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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá modelováním průběhu zakázky podnikem, který 

definuje vznik výrobních zakázek a jejich následnému kapacitnímu bilancování ve 

výrobní firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost za využití softwarového nástroje 

Enterprise architect. V práci, jejíž úvodem je seznámení s historií a organizační 

strukturou firmy, je zmapován daný proces. Následně je provedena analýza procesu a 

závěrem zhodnocení vhodnosti procesu s navržením možných změn pro jeho zkvalitnění. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis deals with the modeling of the order process by the company, 

which defines the origin of production orders and their subsequent capacity balancing in 

the production company TOS ZNOJMO, akciová společnost, using the software 

Enterprise architect. The thesis consist of the history and organizational structure of the 

company and process modeling. Subsequently, the analysis of the process is performed 

and in the end the evaluation of the suitability of the process with the proposal of possible 

changes for its improvement. 
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Úvod 

V dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti je pro úspěšné fungování podniku 

nutné více než kdy jindy držet krok se stále rostoucími požadavky zákazníků. Velká míra 

globalizace sice otevírá nové příležitosti, ale také zvyšuje konkurenční boj. Společně 

s nástupem moderních technologií je žádoucí zvyšování efektivity vnitropodnikových 

procesů pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Trendem dnešní doby je tzv. procesní 

řízení. Aby však bylo možné procesy efektivně restrukturalizovat a optimalizovat, je 

nutné v prvé řadě pochopit a zmapovat jejich současný průběh.  

Tato práce se zabývá modelováním průběhu zakázky společnosti TOS ZNOJMO, 

akciová společnost s využitím modelovacího standardu BPMN a softwarového nástroje 

Enterprise Architect. Samotné diagramy jsou zaměřeny zejména na průběh zakázky od 

poptávky zákazníka, až po expedici zboží s využitím informačního systému podniku a 

jeho interakci s uživateli. 

Práce je rozdělena na 3 hlavní kapitoly. V první z nich je čtenář seznámen 

s teoretickými východisky z oblasti procesního řízení, jako je například členění procesů, 

metody analýzy a zlepšování. Dále je obsahem stručný pohled na informační systémy. 

Největší část poté tvoří modelování procesů a modelovací standard BPMN. Druhou 

kapitolou je analytická část, kde se věnuji globálnímu popisu společnosti a detailní 

analýze průběhu zakázky podnikem s představením jednotlivých procesů a příslušných 

diagramů. Třetí kapitola se zabývá návrhem možných zlepšení procesu popsaného v části 

analytické a jejich přínosy.  
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Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování modelu vybraných podnikových 

procesů ve výrobním podniku za použití softwarového nástroje Enterprise Architect. 

Vybraným procesem je poté průběh zakázky podnikem, který zahrnuje vznik výrobních 

zakázek jako důsledek požadavků trhu (objednávek zákazníků) včetně následného 

kapacitního plánování, řízení dílny až po expedici finálního výrobku. 

Potřeba zmapování tohoto procesu vzešla ze strany společnosti TOS ZNOJMO, jako 

požadavek na vytvoření uceleného přehledu fungování informačního systému v rámci 

daného procesu. Výsledný model by měl sloužit ke snazší optimalizaci nebo představení 

procesu osobám, které nejsou zainteresovány ve správě informačního systému a také pro 

zaškolení nových zaměstnanců. 

Druhotným cílem je analyzovat daný proces a navrhnout možné změny pro 

eliminaci nalezených problémů. Navržené změny by měly vést ke zvýšení míry 

soběstačnosti informačního systému společnosti v důsledku čehož dojde k úspoře času, 

lidských zdrojů a zajištění operativnější dodávky zboží zákazníkovi bez 

nepředvídatelných zdržení.   
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1. Teoretická východiska práce 

1.1. Procesní řízení 

Základním principem procesního řízení je pochopení procesů a jejich vzájemných 

vazeb v daném podniku v návaznosti na jeho strategické hodnoty, jenž tvoří princip 

fungování celé firmy. Tyto procesy jsou poté podpořeny vnitropodnikovou 

infrastrukturou jako je například organizační struktura nebo informační systém. [1] 

Zjednodušenou definici uvádí ve své knize Prof. Ing. Václav Řepa, CSc. 

„Procesním řízením se rozumí řízení firmy takovým způsobem, v němž business 

(podnikové) procesy hrají klíčovou roli.“ [1, s.17] 

Jedná se tedy o soubor činností, které řídí procesní toky s ohledem na potřeby 

zákazníků a požadavků tržního prostředí. Termín procesní řízení nejčastěji zahrnuje 

činnosti spojené s procesy z pohledu: 

• definice procesů 

• ustanovení rolí a odpovědností 

• řízení procesních toků 

• hodnocení výkonosti 

• zlepšování procesů a provádění změn [2] 

Důležitým aspektem procesního řízení je umění navrhnout procesy tak, aby plynule 

navazovaly jeden na druhý a tvořily funkční celek od začátku do konce. Tento fakt firmě 

umožní dělat věci „rychleji, levněji a lépe“, než jejím konkurentům. [3] 

1.2. Proces 

Proces je v současnosti velmi oblíbený termín používaný v mnoha společnostech, 

zejména v oblasti technologií a IT, ale ne vždy je užíván v pravé podstatě jeho významu 

s ohledem na skutečné procesní řízení. Obecně lze říci, že proces je soubor činností 

s přirozenou posloupností, které jsou vykonávány pro dosažení konkrétního cíle za 

konkrétně stanovených podmínek. [1] 

Každý proces je spouštěn určitým signálem, či signály na vstupu a za využití zdrojů, 

jako jsou materiál, informace nebo peníze. Přeměňuje tento vstup, případně více vstupů 
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na konkrétní výstup, či výstupy. V případě podnikových procesů jsou výstupy zejména 

zboží nebo služby. [4] 

Předpokladem pro existenci podnikových procesů je, že vytváří hodnotu pro 

konkrétního zákazníka ať už interního (vnitropodnikově) nebo externího. Taktéž musí 

mít každý proces svého vlastníka neboli osobu odpovědnou za jeho průběh a výstupy. [6] 

Přehlednou definici nám poté poskytuje norma ISO 9000, kde je proces definován 

jako: „Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy“. [7] 

Obecný průběh procesu je znázorněn na obrázku 1 (Schéma procesu) níže. 

1.2.1. Dělení procesů 

Nejčastější dělení procesů vychází z Porterova modelu hodnotového řetězce, a to na 

procesy řídící, hlavní a podpůrné. Členění do těchto kategorií se řídí dle hledisek 

v tabulce 1 (Základní typy procesů). 

