vlastník procesu 

2) nejednoznačně vyplývající odpovědnost a delegovaná pravomoc za 

výkon jednotlivých činností 

3) nedodržení pravidel regulujících strukturovanou posloupnost entit 

v diagramu 

4) vyskytující se duplicitní činnosti 

5) rozhranní procesu nevede vždy k finálnímu vyřízení obchodního případu 

6) neodpovídá aktuální organizační struktuře a vnějším podmínkám 

 

2.5 Průběh zakázky podnikem 

Jakmile dojde k oboustranné akceptaci smlouvy je každé zakázce přiděleno zakázkové 

číslo, následně se vystaví zakázkový list a jednotlivý obchodní referent, kterému je 

zakázka přidělena ji zaeviduje do pomocné knihy zakázek. Činnosti související 

s realizací zakázky tzn. technická příprava, nákup materiálu a kooperací přes výrobu, 

výstupní kontrolu jakosti až po finální expedici a fakturaci musí být provedeny pod 

tímto přiděleným zakázkovým číslem. Takové zakázkové číslo se tedy uvádí ve všech 

oblastech DMS od plánovacích, konstrukčních, technologických, výrobních až po 

obchodní s finanční. Zakázkový list spolu s potřebnou dokumentací je předán 

jednotlivým útvarům společnosti podílejících se na průběhu zakázky. Dojde k doplnění 

termínů zahájení a ukončení výroby tak, aby příslušné útvary si je mohli zaplánovat do 

svých kalendářů. Doplnění termínů slouží taky ke zpracování plánu na odvádění 

výroby. Nejprve je zakázka podstoupena předvýrobním útvarům konstrukce a 

technologie, které se podílí na zpracování dokumentace zakázky, pro vnitřní účely SUB 

tzn. v českém jazyce, je-li původní cizí. Taková dokumentace obsahuje výrobní výkresy 

daného svařence, technologické postupy, materiálové požadavky, pracnost jednotlivých 
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úkonu a v případě potřeby další pomocné listiny. Po zpracování celých dílců svařence je 

dokumentace postupně předána z předvýrobních útvarů do výroby. Následně se prověří 

samotná zakázka vzhledem k zaplánovaným termínům a výrobním kapacitám. Shledání 

nesrovnalostí se projedná s podílejícími se útvary a v případě přeplánování termínů jsou 

všechny participující oddělení obeznámeny. Po vyjasnění si nuancí a dokončení 

technické přípravy se přistupuje k samotné výrobě zakázky. Proces výroby začíná 

útvarem řízení výroby, který zaplánuje výroby dílců a sestav na jednotlivá střediska. Po 

finálním zaplánování zakázky se vyhotoví kalendář průběhu výroby na skupiny zakázky 

a ta se rozpustí do výroby. S uvolněním zakázky do výroby se zpracují tiskové sestavy. 

A) Dílenský rozpis – zahrnuje seznam všech vyráběných položek střediska, a taky 

kooperací 

B) Kompletační sestava – skládá se z přehledu všech vyráběných položek 

s plánovacími údaji  

Zpracováním tiskových sestav přejde zakázka do patřičného výrobního provozu. Spolu 

s uvolněním zakázky do výroby jsou doplněny materiálové požadavky pro nákup. 

Přidělený požadavek na materiál uplatňuje referent nákupu dle dokumentace u 

dodavatelů na základě obchodních smluv. Vstupní technickou přejímku materiálu 

provádí pracovník řízení jakosti. Referent nákupu dále zaeviduje dodávku materiálu dle 

smlouvy a pracovník skladu materiál uloží dle požadované identifikace a vystaví 

vnitropodnikový atest. Referent skladu vydá materiál dle materiálového požadavku, 

který dle potřeby může být nadělen pracovníkem dělírny. Takto připravený materiál je 

předán mistru výrobní dílny nebo pracovníku meziskladu, ke kterému je dodána 

příslušná výrobní dokumentace, výrobní výkres s technologickým postupem. Dále se na 

materiálový požadavek přenese označení náležejícího výrobního střediska z první 

operace technologického postupu, na kterou má být materiál dodán. Součástí toho je i 

přenesení termínu zahájení výroby. Operace jako převzetí materiálu a další jsou 

zaznamenávány v elektronické podobě. Před zahájením výroby dochází k prostudování 

