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ABSTRAKT 

1 ÚST FSI VUT v 

BrnE 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá studií Uízení podniku, zabývajícího se pUevážnE zakázkovou 

strojírenskou výrobou. Součástí práce je také analýza sloužící k odhalení nedostatk]. 

Na základE tEchto nedostatk] jsou stanovena kritéria a požadavky na nový informační 

systém. Práce popisuje postup a harmonogram implementace nového informačního 

systému. V závEru je pak popsáno ekonomické zhodnocení projektu a pUedpokládané 

dopady na Uízení podniku. 

 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 
This thesis deals with study of production process of a company that mostly deals with 

custom-made products of mechanical engineering. One part of the thesis is an analysis that 

serves to reveal weakness. Criteria and requirments for new information system are stated on 

the basis of the weaknesses. The thesis describes the approach and the schedule of 

implementation of the information system. The conclusion describes the economical 

evaluation of the project and the assumed impact on the management of the company. 
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ÚVOD 

Trendem dnešní doby je stálé hledání rychlejších a efektivnEjších zp]sob] výroby 

a Uízení podniku, čemuž dopomáhá stále četnEjší využívání informačních technologií 

a digitalizace podnik], které se takto snaží dosáhnout čtvrté pr]myslové revoluce tzv. 

Pr]myslu 4.0. Na toto téma jsem se rozhodl zamEUit i svou bakaláUskou práci, ve které 

se budu soustUedit na výbEr a implementaci vhodného informačního systému pro malý 

podnik, který se zamEUuje na strojírenskou činnost se specializací na kusovou 

a malosériovou zakázkovou výrobu. Tímto zp]sobem bych chtEl zjednodušit a zrychlit 

technickou pUípravu výroby, kontrolu objednávek a správu skladu materiálu a nástroj]. 

Ač se jedná o malý podnik, tak v nEm současnE probíhá velké množství projekt], 

jejichž termíny uzávErek se prolínají, a proto by tento systém mEl napomoci ke kontrole 

termín] odevzdání zákazníkovi a tvorbE časového plánu výroby. 

Systém by mEl také napomoci ke sjednocení veškeré dokumentace k jednotlivým 

projekt]m počínaje objednávkou, pUes výkresovou dokumentaci až po modely a z nich 

sestavené programy pro obrábEcí stroje.  
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1. METODIKA ů CÍLE PRÁCE 

BakaláUská práce se zabývá projektem implementace informačního systému do daného 

podniku. I pUesto, že podnik p]sobí na trhu témEU ň0 let, tak k jeho Uízení nebylo využíváno 

žádného komplexního informačního systému. Podnik ke svému Uízení využívá pouze 

MS Office, skrze který zajiš[uje technickou pUípravu výroby a pro finanční Uízení software 

Pohoda. To již není pro podnik vyhovující, a proto se firma rozhodla pro tento projekt, který 

by mEl napomoci k výbEru vhodného informačního systému, který by dokázal zjednodušit 

proces plánování, skladu, objednávek a usnadnil normování svého provozu. Dalším 

požadavkem byla schopnost v sobE integrovat již využívaný software. 

Cílem této práce je zvýšení efektivity a rychlosti výrobního procesu firmy, čehož bude 

dosaženo pomocí využití vhodného informačního systému, který bude následnE 

implementován do podniku. Informační systém bude vybrán na základu podnikové analýzy, 

která odhalí silné a slabé stránky firmy. Poté budou zaznamenány dopady implementace na 

Uízení podniku. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

Slouží k definování základních pojm]. Z tEchto pojm] je čerpáno v pr]bEhu práce pro 

výbEr informačního systému. 

2.1. VÝROBNÍ PROCES 

Výrobní proces je realizován „výrobním systémem.“ Podstata výrobního procesu by se 

dala definovat jako transformace faktor] vstupujících do výroby na zboží či službu. 

Výrobní proces je determinován: 

• Určením výrobku a služby, 

• r]znorodostí a kvantitou výrobk] a služeb, 

• použitými technologiemi, uspoUádáním a organizací výroby, 

• stabilitou výroby a schopností reagovat na poptávku. 

Struktura výrobního procesu, jeho uspoUádání a Uízení úzce souvisí s charakterem 

výrobku, trhem, vyrábEným množstvím, požitou technologií a poptávkou. Výrobní proces je 

pak klasifikován dle nadcházejících parametr], což lze vidEt na Obr. 1: 

• Dle míry plynulosti výrobního procesu je rozlišován na plynulý a pUerušovaný, 

kde pro plynulou výrobu je typický nepUetržitý provoz, kdy výroba 

z technologických či jiných praktických d]vod] nezastavuje, pokud nedojde 

k pUerušení vyvolanému nutnými opravami výrobního zaUízení. PUerušovaná 

výroba je výroba, kterou je možné v pr]bEhu pozastavit a pokračovat jindy. Pro 

pUerušovaný provoz je typické, že výroba je dElena na operace tak, že proces je 

pUerušován a pokračuje na dalším pracovišti ĚnEkdy na stejném, pouze s jiným 

nastavenímě. 

• Dle množství a variety druh] výrobk] je proces rozlišen na kusovou, sériovou 

a hromadnou výrobu. Hlavní rozdíly mezi tEmito výrobními procesy spočívají 

v množství výrobk] a typu potUebných výrobních faktor], napU. charakteru 

uspoUádání výrobní haly, typu použitého strojního vybavení a míUe specializace 

pracovník]. V pUípadE sériové a hromadné výroby bývají používány 

specializované stroje a nástroje pro pUesný výrobní proces, maximální 

automatizací uspoUádané do výrobních linek tak, že výstupy jednoho pracovištE 

automaticky pUechází do pracovištE následujícího. Kusová výroba využívá 

univerzálních stroj] a nástroj], což zp]sobuje vyšší náročnost na odbornost 
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obsluhy. Tímto zp]sobem je kusová výroby schopna vyrábEt velkou škálu 

výrobk] za pUedpokladu vyšších náklad] na výrobní proces. (1) 

 

2.2. PODNIKOVÝ INFORMůČNÍ SYSTÉM 

Aby bylo možné definovat co je to informační systém, je tUeba si nejprve stanovit co je to 

informace a čím se vyznačuje systém. Informaci lze chápat jako sdElování či zachycování 

určitého jevu, poznatku či zprávy, což lze z filozofického hlediska popsat jako nEco 

nehmotného, co je vnímáno človEkem. Informace snižují naši neznalost a mohou být 

d]ležitým faktorem ovlivOujícím prosperitu podniku. Avšak k dosažení tEchto pUedpoklad] 

musí informace splOovat určitá kritéria. Takováto informace musí být včasná, cílená, pUesná, 

srozumitelná a musí jí být pUimEUené množství. 

Druhým pojmem, který je tUeba vysvEtlit, je systém. V p]vodním významu slovo systém 

v Uecké filozofii znamenalo seskupení, sjednocení, celek, ale v dnešní podobE, jak jej známe, 

se spíše blíží významu jako napUíklad organismus, struktura, organizace nebo celistvost. Aby 

nebyla použita pouze synonyma, tak systém lze definovat jako množinu prvk] 

s pUeddefinovaným účelem a vazbami mezi sebou, kde systém vyznačuje určitou část reálného 

svEta s charakteristickými vlastnostmi. Tato definice nám systém rozdEluje na pUirozený, 

který existuje a funguje nezávisle na človEku, a systém umElý, který je stvoUený 

a kontrolovaný človEkem. 

S pojmy vymezenými v této kapitole je možné informační systém zaUadit mezi umElé 

systémy, tedy systémy, které vznikly p]sobením človEka a človEk ovlivOuje jejich chod 

Obr. 1 Struktura náklad] v závislosti na objemu výroby (1) 

Nk – náklady kusové výroby 

Ns – náklady sériové výroby 

Nh – náklady hromadné výroby 
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a kvalitu (viz Obr. 2). Informační systém je tedy definován jako podp]rný systém pro systém 

Uídicí a slouží k uchování, pUenosu a zpracování dat. Jeho cílem je poskytování informací dle 

potUeb pUíjemc], kteUí p]sobí v systému Uízení. (2) 

2.3. ZÁKLůDNÍ DDLENÍ PODNIKOVÝCH SYSTÉM¥ 

„V každém podniku existuje nEkolik organizačních úrovní, které požadují specifický 

zp]sob zpracování informací či specifický druh informací. NejčastEji se rozlišují strategická, 

Uídicí, znalostní a provozní úroveO.“ (3) Tyto podnikové entity však samy o sobE nevykazují 

potUebu samostatného informačního systému, proto také tato klasifikace často odráží pouze 

teoretický pohled na fungování podniku. Jejich úkolem je však specifikovat zpracování 

informací pro Uídicí pracovníky na jednotlivých úrovních tohoto systému (viz Obr 3). 