 

Tabulka 1 Základní typy procesů [6] 

Kritérium identifikace procesu Hlavní procesy Řídící procesy Podpůrné procesy 

Přidává proces hodnotu? Ano Ne Ano 

Prochází proces napříč 

společností? 

Ano Ano Ne 

Produkuje proces tržby? Ano Ne Ne 

Má proces externí zákazníky? Ano Ne Ne 

Obrázek 1 Schéma procesu [8] 
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Hlavní procesy 

Hlavní neboli hodnototvorné procesy přináší přidanou hodnotu a přímo uspokojují 

požadavky externích zákazníků v podobě výroby zboží nebo poskytování služeb. Mezi 

hlavní patří procesy vztažené k zákazníkům, výrobě, poskytování služeb, projektům 

a dodavatelům. Jedná se například o zpracování nabídky/objednávky, vývoj a inovace 

produktů, objednání u dodavatele a další. [5] 

Řídící procesy 

Slouží k vrcholovému a strategickému řízení podniku. Jedná se o tzv. průřezové 

procesy jenž zabezpečují mimo řízení i rozvoj a sledování výkonu společnosti. Mimo jiné 

tak vytváří podmínky pro fungování ostatních procesů. [6] 

Patří mezi ně vlastnická kontrola korporace, organizování správy, strategický 

management, management integračních, diverzifikačních a inovačních aktivit. [5] 

Podpůrné procesy 

Jak již z názvu vyplývá, tyto procesy tvoří podporu pro procesy ostatní, zejména 

pak pro procesy hlavní. Mimo procesy hlavní může být zákazníkem i interní subjekt 

společnosti.  [6]  

Podpůrné procesy tedy nemají přímý vztah k nabídce podniku. Můžou to být 

procesy vztažené k lidským zdrojům, technickému rozvoji, investicím, financování, 

hodnocení podnikových výkonů a další. [5] 

Obrázek 2 Dělení procesů [8] 
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1.2.2. Procesní tok 

Procesní tok je termín užívaný pro sled více navazujících, případně paralelně 

probíhajících procesů. Procesní tok zpravidla zahrnuje několik organizačních jednotek 

uvnitř společnosti, eventuelně i subjekty mimo společnost, jako jsou například 

subdodavatelé. Procesní tok pak může být definován následovně: 

„Procesní tok je sled kroků (činností, událostí nebo interakcí), který představuje 

postupně rozvíjející se proces, zapojuje do spolupráce alespoň dvě osoby a vytváří 

určitou hodnotu pro zákazníka, jemuž má sloužit, nebo příspěvek pro podnik, v němž se 

uskutečňuje.“ [2, s.15] 

1.2.3. Zlepšování procesů 

Ve většině firem je potenciál pro zlepšení procesů. Toto zlepšení může vést 

k redukci nákladů, zkrácení dodacích lhůt nebo nárůstu kvality. Základem pro zlepšování 

procesů bývá zejména podrobné mapování podnikových procesu tak, jak skutečně 

probíhají a jejich podpory IT systémy. Grafické, či jiné znázornění současného stavu 

může vést k nalezení míst s nízkou efektivitou. [4] 

Nejčastějším impulzem pro zlepšení procesů je však udržení konkurenceschopnosti 

společnosti s ohledem na požadavky zákazníků a moderní technologie. [9]  

Definice zlepšování procesů dle Ing. Svozilové, MBA je následující: 

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování 

kvality, produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím 

eliminace neproduktivních činností a nákladů.“ [2, s.19] 

Na zlepšování procesů se lze dívat ze dvou úhlů pohledu. Tím prvním je orientace 

na tržní situaci. Tato zlepšení jsou navrhována s ohledem na požadavky zákazníka a 

dodavatele. V tomto případě se návrh změn realizuje od shora dolů, a to od podnikových 

kritérii až po jednotlivé procesy. [5] 

Druhým úhlem pohledu je poté zaměření na optimální využití vnitropodnikových 

zdrojů. V tomto případě je postup opačný. Nejprve se identifikují jednotlivé procesy a 

jejich zlepšení, které se posléze shlukují do struktur klíčových procesů. Tento postup je 

označován jako zdola nahoru. [5] 



17 

 

Samotné zlepšování lze poté provádět dvěma způsoby: 

• Postupné zlepšování 

• Reengineereing nebo také Business Process Reengineering (BPR) [9] 

Postupné zlepšování 

Jedná se o méně agresivní formu zlepšování. Na rozdíl od BPR jsou změny 

zaváděny postupně. Základním postupem této metody je popis současného stavu, 

stanovení metrik a následné sledování a měření provozu. Konečnou fází je poté návrh a 

implementace zlepšení. Po úspěšném provedení posledního kroku se cyklus opakuje 

znovu od začátku. Výsledkem je tedy evoluční neboli přírůstkové zlepšení. [9] 

Business Process Reengineering 

Naopak BPR považuje současný proces za zcela nevyhovující a je zaměřeno na 

radikální proměnu procesu za účelem velkého nárustu výkonnosti zejména v oblastech 

ceny, kvality, obsluhy a času. Nový proces se tedy navrhuje zcela od nuly. Návrh procesu 

od začátku poskytuje mnohem ucelenější pohled na aktuální potřeby zákazníka, dostupné 

technologie a situaci společnosti jako takové. [4] 

Hlavní principy reengineereingu jsou zaměřeny na cílové zákazníky, tedy výstupy 

procesu. Do značné míry dochází ke změně role manažerů a je snaha o aktivní zapojení 

jednotlivých členů procesu, jak formou vzdělání, tak i odpovědností. V neposlední řadě 

pak odstranění činností nepřinášejících hodnotu a umožnění paralelního průběhu 

jednotlivých procesů. [9] 

  

Obrázek 3 Průběžné zlepšování procesu [9] 
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Postup reengineereingu je znázorněn na obrázku 4 (Postup reengineeringu).  

1.2.4. Analýzy procesů 

Jak již bylo řečeno, součástí každého zlepšování procesů je provedení důkladné 

analýzy současného stavu. Provedení správné a věcné analýzy je základním 

předpokladem pro následné zlepšení procesů.  