dokumentace, tak aby došlo ke vhodně zvolenému pracovním místu a pracovníka pro 

realizaci výroby. Stanovený pracovník si převezme materiál spolu s dokumentací a 

započne podle ní výrobu. Dojde-li k zjištění změny, odchylky nebo neshody výrobku 

s dokumentací pak se postupuje dle vnitřní směrnice podniku. V dokumentaci je 
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uvedeno místo a postup technické kontroly, která umožňuje provádět technickou 

kontrolu v kterémkoliv čase a místě v průběhu výroby. Případné jednoduché závady se 

odstraňují na místě. K ukončení výroby dojde po finální shodě s dokumentací. Provede 

se evidence v dílenském rozpisu a taky odpis hotové výrobní operace se zaznamená 

v elektronické podobě do počítače pomocí čárového kódu. Konečná výroba dílce nebo 

sestavy je předána na finální středisko, kde dochází k závěrečné montáži, a taky 

zkušebních a kontrolních operací zajištěných mistrem dle kompletní výrobní 

dokumentace. Proces průběhu montáže je identifikovatelný prostřednictvím čísla 

zakázky a výrobku uvedených na všech jednotlivých dokumentech vydaných 

kontrolorem řízení jakosti. Po ukončení výrobního procesu výrobku je vystaven 

odváděcí protokol. Odvedená zakázka se dále eviduje v knize odvádění. Po zaevidování 

se předá odváděcí protokol obchodnímu a finančnímu úseku. Skončením měsíce 

odvádění se provede aktualizace skutečností v evidenčním listu zakázky. Takovou 

cestou se dále aktualizují soubory zakázek pro zpracování plánu odvádění výroby. 

Zpracovává se taky předběžný plán odvádění výroby na jednotlivé měsíce včetně 

předchozích skluzů. Plán se projednává na poradě vedení výroby s mistry a je 

zpracován formou tiskové tisové sestavy. V závodech se každodenně sleduje výrobní 

plán a průběh zakázek z pohledu časového plánování a postupu operací na nich 

prováděných. Její hodnocení a vyplývající závěry se projednávají na ranních schůzích 

tzv. dispečink. 
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3 Návrh řešení 

Návrh se konkrétně zaměřuje na jednoznačné definování vlastníka, z čehož vyplývá i 

přidělení pravomocí a delegování odpovědnosti za jednotlivé kroky vedoucí k vyřízení 

zakázky nebo rozuzlení procesních rozhranní.  

Pro nastavení takového strukturovaného systému je zvolen softwarový nástroj ARIS 

Express. Ten umožňuje volné zpracování BPM architektur, které se skládají z prvků 

jako (podnět, vazba, činnost a proces) dle vlastních potřeb. Omezuje ale 

předdefinovanou strukturou posloupnosti entit, které mají za následek např. žádoucí 

eliminaci dvou po sobě následujících aktivit bez jasně definovaného vlastníka nebo 

vytvořeného dokumentu.  

Diagram musí mít všechny procesní rozhranní vyřešeny tak, aby se při vyřizování 

každého požadavku dozvěděla protistrana reakci společnosti. Byl tedy komplexně 

ucelený a uzavřený. 
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3.1 Návrhy opatření odstraňující chyby analyzovaného procesu OP 

Následující procesní mapy graficky znázorňují způsoby odstranění nežádoucích chyb 
analyzovaného procesu obchodního případu. 

Mapy lze dále využit jako fungujícího model předcházející tvorby chyb dodržující 
zásady procesního managementu před implementací informačního systému v  procesu 
realizace obchodní fáze zakázky. 

Na základě výše uvedených předpokladů vedoucích k nápravě chyb stávajícího 

diagramu je vytvořen aktualizovaný postupový diagram obchodní fáze průběhu zakázky 

ve zmíněném programu ARIS Express, který popisuje jednotlivý postup činností. Pojmy 

jednotlivých aktů a definice dokumentů jsou převzaty z původní směrnice, a tak jejich 

obsah a význam se nemění. 

 

3.1.1 Nejednoznačně definovaný vlastník procesu 

Z původního diagramu není zřejmé, kdo za aktivitu „Vystavení průvodního listu 

poptávky“ přebírá odpovědnost, jestli referent prodeje nebo závodní přejímací komise. 