  

Obr. 2 Prvky podnikového informačního systému (2) 

Obr. 3 Pyramida úrovní Uídicího systému (3) 
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• Provozní úroveO vykazuje zpracované informace z rutinního chodu podniku, což 

by se dalo charakterizovat úkony jako napUíklad nákup, prodej, pUíjem plateb či 

realizace zakázek podniku. Systémy pracující na této úrovni sledují chod 

každodenních činností a tok transakcí uvnitU podniku, proto jsou často nazývány 

provozními či transakčními systémy. 

• Znalostní úroveO kontroluje tok dokument] uvnitU podniku a zaznamenává 

informace typické pro manažerské fungování podniku. Zahrnuje v sobE aplikace 

klientské komunikace, podnikové informační systémy či kanceláUské aplikace.  

• Tídicí úroveO je nejčastEji formována na bázi pravidelného reportingu z bEžné 

činnosti v podniku a slouží k podpoUe rozhodování pUi Uízení podniku. PUípadnE 

také slouží k Uízení podmínEných dEj] typu „Co se stane, když…“ 

• Strategická úroveO slouží ke kontrole dlouhodobých trend] uvnitU i vnE podniku. 

Je pUevážnE nástrojem vrcholového managementu. Napomáhá s odhadem zmEn 

v trendech a napomáhá s pUizp]sobením dané zmEnE. Informace pro strategickou 

úroveO podnikového systému častokrát nebývají pouze z informací uvnitU 

podniku, ale i z externích zdroj]. 

Tímto znázornEním organizačních úrovní dokážeme specifikovat potUeby na zpracování 

informací jednotlivých uživatel]. Avšak technologický pohled na podnikové informační 

systémy nám poskytuje rovnEž klasifikaci, která má své opodstatnEní, které je cíli této práce 

bližší. Proto dle technologického pohledu budeme specifikovat informační systémy dle jejich 

praktického uplatnEní, které je ve shodE s nabídkou dodavatel] a požadavky na Uízení proces] 

neboli holisticko-procesním pohledem. 

Dle holisticko-procesního pohledu tvoUí informační systém: 

• ERP jádro, zamEUené na Uízení interních podnikových proces], 

• CRM systém obsluhující procesy smEUované k zákazník]m, 

• SCM systém Uídící dodavatelský UetEzec, jehož integrální součástí bývá APS 

systém sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby, 

• MIS manažerský informační systém, který shromaž@uje data z výše uvedených 

systém] a externích zdroj], a na jejich základE poskytuje informace sloužící 

managementu (3). 

„Systémová integrace pak poskytuje prostUedky k vytvoUení a permanentní údržbE 

podnikového informačního systému, a to jak na technologické, tak i Uídicí, projektové 

a strategické úrovni.“ (3) 
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2.4. ERP SYSTÉMY 

ERP systémy neboli Enterprise Resource Planning Systém Ěv pUekladu sytém pro 

plánování podnikových zdroj]) jsou hlavním pUedstavitelem celopodnikových transakčních 

aplikací. Jedná se o bEžnE používaný název, ačkoliv tyto systémy svými funkcemi značnE 

pUesahují funkcionalitu, již název popisuje. Tento aplikační software umožOuje Uízení všech 

podnikových aktivit a zdroj] tak, že automatizuje podnikové procesy. Další pUedností tohoto 

systému je, že v sobE umí integrovat aplikace a nástroje, které rozšiUují pole p]sobnosti tohoto 

systému, jako napU. aplikace pro podporu Uízení pracovních tok] (workflow), tvorbu účetního 

systému, analytické aplikace a správu výkresové dokumentace. (4) 

2.4.1. Historie ERP systém] 

PUímým pUedch]dcem ERP systém] byly tzv. MRP systémy neboli Material 

Requirements Planning software (v pUekladu program na plánování materiálových 

požadavk]). Tento MRP systém byla jednoduchá aplikace, která sledovala stav zásob. 

Fungovala na principu zpEtného plánování tak, že manažer rozvrhoval pracovní plán 

a materiál ke zpracování čehož dosáhl monitoringem již probEhlého prodeje, podle kterého 

pUedpovídal, jaká by mohla být poptávka pUíštího období (viz Obr. 4).  

Tento systém byl vyvinut v pr]bEhu sedmdesátých let dvacátého století. Tento koncept 

byl pozdEji vylepšen o integraci modul] na Uízení financí, majetku a prodeje, kdy pUešel 

v MRP II, což sice zachovává zažitou zkratku, ta však vyjadUuje Manufacturing Resource 

Planning (což v pUekladu znamená plánování výrobních zdroj]).  

Obr. 4 Schématické zobrazení MRP systému zpracováno podle (4) 
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S rozvojem výpočetní techniky však také vzr]staly požadavky podnik] na rychlost 

zpracování dat a množství dat, co systém dokáže pojmout. Tento systém se také stal velice 

náročným na údržbu z d]vodu vytíženosti personálu, který musel udržovat neustálý pUísun 

aktuálních dat, aby si systém zachoval pUesnost. Z tEchto d]vod] byl v devadesátých letech 

dvacátého století nahrazen ERP systémy, které byly naprogramovány na bázi otevUeného 

rozhraní systému, které umožOuje ostatním vývojáU]m navrhovat software tak, aby byl 

kompatibilní s tímto již existujícím systémem. (5) 

2.4.2. Klasifikace ERP systém] 

Existují ň základní skupiny ERP systému. Prvním z nich je All-in-one, což je systém, 

který dokáže pokrýt všechny klíčové procesy firmy. Mezi tyto procesy patUí napUíklad výroba, 

skladová evidence, ekonomika či personalistika. Druhou skupinou jsou systémy, které 

poskytují detailní funkčnost proces] ze specifických odvEtví, avšak nedokážou poskytnout 

komplexní pokrytí podnikových proces]. Poslední skupinou jsou LITE ERP systémy, které se 

vyznačují svou nízkou cenou, což je činí dostupnEjšími pro malé a stUední podniky, avšak 

rozsahem systémové integrace nedosahují patUičných kvalit z d]vodu omezení počtu uživatel] 

či množství funkcí (viz Tab. 1). (5)  

Tab.  1 RozdElení ERP systém] pUevzato a pUeloženo (5) 

ERP 
systém 

Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-
One 

Pokrývá všechny 
klíčové procesy 

Vysoká úroveO 
integrace 

dostačující pro 
vEtšinu organizací 

Nižší podrobnost 
specifických funkcí, 

nákladné 
pUizp]sobení na míru 

Best-of-
Breed 

Orientuje se na 
specifické odvEtví 

proces] 

PrvotUídní 
funkčnost 

specifických 
proces] nebo 

specifická oborová 
Uešení 

ObtížnEjší koordinace 
proces], 

nekonzistentnosti v 
informacích 

Lite ERP 

Odlehčená verze 
standardního ERP 
zamEUená na trh 
malých a stUednE 

velkých firem 

Nižší cena, 
orientace na 

rychlou 
implementaci 

Omezená funkčnost, 
snížení počtu 

uživatel], malá 
možnost rozšíUení 
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2.5. POUŽITÉ ůNůLYTICKÉ METODY 

Analytické metody slouží k odhalení slabých a silných míst organizace, které je tUeba 

podpoUit či v pUípadE slabin eliminovat. Pro tuto analýzu podniku byly zvoleny: 

• Porterovu analýzu, 

• Analýzu 7S, 

• Špagetový diagram, 

• SWOT analýzu. 

2.5.1. Porterova analýza 

Porterova analýza sil je metoda, kterou v roce 1979 zformuloval Michael Eugene Porter. 

Definoval v ní 5 sil, které ovlivOují podnikání firem v daném oboru. TEmito sílami jsou nová 

konkurence, dodavatelé, zákazníci, substituty a stávající konkurence. Analýza se tedy obecnE 

zabývá konkurencí na trhu a vyjednávací silou dodavatel] a zákazník], což ovlivOuje pohyb 

cen na trhu. Z toho vyplývá, že se soustUedí pUevážnE na vnEjší podmínky trhu. Z tohoto 

d]vodu je nutné ji často aktualizovat. Svým charakterem lze analýzu spíše kategorizovat jako 

součást strategického managementu spolu s rozpočty a plánováním. (6)  

2.5.2. ůnalýza 7S 

Analýza 7S, nebo také McKinseyho model je metoda, kterou pUedstavila poradenská 

společnost McKinsey. Tato metoda se využívá k identifikaci klíčových faktor] k úspEchu 

firmy. Ukazuje nutnost nahlížet na každou společnost jako na množinu tEchto sedmi faktor] 

a poukazuje na spojitost mezi nimi. (7) 

2.5.3. Špagetový diagram 

Špagetový diagram je zaznamenáním pohybu pracovníka po prostorách firmy, což slouží 

k zachycení pohybu, který je časovE neefektivní. Tato mapa také napomáhá k re-layoutu, tedy 

zmEnE rozložení podnikového zaUízení tak, aby lépe odpovídalo podnikovým požadavk]m na 

minimalizaci plýtvání času. (8) 

2.5.4. SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální technika vyvinutá v šedesátých letech dvacátého století, 

která využívá zhodnocení vnitUních a vnEjších faktor] ovlivOujících chod podniku, či jen 

konkrétního zámEru. NejčastEji je využívána pro analýzu dEj] pUi strategickém 

a marketingovém Uízení. Její podstatou je analýza silných a slabých stránek uvnitU podniku, 
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neboli toho, v čem podnik vyniká či zaostává. Druhá část SWOT analýzy zaznamenává 

pUíležitosti a hrozby vnEjšího okolí podniku. SWOT analýza popisuje co by se mElo pUi Uízení 

podniku zlepšit, čeho se vyvarovat a kam smEUovat. (9)
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3. POPIS SOUČůSNÉHO STůVU PODNIKÁNÍ  

Kapitola je zamEUena na popis a analýzu současného stavu. Tento popis vymezí výchozí 

podmínky vedoucí k budoucímu rozvoji podniku. 