Samotnou analýzu můžeme poté provádět ve více oblastech zájmu mezi než patří 

analýza procesu a jeho vnitřní logiky, času, IS/IT, obsluhy, kritických míst a další. [8] 

Analýza procesu a jeho vnitřní logiky 

Je základní procesní analýzou. Jejím cílem je najít slabá místa procesu, která jsou 

věcně nebo logicky špatně. Samotná analýza pak probíhá porovnáváním procesu s tak 

zvaným best practice, tedy nejlepšími zkušenostmi z praxe. [8] 

Analýza času 

Tento typ analýzy se zaměřuje převážně na snížení chybovosti, uvolnění lidských a 

dalších podnikových zdrojů. Je vhodná ke snížení průběžné doby procesu vzhledem ke 

snaze o minimální doby trvání procesu. Taktéž vede ke snižování nákladů. Jedná se však 

o poměrně náročnou analýzu s ohledem na nutnost detailních informací o dobách trvání 

jednotlivých činností procesů. Tyto údaje můžeme získat měřením, použitím 

kalkulačních metod, případně pomocí expertních odhadů. [8] 

Analýza IS/IT 

Cílem této analýzy je najít systémové a datové nedostatky, případně neefektivní 

propojení jednotlivých aspektů procesu. V současnosti je ve většině firem určitá úroveň 

propojení pomocí informačních systémů a technologií, proto je tato analýza nedílnou 

součástí zlepšování procesů. Při odstranění zjištěných nedostatků se zvyšuje účinnost a 

kvalita procesu. [8] 

Obrázek 4 Postup reengineeringu [9]  
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Analýza obsluhy 

Na rozdíl od ostatních analýz se zde zaměřujeme na efektivitu procesu z pohledu 

obsluhy. Dále sledujeme spokojenost a motivovanost samotných pracovníků s cílem 

minimalizovat potřebu lidských zdrojů a snížení chybovosti. Mimo výše uvedené se 

analýza obsluhy zabývá i rolemi jednotlivých pracovníků v návaznosti na jejich znalosti 

a schopnosti, na základě kterých jsou poté určovány příslušné kompetence. [8] 

Analýza kritických míst 

Podobně jako teorie omezení, zaměřující se na eliminací úzkých míst, se analýza 

kritických míst zabývá nalezením klíčových problémů a jejich odstranění. Snaha je o 

maximalizaci plnění ukazatelů procesu. [8] 

1.3. Podnikový informační systém (IS) 

Analytická a návrhová část této bakalářské práce se zabývá zejména fungováním 

procesů z pohledu informačního systému podniku, proto bych zde rád i tuto problematiku 

rámcově nastínil. Jedna z definic informačních systémů v podnikové praxi říká, že: 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají data a vytvářejí z nich 

informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, 

manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy.“ [11 s.61] 

Z této definice tedy vyplívá, že informační podnikový systém vytváří podklady pro 

efektivní řízení všech aspektů podniku. 

Nedílnou součásti informačních systémů jsou v dnešní době hardwarové a 

softwarové nástroje, které souhrnně nazýváme informační a komunikační technologie 

(ICT), umožňující automatizaci dat. Hlavním cílem podnikového informačního systému 

je však vytvoření jednotné integrující platformy, která zajišťuje informační toky a 

komunikaci vně i uvnitř organizace. [10, 11] 
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Součásti systému 

Informační systém jako celek je tvořen více dílčími systémy, z nichž každý 

poskytuje vhodné nástroje pro svoji oblast užití. Mezi nejčastěji implementované systémy 

patří: 

• ERP (Enterprise Resource Planinnig) – jádro, systém na plánování 

podnikových zdrojů zaměřený na řízení interních podnikových procesů 

• CRM (Customer Relationship Management) – řízení vztahů se zákazníky 

zaštiťuje procesy navázané na zákazníky 

• SCM (Supply chain management) – správa dodavatelského řetězce 

zabývající se tokem zboží, dat a financí, jehož součástí bývá APS (Advanced 

Plannig Systém) jako nástroj pro pokročilé plánování logistiky a výroby 

• MIS (Management Information System) – manažerský informační 

systém, který sjednocuje data z ERP, CRM a SCM za účelem poskytnutí 

podpory pro manažerská rozhodnutí 

• MES (Manufacturing Execution System) – výrobní informační systém 

používaný zejména pro automatizaci a monitorování výroby 

• ECM (Enterprise Content Management) – řízení podnikového obsahu 

zajišťuje nakládání s datovými soubory a informacemi v rámci organizace 

Mimo tyto zmíněné bývají součástí informačních systému i další specifické dílčí 

systémy. [11] 

1.4. Modelování procesů 

Modelování je jedna z částí životního cyklu podnikového procesu. Jedná se o 

zjednodušené znázornění současné podoby procesu. Podrobnost modelu definuje tak 

zvaná rozlišovací úroveň, která definuje konkrétní vlastnosti, které chceme do modelu 

zahrnout. Ostatní vlastnosti vynecháváme z důvodu irelevantnosti pro konkrétní situaci 

nebo proto, že tyto informace nemáme k dispozici. [11] 

Samotné modely poté rozlišujeme dle poskytovaných informací na globální model 

procesu, model postupu procesu a popisnou tabulku. [1] 
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Globální model procesu 

znázorňuje celkový kontext procesního systému neboli činnosti, které v podniku 

probíhají, hierarchii a také jejich vzájemné vazby. Jeho grafickou interpretací je poté 

procesní mapa. Ta slouží pouze pro přehled a její součástí nejsou vstupy a výstupy 

jednotlivých procesů, informační nebo datové toky a posloupnost jednotlivých 

procesních kroků. [1, 11] 

Některé informace posléze mohou být obsaženy v základní popisné tabulce, která 

slouží jako rozšíření globálního modelu a jejím obsahem jsou informace ohledně cílů, 

produktů, startovací události a další. [1] 

Na obrázku 5 (Procesní mapa výrobce měřících přístrojů) můžeme vidět příklad procesní 

mapy. 

Model postupu procesu 

Tento typ modelu poskytuje detailnější pohled na jeden konkrétní proces 

z globálního modelu. Model postupu procesu se znázorňuje formou vývojového 

diagramu, který poskytuje velice názorný pohled na fungování konkrétního procesu. 

Vývojový diagram na rozdíl od procesní mapy obsahuje vstupy a výstupy, jednotlivé 

procesní kroky, jejich propojení a potřebné informace. [11] 

Obrázek 5 Procesní mapa výrobce měřících přístrojů [11] 
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Detailnímu popisu možného znázornění vývojového diagramu se bude věnovat 

následující kapitola BPMN. 

1.5. BPMN 

Zkratka BPMN vychází ze slov Business Process Model and Notation. Jedná se o 

modelovací jazyk kombinující principy vývojových diagramů a standart UML (Unified 

Modelling Language).  