Z aktualizovaného diagramu je jasně vyplývající, že odpovědnost k vystavení 

dokumentu přebírá „Odborná komise“, která je ve složení z členů oddělení konstrukce, 

technologie, nákup a kooperace. 
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Obrázek 3.1: Nejednoznačně definovaný vlastník procesu 
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3.1.2 Nevyplývající odpovědnost a delegování pravomocí 

Z původního diagramu není zřejmé, které útvary popř. pozice přebírají odpovědnost za 
zpracování nabídky, a taky kdo má pravomoc do činnosti zpracování N zasáhnout. 

Aktualizovaný diagram tento problém řeší jasně definovanou posloupností, kde nejprve 
obchodní ředitel respektive jednotlivý obchodní referent má na starosti vyjasnění TOD a 
výsledný dokument evidence TOD je postoupena vedoucímu technologie, který 
odpovídá za cenovou nabídku. S tou dále pracuje ReOb s cílem vyhotovení nabídky. 
Z diagramu je zřejmé, že GŘ má pravomoc proces zpracování N ovlivňovat. 

 

Obrázek 3.2: Nevyplývající odpovědnost a delegování pravomocí 



58 

 

3.1.3 Nedodržení pravidel regulujících posloupnost entit 

V původním diagramu není dle obecných zásad při tvorbě workflow modelů dodržena 
posloupnost entit. Po aktivitě přidávající hodnotu procesu musí následovat dokument 
popř. předání další osobě (útvaru). 

V aktualizovaném diagramu vede aktivita vyjasnění technicko-obchodních dotazů 
(TOD) jednak k dokumentu evidence TOD a zároveň je postoupena vedoucímu 
technologie, který se stává vlastníkem dílčího procesu kalkulace nákladů. 

 

 

Obrázek 3.3: Nedodržení pravidel regulujících posloupnost entit 
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3.1.4 Duplicitní činnost 

Původní diagram zbytečně zachycuje dvě činnosti s posuzováním úplnosti a shody 
objednávky s nabídkou jelikož za ně bere zodpovědnost stejná osoba. Naproti tomu 
navrhované řešení sloučí dvě činnosti do jednoho úkonu a referentovi obchodu tak 
ušetří čas za duplicitní přezkoumávání 

 

Obrázek 3.4: Duplicitní činnost 
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3.1.5 Rozhranní procesu nevede k vyřízení obchodního případu 

Původní diagram se v tomto případě dopouští chyby nejasnosti ukončení a obchodní 
nekorektnosti plynoucí z neukončeného procesu vyjádření se poptávajícímu. 

Aktualizovaný diagram je oproti tomu nastaven tak, aby každé procesní rozhraní vedlo 
dle metrik k vyřízení procesu zákazníkovi. V tomto případě se při neúplnosti nabídky 
s objednávkou zasílá zpět poptávajícímu.  

 
 

Obrázek 3.5: Rozhranní procesu nevede k vyřízení OP 
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3.1.6 Diagram neodpovídá aktuální organizační struktu ře 

V původním diagramu se vyrobitelností požadovaného výrobku zabývá závodní a 

přejímací komise. Ta však v současnosti na základě zeštíhlení organizační struktury 

neexistuje.  

V aktualizovaném grafickém diagramu rozhodnutí o vyrobitelnosti a zabývání se OP 

dále připadá na GŘ po konzultacích s vedoucím ObOd a to z důvodů zakázkové výroby 

složitých celků, kde přijmutí požadavku do výrobního programu může být výhodný i při 

potřebách investic do rozšíření VTZ. 

 

 

Obrázek 4.6: Diagram neodpovídá aktuální organizační struktu ře 
¨ 
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3.1.7 Neodpovídá současným podmínkám společnosti 

V současné době kvůli většímu a specifičtějšímu počtu nabídek na kalkulaci nákladů 

přebírá vedoucí technologie, který svůj odbornější rozpočtový návrh předá ObRe pro 

zpracování a odeslání nabídky. 