3.1. PTEDSTůVENÍ SPOLEČNOSTI 

Petr Janovský je živnostník s dlouholetou p]sobností na trhu (viz Obr. 5). Specializuje se 

na zakázkovou kusovou výrobu pomocí tUískového obrábEní na CNC strojích. Dále se zabývá 

konstrukční činností, tedy od návrhu pUípravku či jednoúčelového stroje pUes výrobu až po 

montáž u zákazníka. Má více než ň0 let praxe v oboru, vyrábí a navrhuje součásti a stroje do 

široké škály pr]myslových odvEtví od obalového pr]myslu po automobilní a letecký pr]mysl. 

(10) 

3.2. HISTORICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Petr Janovský p]sobí na trhu od roku 1991, kdy založil živnost v oboru obrábEní kov]. 

V tomto roce také začala jeho dlouhodobá spolupráce se společností KAPPA77, kde se 

podílel na výrobE a konstrukci ultralehkých letadel. BEhem spolupráce s KAPPA77 se podílel 

na výkresové dokumentaci a zavedení sériové výroby ultralehkých letadel a následném 

zmEnovém Uízení společnosti. V současné dobE se zamEUuje na kusovou výrobu díl] a 

náhradních díl] pUevážnE s využitím CNC obrábEní a na zakázkové práce na úpravách, 

renovacích a výrobE jednoúčelových zaUízení dle zadaných požadavk]. (10) 

3.3. VÝROBNÍ PORTFOLIO FIRMY 

Výrobní portfolio lze rozdElit do nEkolika kategorií dle odvEtví, ve kterém je používáno. 

Pro automobilový pr]mysl firma vyrábí drobné pUíslušenství pro hydraulické vstUikolisy 

(viz Obr. 6 a 7), jako jsou napUíklad záchytné vany, úchyty pro elektroniku či zastUešení celé 

výrobní jednotky proti vniku nečistot. Mimo lis] také firma dodává díly k manipulačním 

robot]m. Mezi často objednávané díly patUí vybavení lakoven, které je prodáváno i do 

zahraničí. Dalším odvEtvím je letecký pr]mysl, kam firma pravidelnE dodává pUíslušenství 

pro vybavení kokpitu ultralehkých letadel. Firma také spolupracuje se servisem letadel, kam 

Obr. 5 Podnikové logo (10) 
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dodává pUípravky pro opravu letadel či drobné náhradní díly. NepravidelnE spolupracuje 

s vysokými školami pUi prototypové výrobE kus]. Dále také firma dElá jednoho z klíčových 

dodavatel] pro firmu zabývající se výrobou obalových technologií, kam dodává své 

jednoúčelové stroje k výrobE obal] spolu s rozsáhlým pUíslušenstvím a poskytuje veškerý 

servis. Mimo tato odvEtví se samozUejmE zabývá zakázkovou kusovou výrobou dle 

objednávek. (10) 

3.4. LAYOUT PODNIKU 

UspoUádání podnikových prostor je formou technologického uspoUádání, což znamená, že 

uspoUádání je míUeno na maximální efektivitu výrobního procesu v malosériové a kusové 

výrobE. Celý komplex je rozdElen do tUí výrobních bunEk (viz Obr. 8), které jsou sobE 

pUíbuzné technologickými procesy. V první výrobní buOce se nachází zázemí a kanceláU, 

druhá obsahuje sklad a prostory pro dokončovací operace a montáž, tedy pUevážnE ruční 

pracovištE. TUetí buOka je strojním pracovištEm, kde se nachází pásová pila sloužící pUevážnE 

k dElení a pUípravE materiálu k obrábEní na CNC frézkách a soustruhu, které se nacházejí 

v téže výrobní buOce. Touto formou uspoUádání je dosaženo maximálního využití strojního 

zaUízení podniku s minimálním zatížením na výrobní kapacity, jelikož jeden človEk m]že 

Obr. 7 PUíslušenství vstUikolisu (10) 
Obr. 6 Magnetický úchyt pro 

mastnou kUídu (10) 
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obsluhovat více zaUízení současnE. Nevýhodou je však vysoký stav zásob rozpracované 

výroby. 

 

Obr. 8 Schéma podnikových prostor 
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3.5. ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Ke stanovení současného stavu podniku budou použity analytické metody, které byly 

popsány v kapitole 2.5. Tyto metody byly použity k odhalení nedostatk], které by mohly 

rozvoj podniku ohrozit. 

3.5.1. Porterova analýza 

Porterova analýza pEti sil je zp]sob analýzy, která popisuje odvEtví, ve kterém se podnik 

vyskytuje a rizika, kterým bEhem svého chodu čelí (viz Obr. 9). Vstupním pUedpokladem 

tohoto modelu je fungování na trhu, kde na nEj p]sobí tEchto 5 sil: 

• Nová konkurence, 

• dodavatelé, 

• zákazníci, 

• substituty, 

• stávající konkurence. (6) 

  

Obr. 9 Porter]v model pEti sil vlastní zracování podle (6) 
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Stávající konkurence 

 Stávající konkurence ve strojírenském pr]myslu je v kraji Vysočina pomErnE široká, ale 

dala by se považovat za stálou a nemEnnou. Spektrum odbEratel] je zde vysoké, nejen pro 

sériovou, ale i pro kusovou zakázkovou výrobu. Z tEchto d]vod] jsou kladeny vysoké nároky 

na schopnost vyhovEt požadavk]m zákazníka. Z d]vodu r]znorodosti produkt] 

a produktových Uad nelze pUesnE určit pUímého konkurenta společnosti, jelikož každý výrobce 

se specializuje na užší segment trhu. Také často dochází ke spolupráci s firmami o podobné 

velikosti jako firma analyzovaná. Tato spolupráce probíhá na bázi výpomoci či kooperace na 

vEtších projektech nebo formou výpomoci s technickým vybavením podniku. Tento princip 

snižuje riziko konkurence mezi malými podniky na minimum. 

Vstup nové konkurence 

Pro pUedpoklad konkurenceschopnosti nového subjektu na trhu je nutné disponovat 

vysokým vstupním kapitálem. Tento kapitál by mEl zajistit technologie na stejné či vyšší 

úrovni než technologie analyzovaného podniku. Navíc je také nutné zajistit kvalifikovanou 

obsluhu tEchto technologií. Tyto pUedpoklady by mEly být splnEny, než bude podnik 

konkurenceschopný. Valná vEtšina výrobk], které podnik vyrábí, jsou produkty, které podnik 

navrhl a vyvinul pUímo pro zákazníka, což znamená, že vlastní know-how. Nový konkurent na 

trhu by byl tedy nucen k vývoji konkurenčních produkt], což je velice nákladné. 

Z tEchto d]vod] je hrozba vstupu nového konkurenta na trh minimální, proto pro firmu 

s dlouholetou p]sobností na trhu nepUedstavuje riziko. 

Hrozba substitutu 

Podnik se zabývá výrobou specifických kusových produkt], což minimalizuje riziko 

dosazení konkurenčního substitučního produktu na trh. I pUesto podnik toto riziko 

nepodceOuje a stále zdokonaluje výrobní proces i kvalitu produktu tak, aby bylo dosaženo 

maximální spokojenosti zákazníka. Další formou zdokonalování také prochází technické 

vybavení společnosti, do kterého každoročnE putují investice tak, aby byl zajištEn stálý rozvoj 

společnosti a udržení konkurenceschopnosti na trhu. 

Vyjednávací síla zákazník] 

Jednou z hlavních zásad podniku je maximální kvalita produktu, čehož chce dosáhnout 

využíváním materiálu od stálých a provEUených dodavatel], se kterými se díky dlouhodobé 

spolupráci snaží vyjednat nejnižší možnou cenu. Ačkoliv by bylo možné sehnat levnEjší 

materiál napUíklad z Asie, tak se podnik rozhodl této možnosti nevyužít ve prospEch vyšší 

kvality materiálu a rozvoje regionální ekonomiky. Jedním z klíč] dosažení nízkých nákupních 
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cen je velkoobjemový nákup, kde je vysoká pravdEpodobnost dosažení lepších obchodních 

podmínek. Dalším klíčem ke snížení náklad] na materiál je dlouhodobá spolupráce 

s dodavateli. Jak již bylo Uečeno, vEtšinu dodávek poskytují regionální dodavatelé, čímž je 

zajištEna i možnost rychle reagovat na nepUedvídané situace. Také je nutné podotknout, že 

firma nepracuje na principu pravidelných dodávek materiálu, ale formou objednávek, které 

jsou r]znorodé. 