Jeho nespornou předností je srozumitelná syntaxe modelování a taky fakt, že se 

jedná o nejrozšířenější modelovací jazyk. Využití najde jak u analytiků, manažerů, tak i 

u samotných vlastníků procesu. [11] 

Standart BPMN byl představen již v roce 2004 jako verze 1.0. Do současnosti však 

prošel několika revizemi a aktuální verze je BPMN 2.0.0.2. [4, 11] 

Notace BPMN používá 4 základní skupiny grafických elementů a to: 

• Tokové objekty (Flow object type) 

• Spojovací objekty (Connecting object type) 

• Plavební dráhy (Swim lane type) 

• Artefakty (Artifacts) 

Barvy jednotlivých elementů jsou volitelné. 

1.5.1. Tokové objekty 

Tokové objekty jsou základní grafické elementy, které znázorňují chování 

podnikových procesů. Patří mezi ně události, aktivity a brány. 

Události (Events) 

Znázorňují události, které se během procesu můžou odehrát. Jsou značeny 

prázdným kolečkem, případně kolečkem se symbolem uvnitř. Každá z níže uvedených 

událostí může v diagramu figurovat vícekrát. Rozlišujeme 3 druhy událostí, z nichž každá 

má několik typů pro lepší znázornění reálné situace. 
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• Počáteční událost (Start event) – spouštěč celého procesu a stojí vždy na 

počátku, značí se kolečkem s tenkou linkou po obvodu 

• Průběžná událost (Intermediate event) - událost odehrávající se mezi 

začátkem a koncem procesu, značí se kolečkem s dvojí linkou po obvodu, 

může vycházet přímo z aktivity bez použití sekvenčního toku 

• Konečná událost (End event) – stojí na konci a znázorňuje výsledek 

provedeného procesu, značí se kolečkem s tlustou čarou po obvodu 

[4, 11, 12] 

Aktivity (Activities) 

Aktivity reprezentují činnosti, které se dějí při provádění procesu. Značí se 

obdélníkem se zaoblenými rohy a rozlišujeme 3 typy: business proces (business process), 

podproces (subprocess) a úloha (task). Zatím co úloha je základní stavební jednotkou 

a nelze jí již dále dělit na detailnější úrovně procesu, business proces a podproces odkazují 

na detailnější úroveň pohledu dané činnosti. [4] 

Úlohám lze poté přiřadit konkrétní typy, které zlepšují představu o fyzickém 

průběhu procesu.  

Obrázek 7 Aktivity [zdroj: vlastní] 

Obrázek 6 Příklady událostí [zdroj: vlastní] 
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Brány (Gateways) 

Slouží k větvení, v některých případech i ke spojování procesních toků. Jedná se o 

logické elementy, při kterých dochází k větvení podle definovaných parametrů. Značí se 

kosočtvercem a mimo obecnou exkluzivní bránu rozlišujeme několik druhů dle jejich 

specifických vlastností. 

• Exkluzivní brány (Exclusive) – tok procesu může vést jenom jednou 

výstupní větví 

• Inkluzivní brány (Inclusive) – tok může probíhat více než jednou větví 

současně 

• Paralelní brány (Parallel) – procesní tok probíhá více cestami 

• Komplexní brány (Complex) – tok se řídí podle komplexně definovaných 

parametrů 

• Brána závislá na události (Event based) – tok je řízen s ohledem na 

události, závislost na události se dá aplikovat i na brány exkluzivní 

(Exclusive Event Based) a paralelní (Parallel Event Based). [13]  

1.5.2. Spojovací objekty 

Jejich funkcí je propojování jednotlivých elementů dle jejich vzájemných 

souvislostí. Propojovat můžeme téměř všechny elementy BPMN za použití správných 

spojovacích objektů a dodržení jejich pravidel. 

Sekvenční tok (sequence flow) 

Znázorňuje posloupnost jednotlivých aktivit tak, jak na sebe navazují uvnitř 

procesu. Značí se plnou kontinuální šipkou, kdy směr šipky vždy určuje směr toku od 

zdroje po cíl a řídí se těmito pravidly. Sekvenční tok nemůže vést z jednoho bazénu do 

Obrázek 8 Brány [zdroj: vlastní] 



25 

 

druhého ani překročit jeho hranici. Konečná událost nemůže tvořit zdroj a počáteční 

událost nemůže tvořit cíl. [14] 

Tok zpráv (Message flow) 

Tok zpráv reprezentuje informační tok mezi jednotlivými aktivitami nebo 

událostmi, které jsou v oddělených bazénech. Nikdy však nemůže spojovat dva objekty 

v jednom bazénu. Značí se přerušovanou čárou s prázdným kolečkem na začátku a 

prázdnou šipkou na konci. Stejně jako v případě sekvenčního toku, znázorňuje směr šipky 

tok od zdroje po cíl. U událostí lze však použít pouze v případě, že se jedná o událost 

s typem zpráva. Počáteční událost nemůže tvořit zdroj, stejně jako konečná událost 

nemůže tvořit cíl toku zpráv. [14, 4] 

Asociace (Association) 

Asociace přiřazuje data, anotace nebo jiné artefakty k objektům uvnitř procesu. 

Může značit, zdali se jedná o vstup nebo výstup dané události či aktivity. Potom je 

značena přerušovanou čárou se šipkou na konci. BPMN však používá i asociaci, která 

neurčuje směr. V tom případě je značena pouze jako přerušovaná čára. [13] 

1.5.3. Artefakty (Artifacts) 

Slouží jako rozšiřující informační prvek procesního modelu a nemají vliv na 

sekvenční tok. Prvním informačním prvkem je artefakt skupina (Group). Jejím úkolem 

je grafické oddělení specifických částí procesu a jejich pojmenování. [4] 

Druhým je pak anotace (Annotation) neboli poznámka, která dává možnost 

autorovi modelu přidat další libovolné informace v textové formě. [4] 

Mimo to existují i dva druhy artefaktů, které zprostředkovávají pohled na pohyb 

datových souborů. Jsou jimi datový objekt a datové uložiště. 

Obrázek 9 Spojovací objekty [zdroj: vlastní] 
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Datový objekt (Data object) 

Zobrazuje, jakým způsobem je nakládáno s datovými soubory v průběhu procesu. 

Může být vstupem i výstupem a může se v průběhu provádění procesu měnit. Existuje 

však pouze v rámci jednoho procesu a po jeho dokončení se stává neaktivní. [15] 

Datové uložiště (Data store) 

Stejně jako datový objekt, tak i uložiště je nositelem dat. Rozdíl je však v tom, že 

datové uložiště je stále aktivní a je možné z něj čerpat informace pro více procesů. [15] 

Lze si to představit jako centrální server s databází, ke které může přistupovat více 

uživatelů najednou, zatímco v případě datového objektu je tato databáze dostupná pouze 

na konkrétním počítači, kde je proces realizován. 