 

Obrázek 4.7: Neodpovídá současným podmínkám společnosti 
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3.2 Aktualizovaný proces činností vyřizující OP 

Celý proces obchodního případu je spuštěn poptávkovým řízením z trhu odběratelů, 

kteří pošlou poptávku obvykle elektronickou poštou. Stávající zákazníci, kteří poptávají 

typizovaný výrobek nebo službu dle rámcové smlouvy, tak zasílají rovnou objednávku 

k urychlení celého procesu. Ta je poté dle diagramu obchodním ředitelem a referentem 

postoupena dále. Pokud se jedná ale o poptávku ta je dle e-mailového rozhranní 

přeposlána od stávajícího zákazníka jednotlivému obchodnímu referentu podle teritoria 

a v kopii OŘ. Co se ale týče odběratele nebo požadavek na výrobek se kterým 

společnost ještě nepřišla do styku tak je poptávka přiřazena vedoucímu ObOd a v kopii 

GŘ.  

Ti odpovídají za vyhodnocení, zdali se požadovaný výrobek bude ve stávající výrobně-

technické základně vyrábět nebo ne. Rozhodují se na základě zápisu odborné komise, 

která je ve složení členů z útvaru konstrukce, technologie, nákupu, kooperací případně 

řízení výroby. Pokud dojde k vyhodnocení, že daný výrobek je nevyrobitelný dle 

stávajících možností a investice do VTZ by byla nerentabilní, tak obchodním případem 

se dále nezabývají a dojde k ukončení OF procesu zakázky. Pakliže vyrobitelnost je 

možná popř. s rentabilní investicí do inovací a modernizace VTZ pak je poptávkový 

požadavek spolu se zápisem hledisek pro vyrobitelnost předán odborným útvarům, které 

se na zakázce podílejí s úkolem vyjádření se k odborným hlediskům. Ty jsou 

postoupeny obchodnímu referentu spravující dané teritorium poptávajícího, který 

jednotlivé technicko-obchodní dotazy vyjasňuje s potenciálním zákazníkem a zapisuje 

je do evidence TOD.  

Paralelně jsou vyřizovány poptávky od stávajících zákazníků, které jak jsem již zmínil, 

jsou dle e-mailového rozhraní přeposílány jednotlivým ReOb a v kopii OŘ. Příslušný 

referent má za úkol poptávku zanalyzovat, zda je ve výrobním programu společnosti. 

Pokud není, postoupí ji odborné komisi, která se k tomu vyjádří zápisem hledisek pro 

vyrobitelnost, jak je již popsáno výše. Pokud poptávka splňuje náležitosti vyrobitelnosti 

současné VTZ, tak referent posoudí, zda se jedná o standardní výrobek. V případě, že 

požadavek na výrobek není standardní pro účely SUB je předán odborným útvarům ke 

zpracování odborných hledisek viz popis výše.  
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K standardním, a taky nestandardním výrobkům, u kterých se rozhodlo, o jejich výrobě 

se dle odborných hledisek vyjasní technicko-obchodní dotazy se zákazníkem, které 

příslušný referent eviduje. Poptávku dále postoupí vedoucímu technologovi, který 

provede kalkulaci jednotlivých nákladů od normohodin, přes materiál ve spolupráci 

s oddělením nákupu až po započítání režií, zisku a přepočítá dle daného kurzu 

CZK/EUR. Výsledná cena se udává v ceně za tunu výrobku, tzn. EUR/tuna. Finální 

cenu hlavní technolog upravuje s GŘ, který výsledně zpracovanou nabídku od ReOb 

musí odsouhlasit. Zpracovanou nabídku ještě OŘ ověří, zda-li je v rámcové shodě 

s poptávkou a tu společně s technicko-obchodním vyjasněním příslušný ReOb zasílá 

poptávajícímu v rámci závazné nabídkové dokumentace. 

Příchozí nabídkovou dokumentaci poptávající buď odmítne a dojde k ukončení 

obchodního případu nebo ji upřesňuje, popř. vyjednává o ceně s obchodním referentem 

nebo ji akceptuje v zaslané podobě. Jakmile dojde k akceptaci i upravených nabídek 

vyhotoví poptávající objednávku, kterou odešle ReOb, který s ním komunikuje. Ten ji 

posoudí z hlediska shody s vystavenou nabídkou a úplnosti. Není-li objednávka totožná 

s nabídkou, zasílá ji ReOb zpět k přepracování poptávajícímu, v případě shody ji 

zaeviduje do knihy zakázek a vydá ZL. Dále na základě právního jednání smluvních 

stran dojde k vystavení smlouvy většinou o dílo. Právo mají smlouvu vyhotovit jak 

objednatel, tak zhotovitel, který ji zasílá protistraně k akceptaci. Vyžádá-li si protistrana 