3.5.2. ůnalýza 7S 

V analýze 7S jsou vyhodnocovány všechny základní faktory, které ovlivOují úspEch 

podniku na trhu. TEchto sedm bod] lze rozdElit do dvou základních skupin (viz Obr. 10). 

První skupinou jsou tzv. „Tvrdá S,“ kam se napUíklad Uadí strategie společnosti, její struktura 

a systémy, které využívá. Skládá se z faktor], které jsou popsané v podnikové dokumentaci, 

proto jsou snadno dohledatelné a zmEny v nich jsou snáze proveditelné. Druhá skupina jsou 

tzv. „MEkká S,“ kam m]žeme zaUadit společnost, spolupracovníky, schopnosti a sdílené 

hodnoty. Podklady pro tuto skupinu jsou mnohem obtížnEji dohledatelné, jelikož nejsou 

v podnikových záznamech. Také pro nE platí, že zmEny v tEchto skupinách se obtížnEji 

realizují. (7) 

  

Obr. 10 Schématické zobrazení analýzy 7S zpracován podle (7) 
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Strategie 

Strategií podniku je dlouhodobé udržování a postupné zlepšování pozice na trhu. Tuto 

strategii by mEl zajistit pUístup podniku, který se soustUe@uje na potUeby a snaží se maximálnE 

pUizp]sobit požadavk]m na konečný produkt. PUi svých pracovních aktivitách bere ohled i na 

životní prostUedí. Touto cestou se společnost snaží dosáhnout určité konkurenční výhody ve 

srovnání s ostatními společnostmi ve stejném odvEtví. 

Struktura 

Strukturní položka v této analýze má minimální význam, jelikož popisovaným podnikem 

je osoba samostatnE výdElečnE činná. Takže se jedná o firmu o pouze jednom človEku, který 

zastává všechny funkce v podniku. 

Spolupracovníci 

Položka spolupracovníci by mohla být podobnE strohá, jako struktura, jelikož se jedná 

o podnik s jedním zamEstnancem, který má jak výrobní, tak rozhodovací funkci. V rámci 

rozsáhlejších projekt] je však podnik nucen kooperovat s odborníky z jiných obor], 

v pUípadE, že pro tyto projekty už pouze znalosti ze strojírenství nestačí a je nutné zajistit 

spolupráci s odborníky zabývajícími se elektrotechnikou či informačními technologiemi. Tito 

odborníci jsou také často osoby samostatnE výdElečné činné. 

Schopnosti 

Majitel prošel certifikovaným školením k obsluze CNC obrábEcích stroj], jejich údržbE 

a programování. Dále je také školen v programování CNC kódu pomocí CAM softwaru a je 

schopen pracovat v ňD modelovacím softwaru CAD. Potom je schopen používat na 

nadpr]mErné úrovni služby balíčku MS Office, hlavnE software MS Excel, který je využíván 

jako hlavní plánovací software. 

Sdílené hodnoty 

NejvEtší hodnotou společnosti je vyhovEní zákazníkovi ve všech jeho požadavcích na 

produkt, čehož je dosaženo pomocí zkušeností získaných dlouholetou praxí v oboru. 

Spokojenost zákazníka je pro firmu vyšší prioritou než okamžitý zisk. 

Styl Uízení 

Podnik funguje na principu Uízení jedné osoby, která rozhoduje o dalším chodu podniku, 

pUijímá zakázky a Uídí finance. 
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Systémy 

Zpracování ekonomických informací probíhá pomocí MS Excel v kombinaci 

s programem Stormware Pohoda, kde jsou Uešeny fakturace. Tento systém byl donedávna 

vyhovující, ale firma se rozhodla zvýšit efektivitu Uízení se zvyšujícím se množstvím zakázek. 

Jako hlavní kalkulační systém ve firmE slouží MS Excel. Pro ňD modelování se používá CAD 

software SolidEdge, kde firma zpracovává modely a výkresovou dokumentaci pro výrobu. 

3.5.3. Špagetový diagram 

Špagetový diagram na Obr. 11 popisuje výrobní proces bEžného produktu, kterým je 

konektor vyrábEný pro automobilní pr]mysl. Z Tab. ň vyplývá, že nejvEtší časovou spotUebu 

tvoUí pUesuny mezi skladem a místností s obrábEcími stroji, z tohoto d]vodu hodnotím pozici 

skladu jako úzké místo ve špagetovém diagramu. 

Tab.  2 Tabulka procesních čas] 

  Proces 
Čas 
procesu 

1 NaskladnEní mat. 1 
2 Tezání mat. 2 
3 Sklad. Polotovar] 1 
4 Programování CNC 60 
5a Frézování 

10 
5b Soustružení 
6 Broušení 3 
7 Ruční práce 5 
8 Montáž  3 

9 
UskladnEní 
produktu 

1 

Tab.  3 Tabulka stráveného času pUesunem 

 

  Proces 

Č;ゲ 
ヮギWゲ┌ﾐ┌ 

1 NaskladnEní mat. 1 

2 Tezání mat. 1 

3 Sklad. Polotovar] 1 

4 Programování CNC 1,5 

5a Frézování 0,5 

5b Soustružení 1,5 

6 Broušení 3 

7 Ruční práce 0,5 

8 Montáž  1 

9 
UskladnEní 
produktu 

1 
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Obr. 11 Špagetový diagram výroby bEžného produktu 
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3.5.4. SWOT ůNůLÝZů 

SWOT analýza byla provedena za účelem specifikace pozice společnosti na trhu 

a následného strategického rozvoje. Analýza byla vytvoUena na základE dat z pUedešlých 

analýz v kombinaci s rozhovorem s majitelem firmy. Výsledky SWOT analýzy jsou rozdEleny 

na silné stránky, slabé stránky, pUíležitosti a hrozby společnosti. K následnému rozvoji 

společnosti je nutné podpoUit rozvoj silných stránek společnosti a využít jejích pUíležitostí 

a zároveO se snažit eliminovat stránky slabé. Je také d]ležité, aby si majitel byl vEdom 

hrozeb, které by mohly narušit chod podniku. (9) 

Silné stránky 

• Stálí dodavatelé, 

• dlouhá p]sobnost na trhu, 

• široký okruh poskytovaných činností, 

• rychlé pUizp]sobení trend]m. 

Slabé stránky 

• Zastaralý systém technické pUípravy výroby, 

• omezené skladové prostory, 

• nedostatečná pracovní kapacita, 

• problémové termíny projekt]. 

PUíležitosti 

• Nábor nových zamEstnanc], 

• modernizace Uídicího softwaru, 

• expanze do zahraničí, 

• spolupráce s novými dodavateli. 

Hrozby 

• Vstup nového konkurenta na trh, 

• pUehlcení trhu, 

• zvýšení cen materiálu, 

• odbEratel zastaví výrobu, 

• vysoké náklady na pracovní sílu. 



 

POPIS SOUČASNÉHO STAVU PODNIKÁNÍ 

27 FP VUT v BrnE 

3.5.5. Současný informační systém 

V současné dobE jsou pro vedení výrobního procesu využívány produkty ze sady 

Microsoft Office. V pUevážné vEtšinE je využíván tabulkový procesor Microsoft Excel, který 

je používán pro skladovou evidenci, kalkulace, nabídky, poptávky a Uízení výroby. Na Obr. 12 

je náhled do skladové evidence nástroj].  

Pro finanční Uízení je využíván ekonomický informační systém POHODA od společnosti 

Stormware s.r.o. Informační systém POHODA umožOuje vést účetnictví, daOovou evidenci, 

administrativní procesy a je pUizp]soben plátc]m i neplátc]m DPH. Systém také obsahuje 

moduly pro podporu Uízení výroby, jako jsou poptávky, nabídky a vedení skladové evidence 

v omezeném rozsahu. Z tEchto modul] je v podniku využíváno pouze vedení objednávek, 

zakázek, fakturace a daOová evidence. 

Obr. 12 Náhledový obrázek současného systému Microsoft Excel 
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3.5.6. Pr]bEh zakázky firmou 

Výrobní zakázka vzniká po pUijetí objednávky (viz Obr. 13), je zaznamenána do více 

úložiš[ z d]vodu zálohování a zjednodušení budoucí práce s ní. Zakázce je pUidEleno 

identifikační číslo, ze kterého lze určit datum pUijetí a firmu, která poptávku zaslala.  

Prvním místem, kde je založena zakázka je systém Pohoda (viz Obr. 14), kde slouží pro 

fakturaci a zaúčtování. NáslednE je pro zakázku vytvoUena složka, která je pojmenována 

identifikačním číslem, ve které se nachází excelový soubor s výpočtem nabídky a následnE je 

sem pUidána výkresová dokumentace. TUetím místem, kde je zakázka zaznamenána je 

excelová tabulka sloužící pro pUehled o zakázkách. Zde je zaznačeno, v jakém stavu se 

zakázka nachází, zda probíhá, je pozastavena či už ukončena.  