Plavecké dráhy 

Poslední kategorií elementů BPMN jsou takzvané plavecké dráhy. Je zde použita 

analogie se skutečným plaveckým bazénem, který je rozdělený na jednotlivé dráhy. 

Primárním účelem je kategorizace a organizace. [11] 

Bazén (Pool) se používá k oddělení procesů v rámci jednoho diagramu.  

Dráhy (Lanes) ve většině případů slouží ke znázornění rolí uvnitř jednoho     

procesu. [4] 

Obrázek 11 Plavecké dráhy [zdroj: vlastní] 

Obrázek 10 Příklady artefaktů [zdroj: vlastní] 
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1.6. Enterprise Architect 

Ke zpracování procesních diagramů v této bakalářské práci byl použit software 

Enterprise Architect. Tento software je vyvíjený společností Sparx Systems a obsahuje 

nástroje pro komplexní modelování nejen procesů, ale i informačních systémů, 

softwarového a systémového inženýrství. 

Kromě modelování integruje i platformy pro simulování procesů, databázové 

zpracování, vyhodnocování a vizualizaci informací, projektový management a mnoho 

dalšího. [16] 
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2. Analýza problému a současné situace 

V Analytické části bakalářské práce se budu věnovat analýze procesů společnosti 

TOS ZNOJMO, akciová společnost. Součástí této kapitoly je představení společnosti, 

nastínění organizační struktury a probíhajících procesů. Hlavní částí je poté detailní 

analýza průběhu zakázky podnikem, jenž vede k naplnění cíle bakalářské práce a slouží 

jako podklad pro následující kapitolu – Vlastní návrhy řešení. Použití procesní diagramy 

zobrazují zejména interakce s ERP systémem a interní softwarové operace. Tyto procesní 

diagramy jsem vypracoval v rámci praxe vykonávané ve společnosti TOS ZNOJMO. 

Zpracovaný procesní model je k této bakalářské práci přiložen v elektronické formě jako 

součást příloh. 

2.1. Základní údaje o společnosti 

TOS ZNOJMO, akciová společnost sídlí na adrese Moravské náměstí 4, Brno 602 

00, Česká republika a je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno Rg B-803. Samotná 

provozovna se však nachází ve Znojmě na adrese Družstevní 3, Znojmo 669 02.  

2.2. Právní forma organizace 

Jak vyplívá z názvu společnosti TOS ZNOJMO, jedná se o akciovou společnosti 

(a.s.) neboli o kapitálovou obchodní společnost. Tato forma je vhodná především pro 

řízení větších podniků s větším objemem kapitálu a je z velké části regulována i 

evropským právem. Zpravidla akcionáři vkládají do společnosti kapitál za příslušný 

objem akcií a samotný chod společnosti posléze řídí profesionální management. 

2.2.1. Vlastnická struktura a orgány 

V současnosti je stoprocentním vlastníkem společnost NOVOTOS s.r.o. Struktura 

společnosti TOS ZNOJMO se posléze skládá ze dvou hlavních orgánů, které jmenuje 

akcionář a to: dozorčí rada a představenstvo. Přičemž představenstvo je řídící orgán 

Obrázek 12 logo společnosti TOS ZNOJMO [17] 
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společnosti, pod který spadá generální ředitel, ředitelé jednotlivých úseků. Dozorčí rada 

je orgánem kontrolním, který dohlíží na hospodaření představenstva společnosti. Tuto 

skutečnost znázorňuje diagram níže (Obrázek 13 Diagram vlastnické struktůry). 

2.3. Historie společnosti 

Obchodní jméno TOS ZNOJMO figuruje na trhu pohonové techniky již od roku 

1978, přičemž ve stejném roce vznikl současný areál společnosti ve Znojmě. Samotná 

strojírenská výroba však byla zahájena již v roce 1970 jako organizační složka tehdejšího 

národního podniku TOS KUŘIM. V rámci privatizace v roce 1992 pak vznikl nový právní 

subjekt TOS ZNOJMO, akciová společnost. Proces privatizace byl dokončen v srpnu 

1997, kdy se jediným akcionářem stala společnost NOVOTOS, s.r.o. [18] 

2.4. Současnost společnosti 

V současné době se společnost TOS ZNOJMO zaměřuje zejména na sériovou 

výrobu převodovek. Zaměstnává okolo 200 zaměstnanců, z nichž je 12 manažerů a 

dalších 5 tvoří top management. Disponuje moderní obráběcí technikou a kromě 

výrobních kapacit má i vlastní vývojové oddělení.  

Společnost distribuuje svoje zboží jak v rámci tuzemského, tak i evropských a 

světových trhů. Přičemž zhruba polovina je určena pro domácí trh a z druhé poloviny 

tvoří největší část trh ruský (cca 50%), poté ostatní evropské země (cca 40%) a na mimo 

evropský export připadá zhruba 10% výroby, avšak jedná se pouze o přímý export 

společnosti.  

Obrázek 13 Diagram vlastnické struktury [zdroj: vlastní] 
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Celkově je dosahováno ročního obratu přibližně 200-250 milionů korun. Velká část 

produkce pro tuzemský a evropský trh je určena pro montáže do komplexních zařízení, 

které jsou dále exportovány koncovými výrobci. Převodovky této společnosti lze tedy 

potkat v různých strojích po celém světě. TOS ZNOJMO má na českém trhu dlouhodobě 

dominantní postavení, co se týče objemu výroby. Za hlavního konkurenta na tuzemském 

trhu lze označit společnost PSP Pohony a.s. sídlící v Přerově. Na evropských trzích pak 

například společnosti NORD (Německo) nebo Bonfiglioli (Itálie). 

2.5. Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti TOS ZNOJMO je konstrukce a výroba 

vlastních převodových zařízení jako jsou šnekové, čelní, kuželočelní převodovky, dále 

pak doplňková strojírenská výroba jako například hřídele, čelní ozubení a další. 

V neposlední řadě nabízí společnost generální opravy převodových zařízení, jak z vlastní, 

tak i konkurenční produkce. V rámci výrobních prostor je možné narazit na převodovky, 

které lze snadno uzvednout jednou rukou, až po několika tunová zařízení. Přibližně 40% 

objemu tvoří kooperační výroba pro jiné společnosti, zejména z oblasti doplňkové strojní 

výroby. 