(v našem případě zákazník) změny a doplnění smlouvy, předá je příslušný ReOb 

oddělení compliance k vyjádření právního stanoviska. Tyto právní dodatky jsou zaslány 

ReOb zákazníkovi, který buď od smlouvy odstoupí a ukončí tím proces obchodního 

případu nebo je přijme a potvrdí ReOb. Ten je předá opět oddělení compliance 

k vyhotovení dodatku smlouvy, který poté zašle k finální akceptaci zákazníkovi. 

Právním aktem (podpisem obou stran) ztotožňující odsouhlasení smluvní dokumentace 

dojde k závaznému uzavření kontraktu, na základě kterého zhotovitel zahájí výrobní 

aktivity. 
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3.3 Aktualizované procesní mapy vývojového diagramu OP  

 

Obrázek 3.8: Aktualizovaný proces OP 1/4 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 



66 

 

 

 

Obrázek 3.9: Aktualizovaný proces OP 2/4 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 3.10: Aktualizovaný proces 2/4 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.11: Aktualizovaný proces 4/4 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr 

Bakalářská práce si nejprve vytyčila za cíl přehledně, srozumitelně a komplexně z více 

úhlů pohledu vytvořit teoretické resumé oblasti procesního managementu, pro rychlou 

orientaci a lepšímu porozumění procesů jako celku. Takové poznání bylo velmi důležité 

pro následnou analýzu a vlastní návrhy řešení, jelikož hlavní cíle byly stanoveny 

v reengineeringu a aktualizaci komplexního procesu obchodního případu, kde každý 

dílčí proces ovlivňuje jiný.  

Ty bylo potřeba ze začátku oddělit, popsat a zanalyzovat. Následně byly tyto dílčí 

procesy srovnány s teoretickým poznáním a z praxe osvědčenými best practices. Při 

komparaci bylo zjištěno, že procesy jsou zastaralé, neodpovídají ani současným 

podmínkám ani nastavení organizační struktury. Dále se vyskytly problémy navrhnuté v 

architektuře diagramu, která nerespektovala regulující pravidla pro tvorbu procesních 

map a vytvářela duplicitu činností. 

Tyto chyby byly zjištěny, popsány a nový aktualizující návrh se jich vyvaroval, přičemž 

eliminoval procesy nepřinášející přidanou hodnotu. Pro názornou ilustraci jsou hlavní 

rozdíly v designu postupových diagramů znázorněny graficky s vysvětlením. 

Hlavními přínosy bakalářské práce je tedy vytvoření fungujícího aktualizovaného 

modelu podnikových procesů zabývajících se vyřízením obchodního případu. Model 

vytvořený pomocí procesních map v programu ARIS Express, přináší zmíněnou 

přidanou hodnotu v podobě odstranění zmíněných chyb a zefektivnění celého průběhu. 

Rentabilitu zavedení navrhovaných opatření lze odvodit z nulových nákladů na pořízení 

softwaru, jelikož je volně stažitelný a uvažujeme tedy pouze se mzdovými náklady 

zaměstnanců zabývajícího se modelováním a reengineeringen procesů. Naproti tomu 

přínosy ze zefektivnění procesů jsou neomezené, ať už z pohledu ušetření jednotlivých 

časů zaměstnanců a tím pádem snížením mzdových nákladů, ale taky z pohledu 

odběratelů, kteří dostanou odpověď na poptávku rychleji a kvalitněji díky standardizaci. 

Tím jednak splníme podmínky norem ISO a jednak bude obchodní případ vyřizovat 

stejně kvalitně jak nový tak zkušený zaměstnanec.  

Závěrem se tedy doporučuje implementace navrhovaných opatření, a taky uvažování o 

aktualizaci ostatních procesů společnosti, přičemž navrhované dílčí opatření může 
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posloužit jako přípravný model před implementací komplexního IS vylepšující 

podnikové procesy  

Cílů, které byly stanoveny pro vypracování bakalářské práce, bylo v průběhu dosaženo. 
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