Po ukončení administrativy se založením se zakázka zpracuje v rámci konstrukce, kde je 

vytvoUena modelová a výkresová dokumentace v CAD softwaru Solid Edge. Po sestavení 

výkresové dokumentace je následnE možné pokračovat technickou pUípravou výroby, bEhem 

které je navržen vhodný výrobní postup, stanoveny potUebné nástroje a materiálová spotUeba. 

Pﾗヮデ=┗ﾆ; N;HｹSﾆ; Sデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ 
deadline

OHﾃWSﾐ=┗ﾆ; TPV
OHﾃWSﾐ=┗ﾆ; 
ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ V┠ヴﾗH; Logistika Fakturace

Obr. 14 Diagram pr]bEhu zakázky podnikem 

Obr. 13 PUehled zakázek v sytému Pohoda 
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Dle dokumentu zpracovaného pUi technické pUípravE výroby je sestavena poptávka a následnE 

objednávka materiálu a nástroj] potUebných k výrobE daného produktu.  

Data z výrobního procesu jsou zaznamenávána ve formE papírových pr]vodek 

(viz Obr. 15), které jsou následnE pUepisovány do Excelové tabulky (viz Obr. 16), kde jsou 

data následnE zpracovávána.  

3.5.7. Výsledek podnikové analýzy 

Z podnikové analýzy vyplývá, že velkým problémem, který zpomaluje výrobní a Uídicí 

proces podniku, je jeho informační systém, který neumožOuje dostatečnou kontrolu nad 

uzávErkou projekt] a Uízením časového plánu. Dalším problémem je nedostačující funkčnost 

skladové evidence, jelikož její aktualizace je velice pracná a časovE náročná, proto by nový 

systém se snímačem čárových kód] a funkcí automatické tvorby objednávek mEl napomoci 

ke zvýšení efektivity Uízení výroby.  

Obr. 15 Pr]vodka výrobního procesu 

Obr. 16 Záznamy z výrobního procesu 
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4. NÁVRH VůRIůNT INFORMůČNÍHO SYSTÉMU 

Tato kapitola je zamEUena na nalezení vhodného Uešení pro podnik na základE analýzy 

zpracované v pUedešlé kapitole. NejvhodnEjším Uešením nedostatk] v Uízení výrobního 

procesu je nákup nového informačního systému, čemuž se vEnuje zbytek kapitoly. 

4.1. ZÁKLůDNÍ POŽůDůVKY Nů INFORMůČNÍ SYSTÉM 

PUedstavy, co by mEl nový systém obsahovat byly veliké, proto bylo vybráno nEkolik 

hlavních aspekt], dle kterých bude sestavena hodnotová tabulka, která určí nejvhodnEjší 

Uešení pro výbEr nového informačního systému. 

Očekávané pUínosy nového systému: 

• Zvýšení celkové výkonnosti firmy – jedná se o zvýšení efektivity všech proces] 

firmy, jako jsou finance, plánování, logistika, výroba, marketing a prodej. 

• Sjednocení firemních dat – součástí zvyšování výkonnosti výrobního procesu je 

sjednocení všech dílčích dat z jednotlivých excelových tabulek, dat o výrobních 

kapacitách a výrobních dat o jednotlivých procesech. 

• Integrace podnikových systém] a proces] – v rámci maximalizace efektivity 

nového systému byl požadavek, aby systém dokázal pUijímat a zpracovávat data 

i z ostatních využívaných softwar], jako jsou napUíklad CAD a finanční software, 

a dokázal provázet projektem od plánování po zaúčtování. 

• Čtečky čárových kód] – dalším požadavkem byla kompatibilita s čtečkami 

čárových kód] pro zrychlení a zjednodušení skladové evidence. 

• Automatizace – zavedení automatizace zrychluje podnikové procesy 

a minimalizuje šanci na lidské chyby. 

• Kvalitní podklady pro rozhodování – software by mEl být schopný vytváUet 

reporty o chodu podniku z dat integrovaných z ostatních systém] 

a nashromáždEných v rámci provozu. 

• Eliminace zdvojování informací – využitím jednoho systému se zajistí 

jednotnost dat bez zdvojování či odlišností. 

• Zaznamenávání výrobních čas] – zjednodušení zaznamenávání výrobních čas] 

a proces] díky novému systému a nahrazení papírových záznam]. 

• Verzování projekt] – systém umožOuje variantní dokumentaci s možností 

diferencovaných rozpad] výrobku. 
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4.2. HLůVNÍ KRITÉRIů VÝBDROVÉHO TÍZENÍ 

Pro výbErové Uízení byl stanoven informační systém, který sjednocuje pUehled o všech 

jednotlivých firemních procesech v čase. Pro výbEr byly sestaveny hlavní požadavky 

a priority výbEru dodavatele, kterými jsou: 

• Variabilita informačního systému, 

• flexibilita systému a možnost úpravy dle potUeb zákazníka, 

• implementace informačního systému dodavatelem, 

• servisní a školicí služby nabízené dodavatelem 

• cena informačního systému. 

NáslednE byly stanoveny další požadavky na funkce, které by mEl systém umožOovat. 

Jedná se o základní funkce, které by mEl obsahovat každý informační systém v této tUídE. Tyto 

požadavky byly následnE rozdEleny do kategorií k jednotlivým proces]m. 

Základní požadavky na systém: 

▪ Procesní Uízení firemních proces] 

• Procesní Uešení podle interních smErnic pomocí nástroje workflow. 

▪ Prodej 

• Evidence cenových poptávek, 

 Evidence došlých poptávek, 

• Evidence cenových nabídek, 

 PUíprava rozpočtu nabídky, 

 Odeslání nabídek elektronicky. 

• Evidence prodejních objednávek 

 Odeslání automatického potvrzení objednávky, 

 Sledování a Uízení stavu objednávky, 

 Hlídání rozpočtového plánu objednávky, 

 PUíjem hotových výrobk] z výroby, 

 Výdej hotových výrobk] k prodeji, 

 Fakturace prodejních objednávek. 

▪ Technická pUíprava výroby 

• Tvorba technologických postup], 

• Integrace s CAD/CAM systémy, 

• Tvorba kusovník], 
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• PUedvýrobní kalkulace. 

▪ Nákup 

• Tvorba cenových poptávek na nákup materiálu dle kusovníku, 

• Tvorba objednávek na nákup materiálu dle kusovníku, 

• PUíjem materiálu a polotovar] na sklad pomocí snímač] čárových kód], 

• Tvorba nákupních objednávek na kooperace na základE technologického 

postupu. 

▪ Výroba 

• PUíprava časového plánu výroby, 

• Tízení výrobního systému a kapacity stroj], 

• Tvorba denních plán] na jednotlivá pracovištE, 

• Záznam výrobního času operací, 

• Evidence neukončených operací. 

▪ Souhrnné údaje o firmE pro potUeby managementu 

• Dashboard výroby, zakázek a kapacity stroj], 

• Základní ekonomické informace. 

4.3. NEDOSTůTKY SOUČůSNÉHO SYSTÉMU 

BEhem zakázkové výroby dochází k úspoUe času na technické pUípravE výroby, čímž 

nedochází k dostatečnE podrobnému vypracování výkresové dokumentace a celkové 

technické pUípravE výroby. Ačkoliv se produkty nemusí výraznE lišit, je tUeba mít podrobnE 

zdokumentované zmEnové Uízení pro jednotlivé zakázky. Také priority zakázek se neustále 

mEní, a proto je d]ležité mít pUehled o aktuálním výrobním plánu pro jednotlivé stroje. 

Dalším velkým nedostatkem, který zpomaluje výrobní proces, je forma papírového 

záznamu z výrobního procesu, který je nutné dále pUenést do počítače pro další zpracování ve 

formE statistiky a vyhodnocení výrobních proces]. Tento problém zp]sobuje pomalé 

vyhodnocování finančních a materiálních tok] a znesnadOuje Uízení výrobních kapacit 

a kontrolu výkonnosti na pracovištích. Vedoucí pracovník je pUetížen nepodstatnou 

administrativní činností, která je vykonávána na úkor plnEní strategických cíl]. 

4.4. PROCES VÝBDRU INFORMůČNÍHO SYSTÉMU 

Prvotní impuls k výbEru nového informačního systému probEhl na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu, kde zároveO probEhl rychlý pr]zkum dodavatel] systém], kterým byl 

pUedstaven současný stav podniku, na který mEli navrhnout nejvhodnEjší Uešení v rámci 
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implementace jimi propagovaného systému. NáslednE byl navázán kontakt s vybranými 

podniky pro bližší pUedstavení specifikací jejich systému. V rámci specifikace obchodní 

zástupci pUedstavili zp]sob implementace do podniku, také byly popsány možnosti adaptace 

systému potUebám podniku v rámci plugin], pUídavných externích zaUízení a úpravy rozhraní 

systému. 