 Společnost se specializuje na výrobu specifických převodovek pro jednotlivé 

zákazníky. Nejedná se tedy o pásovou výrobu a jednotlivé produkty jsou vždy 

přizpůsobeny dle přání zákazníka, od hlavních součástí, technických parametrů, až po 

povrchovou úpravu. 

Obrázek 14 Provozovna společnosti TOS ZNOJMO [19] 
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2.6. Organizační struktura 

V příloze 1 (Diagram organizační struktury) můžete nalézt stručné znázornění 

organizační struktury společnosti TOS ZNOJMO. Zejména pak oblast top managementu, 

jednotlivé oddělení a jejich odpovědnosti. Top management neboli vedení společnosti 

tvoří 6 členů. Konkrétně je to generální, výrobní, technický, ekonomicko-obchodní, 

personální ředitel a vedoucí výpočetního střediska.  

Z diagramu je vidět jakým způsobem je společnost hierarchizována a jaké jsou 

odpovědnosti jednotlivých členů top managementu a managementu. Společnost je 

členěna takzvanou funkcionální organizační strukturou. 

Jednotliví členové mají ve stručnosti následující odpovědnosti a pravomoci. 

2.6.1. Generální ředitel 

Je nejvýše postaveným členem top managementu a taktéž jednatelem společnosti. 

Náplní jeho činnosti je dozorovat chod společnosti a vytvářet dlouhodobé strategie a 

koncepce společnosti. Mimo jednotlivé ředitele je jeho přímým podřízeným vedoucí 

výpočetního střediska, které zajišťuje chod a rozvoj podnikového informačního systému. 

2.6.2. Výrobní ředitel 

Zodpovídá za úseky zásobování a výroby. Jeho podřízenými jsou vedoucí 

zásobování, poté vedoucí střediska 425 a 423, což je vnitropodnikové označení dvou 

výrobních úseků. Středisko 423 je zaměřeno zejména na výrobu jednotlivých komponent. 

Středisko 425 je střediskem montážním. Dalším podřízeným pracovníkem je vedoucí 

plánování výroby. 

2.6.3. Technický ředitel 

Podřízenými technického ředitele jsou vedoucí technické přípravy výroby, vedoucí 

konstrukce, vedoucí řízení kontroly jakosti a vedoucí technicko-organizační, který 

zajišťuje správu budov, strojů, vozidel a dodávky energií. Do oblastí zájmu technického 

ředitele tedy spadají podpůrné procesy zajišťující chod výroby a celé společnosti 

z technického hlediska.  
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2.6.4. Ekonomicko-obchodní ředitel 

Zodpovídá za prodejní a ekonomický úsek. Podřízeným v oblasti prodeje je vedoucí 

prodeje, pod kterého spadají oddělení prodejů ČR a SR, zahraniční prodej a oddělení 

expedice. Druhým podřízeným je vedoucí ekonomicko-informační soustavy, pod kterého 

spadá ekonomický úsek. Mimo jiné se ekonomicko-obchodní ředitel zabývá dotacemi na 

inovace, úvěry a optimalizaci daní. 

2.6.5. Personální ředitel 

Náplní činnosti personálního ředitele je utváření personálních strategii a celkový 

personální management společnosti. Mezi jeho činnosti patří nábory zaměstnanců, 

vzdělávání zaměstnanců, stipendia a běžná správa v oblasti personalistiky. Mimo jiné pod 

personálního ředitele spadá vedoucí zvláštního oddělení, který se stará zejména o ostrahu 

objektu. 

2.7. Certifikát ISO 9001:2015 

„Jakost má v TOS ZNOJMO tradičně prvořadou prioritu a vedení společnosti si 

vždy uvědomovalo a uvědomuje, že jakost je nutné vhodným způsobem řídit.“ [20]  

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2015, který spadá do oblasti řízení 

kvality. Tento certifikát je tedy potvrzením, že řízení kvality je ve společnosti na vysoké 

úrovni v oblastech vývoje, prodeje, servisu mechanických převodových zařízení a 

pohonů, výroby a prodeje strojních součástí. Certifikát je vydáván na základě provedení 

vnitropodnikového auditu certifikovanou auditní společností. Současný certifikát je 

z roku 2018 a je platný až do 05.03.2021. [21] 
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2.8. Globální analýza 

V této kapitole se budu soustředit na globální popis procesů probíhajících ve 

společnosti TOS ZNOJMO. Podnik rovněž ve velké míře využívá ERP systém pro 

plánování podnikových zdrojů, který hraje zásadní roli ve většině podnikových procesů. 

2.8.1. Hlavní procesy 

Mezi hlavní procesy ve společnosti TOS ZNOJMO patří výroba, prodej a servis 

mechanických převodových zařízení a pohonů. Jsou to tedy ty procesy, které generují 

příjmy, jsou zásadní pro chod podniku a vytvářejí základní hodnotu pro zákazníka.  

2.8.2. Podpůrné procesy 

Procesy podpůrné nevytváří přímou hodnotu pro zákazníky, ale jsou podporou pro 

procesy hlavní. Ve společnosti TOS ZNOJMO se jedná o: technickou přípravu výroby, 

plánování výroby, zásobování, skladování, expedice, vývoj, personalistika, mzdy, 

ekonomika a účetnictví, školení.  

2.8.3. Řídící procesy 

Mezi řídící řadíme poté ty procesy, které povětšinou zpracovává management 

společnosti. Nepřináší zisk, ale jsou nutné pro chod společnosti. Jsou jimi: tvorby 

personálních a dalších strategii, plánování, agenda, kontrola a vyhodnocování. 

2.8.4. Systém pro plánování podnikových zdrojů 

Systém pro plánování podnikových zdrojů, informační systém nebo také ERP 

systém je komplex hardwaru a softwaru integrovaného do podniku, který slouží k jeho 

řízení za pomocí počítače. U společnosti TOS ZNOJMO integruje většinu oblastí a je 

nedílnou součástí procesů a tím pádem, i celého podniku. Konkrétně je implementován 

OR-SYSTÉM české společnosti OR-CZ spol. s.r.o.  

Obrázek 15 Logo společnosti OR-CZ [22] 
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Tento systém se stará zejména o plánování výroby, skladové hospodářství, nákup, 

kalkulace, účetnictví, mzdy a další. Výhodou tohoto řešení je, že každý uživatel vstupující 

do systému má své rozhraní určené pro jeho konkrétní činnost, ať už se jedná o 

obchodního referenta nebo skladníka. Zadaná data jsou však zpracovávána napříč celým 

systémem a dynamicky vyhodnocována. Je tedy dosáhnuto ideální kombinace 

v jednoduchosti použití ze strany uživatelů, což snižuje chybovost, a přitom se na pozadí 

jedná o velmi komplexní systém. 

2.8.5. Časově spouštěné procesy 

Ve společnosti TOS ZNOJMO kromě již zmíněných procesů probíhají takzvané 

časově spouštěné procesy. Tyto procesy jsou spouštěny automaticky bez zásahu 

uživatele, fungují na pozadí v rámci podnikového systému a jsou rozděleny do tří skupin 

podle frekvence spouštění. 

Denní procesy 

Tyto procesy se spouští každých 24 hodin mimo pracovní dobu (zejména v noci) a 

jsou zásadní pro každodenní chod společnosti. Jejich úkolem je určit potřebné množství 

nakupovaného materiálu pro zajištění chodu výroby a optimalizování skladových zásob 

s ohledem na provedené operace a vyskladněný materiál za předchozích 24 hodin. Dále 

se dynamicky upravují vazby jednotlivých zakázek ke konkrétním objednávkám 

v závislosti na aktuální dokončenosti operací a výroby. Také dochází k zálohování dat 

uživatelů pro případnou obnovu systému při havárii. 

Týdenní procesy 

Jsou spouštěny jednou týdně. Hlavní náplní je optimalizační proces, který vypočte 

doporučený stavu skladu a ekonomické dávky s ohledem na aktuální stav, dokončenou 

výrobu, nové zakázky a další parametry. Opět dochází k zálohování dat, v tomto případě 

se však jedná o globální zálohu celého podnikového systému. 
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Měsíční procesy 

Jednou měsíčně probíhá celková uzávěrka. Ta má za úkol zpracovat následující 

dokumenty: Konečné zaúčtování hlášení časů, Saldo zakázek, Organizační struktura, 

Režie středisek, Skladové pohyby, Odvody ze zakázek, Inventurní seznam zakázek a 

skladů, Výpočet neshodné výroby. 

2.9. Detailní analýza průběhu zakázky podnikem 

V této kapitole se budu zabývat detailní analýzou průběhu zakázky podnikem od 

poptávky zákazníka až po výslednou expedici, včetně vzniku výrobních zakázek, 

kapacitního plánování a řízení dílny. Celá analýza je řešena z pohledu fungování 

informačního systému v rámci daných procesů a součástí není analýza fyzické výroby. 

Obrázek 16 Diagram časově spouštěných procesů [zdroj: vlastní] 
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Analýzu budu provádět zejména z hlediska vnitřní logiky procesů, podpory informačním 

systémem a z hlediska obsluhy ze strany uživatelů. Výstup této kapitoly je podkladem 

pro zlepšení daných procesů na základě zmíněných hledisek 

2.9.1. Průběh zakázky podnikem 

Průběh zakázky je základní hodnototvorný proces tvořen kombinací čtyř dílčích 

subprocesů, z nichž dva jsou hlavní (prodej a výroba) a dva podpůrné (plánování výroby 

a expedice). Celý tento model je dostupný jako příloha této práce. (Příloha 2 Procesní 

model TOS ZNOJMO) 

Proces je spouštěn doručením poptávky od zákazníka, která je zpracována v rámci 

procesu prodeje, jehož výstupem je kupní smlouva na konkrétní výrobky v konkrétním 

množství. Dále jsou definovány termíny a priority zakázek. Na základě parametrů kupní 

smlouvy probíhá plánování výroby, které kontroluje všechny náležitosti, kompletuje 

podklady pro výrobu a provádí kapacitní plánování za vzniku výrobních zakázek na 

jednotlivé komponenty a finální produkty. Tyto zakázky jsou následně zpracovány 

v rámci výroby a naskladněny do skladu finálních výrobků. Konečným procesem je 

expedice ze skladu, včetně fakturace a odeslání zákazníkovi. Tento proces je znázorněn 

na obrázku 17 (Diagram průběhu zakázky podnikem). 

 

V další části budu popisovat detailně jednotlivé dílčí subprocesy průběhu zakázky 

podnikem.  

Prodej 

 Proces prodeje začíná doručením poptávky od zákazníka. Jedná-li se o poptávku, 

která pro tohoto klienta nebyla ještě realizována, následuje vytvoření nabídky a odeslání 

zákazníkovi ke schválení. Pokud zákazník nabídku akceptuje, dochází ke vzniku 

objednávky a následně kupní smlouvy, která slouží zároveň jako identifikační dokument 

při průběhu zakázky podnikem a je tvořena samostatným subprocesem. 

Obrázek 17 Diagram průběhu zakázky podnikem [zdroj: vlastní] 
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V rámci vzniku kupní smlouvy vyplňuje prodejní referent 2 základní segmenty. Tím 

prvním je SAK-K, což je hlavička dokumentu a obsahuje: Číslo zakázky, číslo odběratele, 

číslo účtu odběratele, číslo objednávky, dodací adresu, kód měny, jazyk, formu úhrady, 

způsob dopravy, obal, jméno obchodního zástupce (referent prodeje) a číslo účtu 

společnosti TOS ZNOJMO.  

Druhý segment se jmenuje SAZ-K, tvoří tělo dokumentu a obsahuje: číslo řádku, 

výrobek, množství ks, jednotkovou cenu, výši DPH, požadovaný termín, interní termín, 

textový popis, textové pole, opakovatelnost, manuální prioritu a dispo. Ve stručnosti, 

SAK-K sdružuje informace pro identifikaci objednávky a zákazníka. SAZ-K poté 

obsahuje informace o objednaném zboží. Tyto segmenty dohromady dají za vznik 

datovému objektu kupní smlouvy. 

Pokud se jedná o opakovanou poptávku, vypadává z procesu nabídkové řízení a 

dochází rovnou k přijetí objednávky a kupní smlouvy.  

Posledním krokem procesu je vytištění kupní smlouvy, které neznamená pouze fyzický 

tisk dle předdefinovaných parametrů, ale i automatické zařazení do databáze zakázek ke 

zpracování. Celý tisk probíhá na pozadí ERP systému, přičemž tento proces vyžaduje od 

uživatele pouze jeden stisk tlačítka. Stisknutím tlačítka dochází ke spuštění subprocesu 

tisk kupní smlouvy. Ten je znázorněn na obrázku 19 (Diagram subprocesu tisk kupní 

smlouvy) a budu se mu dále věnovat. 