NáslednE byly nabídnuty referenční návštEvy ve firmách s implementovanými systémy, 

k tEm bohužel nedošlo z d]vodu krizového stavu, proto se firma rozhodla pokračovat ve 

výbEru systému bez této možnosti.  

4.4.1. Helios Orange 

Helios Orange je software poskytovaný společností Asseco Solutions a.s., která již Ň5 let 

produkuje podnikové informační systémy. Tento software je uzp]sobený pro SME segment, 

neboli je určen pro malé a stUední podniky. Jedná se o software, který byl navržený podle 

potUeb zákazník] a dokáže v sobE integrovat služby a programy od partner] výrobce. 

Poskytuje komplexní pUehled o stavu podnikové výroby, automatizaci rutinních operací, 

Obr. 17 Náhled do prostUedí systému Helios Orange (16) 
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zefektivOování provozu, snižování náklad]. Poskytuje snadno dostupná data pro rozhodování 

skrze analytické a bussines intelligence funkce, které pUehlednE graficky zobrazí data, čímž 

poskytují vhodné podklady pro rozhodování. PUedností tohoto softwaru je možnost 

pUizp]sobit si systémové prostUedí jak vizuálnE, tak funkčnE tak, aby se maximalizovala 

efektivita využití software pro potUeby firmy či daného oddElení. (11) 

ProstUedí systému je od prvního pohledu pUehledné i pro nového uživatele, díky tomu, že 

rozložení tlačítek je udElané na podobné bázi jako v sadE Microsoft Office (viz Obr. 17). 

UmožOuje snadné pUepínání mezi jednotlivými moduly.   

4.4.2. SAP Business One 

SAP Business One je informační systém poskytovaný firmou SAP, která položila základy 

ERP systému a drží si dlouholetou pozici jedničky na trhu s podnikovými informačními 

systémy. SAP Business One je komplexní systém sestavený na míru Uízení malých a stUedních 

podnik]. Výhodou toho systému je, že poskytovatel umožOuje využívat cloudové prostUedí 

pro systémová data, takže podnik není nucen poUizovat server, který by zastUešoval systémové 

prostUedí v podniku. Další nespornou výhodou je plná kompatibilita systému pro mobilní 

prostUedí (viz Obr. 19), takže je možné kontrolovat a Uídit podnik a sledovat podniková data 

odkudkoli. (12) 

Obr. 18 Náhled do prostUedí systému SAP Business One (9) 
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Systém je už od prvního pohledu moderní a pro uživatele po čase užívání pUehledný  

(viz Obr. 18). Noví uživatelé mohou mít zpočátku problém s orientací v jednotlivých ikonách, 

avšak po krátkém čase používání systému, se pUepínání modul] a celková orientace stane 

pUirozenou.  

4.4.3. TPV2000Plus 

TPVŇ000Plus je informační systém, který je vlajkovou lodí společnosti TPV group s.r.o. 

Sofware není omezen segmentem trhu, jelikož je sestaven tak, že v pr]bEhu implementace jej 

dodavatel pUizp]sobí velikosti a potUebám firmy. Jedná se o komplexní systém sloužící 

k realizaci a kontrole celého pr]bEhu výroby od konstrukčního vývoje po výrobu. ZároveO 

v sobE dokáže integrovat funkce jiných systém], jako napUíklad CAD/CAM, finančních 

nástroj], ale také dokáže spolupracovat s jinými podnikovými informačními systémy. Firma 

také nabízí, že v rámci implementace pUizp]sobí chod informačního systému TPVŇ000Plus 

Obr. 19 Náhled do mobilního prostUedí systému SAP Business One (18) 
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firemním potUebám. Systém také poskytuje Android rozhraní pro sledování workflow 

a možným využitím jako mobilní terminál ke čtení QR kód]. (13) 

Uživatelské rozhraní systému TPVŇ000Plus se zpočátku m]že zdát složité 

(viz Obr. 20 a 21), ale ve chvíli, kdy se človEk zorientuje v jednotlivých modulech a jejich 

Obr. 21 Náhled rozhraní systému TPV2000Plus; (13) 

Obr. 20 Náhled na zmEnové Uízení zakázky (13) 
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položkách, tak je práce se ním pUirozená a systém sám vede uživatele nejvhodnEjší cestou pUi 

zadávání dat. 

4.4.4. eMISTR 

Společnost Agerit s.r.o. je nejmenším a nejménE známým dodavatelem podnikových 

informačních systém]. Jedná se o IT společnost, která se novE začala také zabývat 

informačními systémy, díky čemuž nabízí jiný pohled na problematiku podnikového 

a výrobního Uízení. Systém je pUizp]soben pro malé a stUední podniky se sériovou i kusovou 

výrobou. Nejedná se o tak komplexní systém jako pUedešlé zmiOované, ale jeho výhodou je 

rychlý sbEr a vyhodnocování dat, které umožOuje sledování okamžitého stavu zakázky, které 

jsou dostupné ke sledování v plném rozsahu pro management, ale omezenE i pro zamEstnance 

(viz Obr. 22). (14) 

 

Obr. 23 Náhled systému eMISTR (17) 

Obr. 22 Workflow systému eMISTR (9) 
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Rozhraní systému eMISTR oproti ostatním nemá tak moderní vzhled, ale cílí na 

pUehlednost systému se snadným používáním, skrze veliké a pUehledné ikony. PUepínání 

jednotlivých modul] je v systému jednoduché.  

4.4.5. Premier System  

Software Premiere System od stejnojmenné společnosti Premier System s.r.o. je určen 

pro Uízení menších a stUednE velkých firem a krom informačního systému také nabízí 

ekonomický modul pro finanční Uízení podniku. Premier System pro své uživatele nabízí 

stavebnicový systém, ve kterém si pUi r]stu podniku m]že uživatel dokupovat moduly, které 

budou jeho r]st podporovat a ulehčovat Uízení. Jeho implementace nenabízí takovou 

flexibilitu pro potUeby podniku jako v pUedchozích společnostech, ale tuto nevýhodu 

vynahrazuje balíčky modul] sestavenými dle potUeb a specializace firmy, čímž dosahuje 

obdobných výsledk] jako konkurenční společnosti. (15) 

 

Obr. 24 Náhled systému Premier System (10) 
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Premier system nabízí systémové rozhraní, které je nejménE vzhledné a díky spoustE 

tlačítek, které jsou nakupené v horním panelu, se také stává lehce nepUehledným 

(viz Obr. 24). Všechna tlačítka pohromadE se po čase stanou i výhodou, ale prvotní dojem ze 

systému je, že je pro nového uživatele nepUehledný. 

4.1.  VOLBů INFORMůČNÍHO SYSTÉMU 

VítEzem výbErového Uízení byl zvolen informační systém TPVŇ000Plus od společnosti 

TPV group s.r.o. (viz Tab. 4), který byl vybrán na základE splnEní požadavk] na ERP systém 

v pUívEtivé cenové kategorii. BEhem výbErového Uízení také byla se společností TPV group 

s.r.o. nejlepší komunikace a pohotová domluva na referenčních návštEvách či pUedstavení 

nabízeného produktu. Velkým rozhodovacím faktorem pro výbEr informačního systému byla 

rozšíUená možnost integrace již využívaných softwar] v podniku, kterých je TPV group s.r.o. 

zároveO i dodavatel.  

4.2. VIZE BUDOUCÍCH PTÍNOS¥ NOVÉHO SYSTÉMU 

Hlavní požadavky na nový ERP systém budou v prvopočátku zamEUeny pUevážnE na 

výrobu, což znamená, že je tUeba se zamEUit na hlavní nedostatky zpomalující rozvoj 

Tab. 4 Porovnání informačních systém] 

Kriteria výbEru Helios Orange TPV2000Plus eMISTR Premier Systém 
SAP 

Business 
One 

Variabilita 
informačního 
systému 

Výborná Výborná Dobrá Dobrá Dobrá 

Tešení na míru ANO ANO ANO NE NE 

Možnost 
implementace 
dodavatelem 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Vzdálenost 
pobočky 
dodavatele 

Praha 
(125 km) 

TUemošnice 
(65 km) 

Rajhrad 
(95 km) 

Praha 
(120 km) 

Praha 
(125 km) 

Cena Vysoká PUijatelná Nízká PUijatelná Vysoká 
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a efektivitu výroby. Prvním krokem bude sjednocení výrobních postup] a jejich 

standardizace. Dále se sestaví kompletní pUehled kapacit a vytížení na jednotlivých 

pracovištích. 

Dalším podstatným krokem pro zefektivnEní výroby je zavedení čárových kód] pro 

jednotlivé operace a pro skladové položky, čímž se minimalizuje administrativa a nutnost 

pUepisu z papírové formy. Také se zjednoduší plánování a organizace výrobního procesu už 

od samotného začátku, kdy je pUijata zakázka. Nový systém také poskytne více dat ke 

zpracování, což umožní snazší optimalizaci náklad] a výrobního procesu. 

Hlavním cílem je sjednotit celý Uídicí systém do jednoho programu, který nahradí 

nespočet excelových tabulek, které jsou doposud využívány k Uízení. Tento postup by mEl 

zajistit zvýšení celkové výkonnosti podniku a umožnit jeho budoucí rozvoj. 

4.2.1. ůutomatizovaný sbEr dat  

Pro automatizovaný sbEr dat jsou na pracovištích nainstalovány Ň počítače, které slouží 

ke sledování stavu zakázek a operací, které čekají na zpracování. PUi ukončení je operace 

zaznačena za hotovou a odeslána na následující pracovištE ke zpracování. Pro tento postup lze 

také využít čtečky čárových kód], kde stačí načíst čárový kód zakázky a následnE zaznačit 

operaci za dokončenou pomocí čárového kódu stanovištE. Všechno odhlašování výroby 

probíhá online, což významnE napomáhá k Uízení výroby, díky možnosti pUehledu nad 

aktuálními informacemi z výroby. 

Obr. 25 Čtečka čárových kód] (9) 
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Pro Uízení skladové evidence bude ve skladu umístEna čtečka čárových kód] 

(viz Obr. 25), která bude využívaná pUevážnE pUi pUíjmu materiálu od skladníka a následnE pUi 

vydání materiálu do výroby. Každé materiálové položce bude pUidElen vlastní čárový kód. PUi 

pUíjmu či výdeji skladník pomocí číselníku na čtečce zadá zmEnu množství materiálu, což 

zmEní aktuální množství materiálu v ERP systému.  

4.2.2. Docházkový systém 

Jelikož zvolený ERP systém umožOuje záznam docházky, tak bude možné v rámci 

budoucího rozvoje podniku nainstalovat také terminál (viz Obr. 26). Tento terminál zajiš[uje 

automatický záznam a zpracování docházky zamEstnanc], což umožní snazší monitorování 

včasných pUíchod] a pUesčas]. Jedním z pozitivních faktor] docházkového systému je 

motivace zamEstnanc] k dodržování pracovních hodin a zamezení pozdních pUíchod], díky 

čemuž bude možné sledovat vliv této motivace na návratnost investic do nového ERP 

systému.  

 

Obr. 26 Docházkový terminál pUevzato z https://bit.ly/2T7l1LJ 
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5. IMPLEMENTůCE INFORMůČNÍHO SYSTÉMU 

Implementace informačního systému neboli zavedení ERP systému do podniku je časovE 

a kapacitnE náročný proces složitý pro obE strany, které se na nEm podílejí. Tato část popíše, 

které kroky jsou nezbytné pro zavedení nového informačního systému do podniku 

(viz Obr. 27). 

 

Obr. 27 Diagram implementace systému pUevzato z https://bit.ly/2Z6s4YB 

5.1. HARMONOGRAM IMPLEMENTACE 

• Tíjen Ň01ř – p]vodní myšlenka na nahrazení informačního systému, 

• listopad Ň01ř až duben 2020 – sestavování implementační studie, 

• kvEten Ň0Ň0 až srpen 2020 – implementace systému, 

• červen 2020 – školení uživatel] systému, 

• srpen až záUí 2020 – zkušební provoz systému, 

• záUí Ň0Ň0 – pUedání systému pro ostrý provoz. 

5.2. ůNůLÝZů PODNIKOVÝCH PROCES¥ 

PUed započetím implementace je nutné zanalyzovat jednotlivé procesy a stanovit 

požadavky, podle kterých bude informační systém upraven na míru a implementován do 

podniku. K započetí analýzy je nutné, aby dodavatel sestavil implementační tým, který 

dokáže plnE zmapovat výrobní proces a zjistit požadavky od vedoucího podniku. Dle tEchto 

požadavk] bude informační systém sestaven či naopak budou odebrány moduly, které by byly 

v současné situaci podniku nadbytečné tak, aby podnik minimalizoval náklady na 

implementaci a zajistil plné využití kapacit informačního systému. Implementační tým plnE 
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odpovídá za komunikaci mezi podnikem a dodavatelem informačního systému a za dodání 

systému v plnE dohodnuté funkčnosti v souladu s českou legislativou. 

5.3. VÝVOJ ů IMPLEMENTůCE 

Další krok implementace je nejdelší, ale zároveO nejd]ležitEjší. Je jím vývoj 

a implementace požadavk]. To v sobE zahrnuje sestavení modul] systému a aplikování zmEn 

dle požadavk] podniku, které jsou pr]bEžnE zasílány ke kontrole tak, aby byla naplnEna 

očekávání vedoucího pracovníka, se kterým je vedena komunikace pro plnou specifikaci 

Uešených problém]. 

5.4. TESTOVÁNÍ 

Testování je proces probíhající současnE s vývojem. Jedná se o fázi vývoje verze systému 

adaptovaného podle potUeb podniku. V pr]bEhu vývoje každé funkce a modulu je systém 

otestován tak, aby nevykazoval chybová hlášení a fungoval za bEžných podmínek. Poté je 

zaslán na otestování zadavateli, který má za úkol otestovat, zda funkce či modul pracuje dle 

požadavk] stanovených bEhem analytické fáze. PUi nespokojenosti je pUedána zpEtná vazba 

vývojáUi, který následnE doladí program do úplné spokojenosti zákazníka. 

5.5. KONFIGURACE SYSTÉMU 

Jakmile je vývoj dokončen, nastává fáze konfigurace systému, která spočívá 

v optimalizaci systému pro hardware podniku k dosažení co nejplynulejšího chodu. Také jsou 

bEhem této fáze definována pUístupová práva, založeny uživatelské účty a generována hesla. 

Jedná se o fázi implementace, na které se krom dodavatele podílí také správce sítE, který 

dostane pUístup k tEmto údaj]m a propojí je s dosavadními uživatelskými účty. 

5.6. PTENOS DůT 

Cílem pUenosu dat je za pomocí uživatel] systému pUenést p]vodní data do nového 

systému tak, aby nedošlo ke ztrátE konzistence, byla zachována jejich forma a zabránilo se 

vzniku duplicitních hodnot. Jedním z požadavk] také bylo zavedení výrobních šarží pro 

sériovou výrobu, takže data z této výroby musela být podle data výroby pUečíslována. 

5.7. ŠKOLENÍ UŽIVůTEL¥ 

První školení vedoucích pracovníku probEhlo již v pr]bEhu výbErového Uízení, ale to bylo 

pouze na obecném základu vybraného ERP systému. Avšak po pUenosu dat z p]vodního 

systému m]že začít finální školení všech pracovník], kteUí budou systém využívat v jeho 
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konečné verzi s daty, která byla pUevedena. SamozUejmostí je také zajištEní aktualizovaného 

návodu uvnitU systému pro všechny uživatele v rozsahu jejich pravomocí, které jsou určeny 

jejich postavením a specializací. 

5.8. SPUŠTDNÍ OSTRÉHO PROVOZU 

Finální fází implementace je samotné spuštEní informačního systému. Tato fáze je pro 

podnik velice náročná, jelikož je nucen pUejít na nový systém, aniž by to ovlivnilo jeho chod. 

Vzhledem k náročnosti pUechodu na nový informační systém bylo dohodnuto, že již 

probíhající zakázky budou finalizovány ve starém systému a do nového ERP systému budou 

zaznamenány pouze nové zakázky. Zpočátku budou také pr]vodky zaznamenávány 

i v papírové formE, z d]vod] minimalizace chyb v datech z výroby a umožnEní co 

nejplynulejšího pUechodu na nový informační systém. 

5.9. PR¥BDH ZůKÁZKY FIRMOU V TPV2000PLUS 

Celá zakázka je v systému Uízena pomocí workflow, což umožOuje pUehled o jejím 

aktuálním stavu a o operaci, která aktuálnE probíhá. Stavy zakázky, které jsou nastaveny 

v systému byly pUeddefinovány dle vnitUních podnikových smErnic. 

Když je zakázka pUijata, je jí založena položka uvnitU systému TPV (viz Obr. 28), ve 

které jsou o ní a jejím zadavateli vyplnEny základní údaje, termín uzávErky projektu a jeho 

priorita mezi ostatními zakázkami. 

 

Obr. 28 VytváUení nové zakázky v TPV 
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Hotová zakázka je posunuta ke zpracování konstrukčního návrhu, ze kterého je sestavena 

výkresová dokumentace. Konstrukční model je dále importován do informačního systému, 

který z nEj vygeneruje kusovník.  

Obr. 29 ukazuje rozpad kusovníku určitého výrobku. Díky pUímé integraci na CAD 

systém je kusovník sestaven importováním konstrukčního modelu do systému TPV. 

 

Obr. 29 Rozpiska kusovníku pUevzato z https://bit.ly/3cycKIh 

NáslednE je zakázka pUedána k technologické analýze, kdy je zpracován výrobní postup. 

Podle toho jsou sestaveny poptávky na materiál, které jsou dále zasílány dodavatel]m. Po 

pUijetí nabídek je objednán materiál a zakázka se m]že posunout do výroby, kde je zpracován 

výrobní plán (viz Obr. 30). Do plánu jsou zahrnuty priority ostatních projekt], dle kterých 

jsou nastaveny výrobní kapacity pro jednotlivé stroje. Výrobní plán také zahrnuje pUehled 

o kooperačních operacích. Každá operace má vlastní kód, který slouží k její identifikaci 

a zároveO je skrze nEj mEnEn stav operace.  
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 Velkým zjednodušením pro opakovanou výrobu je historie zakázek (viz Obr. 31), podle 

které lze jednoduše dohledat výrobní postup a technickou pUípravu výroby již probEhlých 

zakázek. Tento postup lze také aplikovat na typovE podobné zakázky, které se jen mírnE liší 

napUíklad rozmErem. Postupy lze kopírovat a upravovat, což výraznE zjednodušuje a zrychluje 

práci technologa.  

Obr. 30 Vyhledávání podle operace 

Obr. 31 Výrobní postup pUevzato z https://bit.ly/2ZaRLXZ 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Implementace nového informačního systému je velkým krokem k rozvoji podniku a jeho 

budoucímu r]stu. Bylo zUejmé, že zavedení nového ERP systému a celková automatizace 

podnikové administrativy bude pro tento mikropodnik rozsáhlým a nákladným krokem. 

PUedpokládá se, že tento krok zp]sobí významné zlepšení současného stavu Uízení podniku. 

Zavedení výraznE zjednoduší Uízení skladových zásob a zpUehlední procesy jako Uízení 

a plánování výroby. Finanční návratnost investice do toho projektu je však obtížnE 

kalkulovatelná, jelikož se jedná o dlouhodobou investici, jejíž návratnost je v každé ušetUené 

minutE, která je nyní trávena pUepisem pr]vodek či času stráveném pUi pUíjmu a výdeji 

materiálu ze skladu. Až ve chvíli, kdybychom tento čas pUevedli na penEžní jednotku, tak by 

se celková návratnost dala vyčíslit. 

6.1.  ÚSPORY ů PTÍNOSY 

Hlavním pUínosem nového systému je minimalizace úzkých míst ve výrobním procesu, 

které nastávaly pUi Uízení výrobních kapacit strojního zaUízení, pUi vedení workflow 

a návaznosti proces] jednotlivých zakázek, tím se snížil dávkový čas pUípravy na jednotlivé 

zakázky. PUedpokládá se, že velkou časovou úsporu také zajistí automatizace skladové 

evidence, která bude využívat čtečky čárových kód], čímž je zajištEna automatická 

aktualizace skladových zásob. Díky tEmto zmEnám bude rozhodovací proces podniku 

rychlejší a efektivnEjší, čímž výraznE vzroste celková výkonnost podniku i jeho obratu 

a konkurenceschopnosti. 

Značné časové úspory také zaznamenají administrativní procesy podniku, bEhem kterých 

budou určité operace eliminovány. Operace budou moci být eliminovány z d]vodu 

nadbytečnosti a možnému vzniku duplicit z d]vodu automatického záznamu dat z výrobního 

procesu. Toto eliminování rutinních činností sníží časové vytížení, což dá pUíležitost ke 

vzniku nových pracovních proces] vedoucích k budoucímu rozvoji podniku. 
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6.2. NÁKLůDY 

Implementace nového systému byla v podniku brána hlavnE jako investice do budoucna, 

proto byly určité části systému pUedimenzovány pro aktuální stav podniku, a[ už se jednalo 

o zavádEní hardwaru či množství zavádEných modul] do informačního systému. Prozatím je v 

plánu zakoupit pouze jednu licenci s tím, že systém je pUipraven na rozvoj podniku s možným 

dokoupením dalších licencí. Pro současný stav nakonec nebylo nutné zavádEt serverovnu, 

avšak systém je i pro tuto možnost pUipraven. Pro současný stav podniku vystačuje stolní 

počítač, kam bude systém nainstalován. Velký rozdíl v pUedpokládaných nákladech oproti 

reálným nastal z d]vodu modifikace systému na míru, jelikož se pro podnik vytváUely normy 

a upravovaly funkce specifických modul] samotného ERP systému na základE požadavk], 

které vznikly v pr]bEhu implementace.  

 

Tab.  5 PUedpokládané náklady implementace 

Položka Cena bez DPH 

Licence 50 000,00 Kč 

Implementace na míru Ň0 000,00 Kč 

Import p]vodních dat 5 000,00 Kč 

Školení 16 000,00 Kč 

Hardware - server 15 000,00 Kč 

Hardware - pUíslušenství 5 000,00 Kč 

Celková cena implementace 111 000,00 Kč 

Z tabulek Tab. 5 a Tab. 6 je možné vypozorovat, že nejvEtší rozdíl v pUedpokládaných 

a aktuálních nákladech na implementaci systému je v cenE licence systému samotného. Další 

neopomenutelnou položkou je cena úpravy na míru, jelikož v pr]bEhu implementace pUibyly 

další požadavky na funkce systému. Za zmínku také stojí položka školení, jejíž časovou 

dotaci bylo nutné navýšit z d]vodu rozsáhlejší customizace systému. Náklady na pUíslušenství 

byly navýšeny z d]vodu doporučení vhodnEjší čtečky čárových kódu, která má vyšší 

kompatibilitu s informačním systémem. Z nákupu docházkového terminálu bylo prozatím 

upuštEno, avšak v systému je implementována funkce, která umožOuje jeho dodatečné 

pUipojení. V Aktuálních nákladech na implementaci se také nevyskytuje cena importu dat, 

jelikož v současné dobE byl zaveden pouze čistý systém, kam se v pUíštích mEsících budou 

data pUenášet. Z tohoto d]vodu nebylo prozatím možné vyčíslit nákladnost importu. 
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Tab.  6 Aktuální náklady implementace 

Položka Cena bez DPH 

Licence 80 000,00 Kč 

Implementace na míru ň0 000,00 Kč 

Školení 24 000,00 Kč 

Hardware - pUíslušenství 20 000,00 Kč 

Celková cena implementace 154 000,00 Kč 
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ZÁVDR 

Cílem této bakaláUské práce bylo analyzovat stav podniku ke stanovení vhodného Uešení 

ke zvýšení efektivity Uízení podniku. Projekt výbEru informačního systému probíhal 

v pr]bEhu psaní bakaláUské práce. Implementace systému započala ve finální fázi psaní práce, 

což ovlivnilo množství zpracovávaných dat v práci. Implementace systému byla opoždEna 

z d]vodu krizového stavu v České republice. 

Nejprve byla provedena analýza současného stavu podniku, která obsahovala analýzu 

podnikových tok], současného informačního systému. Dále také byly provedeny analýzy 

vnEjšího okolí ĚPorterova analýza pEti sil a Analýza 7Sě na kterou bylo navázáno SWOT 

analýzou. Tento proces odhalil nedostatky, které by podnik mEl Uešit. Z analýzy také 

vyplynulo, že současný informační systém je pro vzr]stající množství zakázek v podniku 

nedostačující. 

Z nedostatk] nalezených v systému byla sestavena kritéria pro výbEr systému nového. 

Podle tEchto kritérií bylo vyhlášeno výbErové Uízení na nový systém, který by lépe odpovídal 

potUebám podniku a urychlil podnikový rozvoj. Do výbEru bylo zaUazeno pEt systém], ze 

kterých byl vybrán jeden systém, který nejlépe odpovídal požadavk]m podniku a výraznE 

svou nabídkou nepUekročil pUedpokládaný rozpočet projektu. NejvhodnEjším systémem dle 

podnikových požadavk] byl zvolen systém TPVŇ000Plus. 

Dalším krokem bylo sjednání postupu a harmonogramu implementace systému. 

Implementace systému neustále probíhá, protože byla opoždEna z d]vodu epidemie 

koronaviru, která Českou republiku zasáhla v první p]lce bUezna roku Ň0Ň0. Plánovaný konec 

implementace je stanoven na záUí Ň0Ň0, toto datum v sobE zahrnuje také rezervu v pUípadE 

komplikací. 

V závEru práce jsou popsán pUedpokládaný vliv nového informačního systému na chod 

a rozvoj podniku. Také je tam popsán vliv automatizace podnikových proces]. 

Konec práce je vEnován ekonomickému zhodnocení implementace nového informačního 

systému. Toto zhodnocení popisuje pUedpokládané náklady na projekt a aktuální náklady 

zavedení informačního systému. V zhodnocení je zd]vodnEno, co zp]sobuje rozdíly mezi 

pUedpokládanou cenou a cenou aktuální. 

Cíl bakaláUské práce byl dle mého názoru splnEn pouze částečnE, jelikož samotná 

implementace nebyla dokončena pUed odevzdáním bakaláUské práce. Z toho d]vodu nebylo 

možné reálnE zhodnotit dopady implementace nového informačního systému na chod 

podniku. 
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