 V rámci procesu prodeje vzniká datový soubor nabídka, který je vytvořen 

obchodním referentem společnosti TOS ZNOJMO, a naopak vstupuje objednávka od 

zákazníka. Výstupem procesu můžou být 2 varianty. V první z nich nebyla nabídka 

akceptována a proces je ukončen. V druhé variantě je vytvořena kompletní objednávka. 
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Obrázek 18 Diagram procesu prodeje [zdroj: vlastní] 
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Jak jsem již zmínil, subproces tisku kupní smlouvy je spouštěn požadavkem na 

tisk ze strany uživatele systému. V tomto případě tedy obchodního referenta. Vstupním 

datovým objektem je kupní smlouva vytvořená v rámci subprocesu vznik kupní smlouvy. 

Tato data jsou následně systémově zpracována podle následujících kroků. 

Každá kupní smlouva je vytištěna ve formě zkrácené kupní smlouvy. Poté dochází 

k rozhodnutí, zda se jedná o zákazníka ze zahraničí, nebo je platba v hotovosti. Pokud je 

splněn alespoň jeden z požadavků, následuje zápis do souboru GA-KONTR1A, který 

obsahuje všechny potřebné údaje pro kontrolu úplnosti výrobku. Zápis je prováděn pro 

jednotlivé řádky kupní smlouvy. Jestliže není splněn ani jeden z požadavků, dochází 

k tisku kupní smlouvy v plném rozsahu. 

Plánování výroby 

Plánování výroby je dalším dílčím subprocesem při průběhu zakázky výrobou. 

Skládá se ze 3 samostatných subprocesů, které na sebe chronologicky navazují a jejich 

pořadí je neměnné. Proces je spouštěn automaticky dokončením předchozího procesu 

prodeje a probíhá zcela automaticky za předpokladu, že nejsou nalezeny neshody nebo 

jiný problém. Jeho úkolem je přetransformovat zákaznické objednávky do podkladů pro 

zahájení fyzické výroby a vytvoření jednotlivých výrobních zakázek. 

Obrázek 19 Diagram subprocesu tisk kupní smlouvy [zdroj: vlastní] 

Obrázek 20 Diagram procesu plánování výroby [zdroj: vlastní] 
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První krokem je kontrola úplnosti výrobku. Ta má za úkol zkontrolovat, zda jsou 

splněny všechny náležitosti pro konkrétní výrobky, vyžadovat případné doplnění a po 

úspěšném ukončení kontroly provést konkrétní úkony. 

Na začátku procesu vstupuje datový objekt GA-KONTR1A, který byl vytvořen 

v rámci tisku kupní smlouvy a obsahuje všechny potřebné informace pro provedení 

následujícího kroku, jímž je KONTR1A. Tato funkce má za úkol zkontrolovat všechny 

náležitosti, které jsou nutné pro výrobu daného výrobku. Kontroluje se 29 parametrů ze 

4 základních skupin a to:  

a) Konstrukce – Kontrolují se zejména formální náležitosti. Jedná se například o 

vyplnění hmotnosti, převod, název a další. 

b) Technologie – Kontroluje se, jestli stroj existuje dle číselníku, je vyplněna 

správná mzdová skupina, jestli je stroj aktivní a další. 

c) Montáž – V oblasti montáže se kontroluje, zda číslo výrobku nezačíná 

"GO""GR""GD" a nejedná se o první kontrolu 

d) Normování – V případě normování se kontroluje existence kalkulace na daný 

výrobek. 

Kontrola může být buďto úspěšná nebo neúspěšná. Za předpokladu, že některý 

parametr chybí nebo je chybný, jedná se o neúspěšnou kontrolu a vyhodnocuje se do jaké 

z výše uvedených skupin spadá. 

Poté dochází k odeslání e-mailu o nalezeném problému, vytvoří se úkol v databázi 

úkolů a problém je opraven příslušným pracovníkem. Celý proces tedy čeká až dojde 

k nápravě a potvrzení, že k nápravě došlo. Systém následně opět provede kontrolu 

KONTR1A a za předpokladu, že je vše v pořádku provede následující kroky. Změní dispo 

objednávky na hodnotu 0 v datovém objektu kupní smlouvy, čímž potvrdí, že objednávka 

má všechny náležitosti a je možné ji vyrábět. Provede zápis do databází GA-M223T a 

GA-T2445R, které slouží jako podklad pro následující MRP kalkulaci. 



41 

 

Jakmile dojde k úspěšnému ukončení kontroly úplnosti výrobku, spouští se 

subproces MRP kalkulace. Tento proces má za úkol plánování výrobních zdrojů pro 

jednotlivé řádky kupní smlouvy (výrobky/produkty). Systém na základě požadavků na 

vyrobení jednotlivých komponent, či finálních výrobků, generuje jednotlivé výrobní 

zakázky. V této práci se nebudu zabývat vnitřní logikou MRP kalkulace, ale pouze její 

rolí v rámci plánování výroby společnosti TOS ZNOJMO. 

Základním předpokladem je, že v daném čase může běžet pouze jedna MRP 

kalkulace. Nemůže být spuštěno více kalkulací simultánně. Proto před samotným 

spuštěním dochází k vyhodnocení, běží-li jiná MRP kalkulace. Pokud ano, a běží méně 

než 30 minut, tak systém čeká a vrací se opět na začátek procesu. V případě více 

požadavků dojde k vytvoření fronty, kde jednotlivé požadavky čekají na dokončení 

Obrázek 21 Diagram subprocesu Kontrola úplnosti výrobku [zdroj: vlastní] 
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předchozích kalkulací. Jestliže požadavek není zpracováván do 30 minut to znamená, že 

stále čeká ve frontě, dojde k odeslání chybové hlášky správci systému a zrušení 

požadavku na danou MRP kalkulaci. Pokud jiná MRP kalkulace neběží, spustí se program 

M223T, který vyhodnocuje, jestli nejsou potřebné komponenty již na skladě a není je 

tedy třeba vyrábět. Pro komponenty, které je potřeba vyrobit, je spuštěna samotná MRP 

kalkulace, jenž je označena jako kontrola tz445r. Ta provede jednak samotnou kalkulaci 

a také rozpad do stromu zakázek. Taktéž je sledována doba průběhu MRP kalkulace, běží-

li déle než 30 minut, dojde k jejímu ukončení a odeslání chybové hlášky. Po úspěšném 

ukončení kalkulace je proveden zápis jednotlivých zakázek do databáze GA-Z453 a tím 

dojde k ukončení procesu MRP kalkulace. 

Obrázek 22 Diagram procesu MRP kalkulace [zdroj: vlastní] 
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Posledním krokem před zahájením výroby tvoří subproces tvorby zakázky. Jeho 

úkolem je vygenerovat výrobní zakázky s ohledem na jednotlivé výrobní kroky vzniku 

daného polotovaru nebo výrobku. Práce se plánuje po dílčích operacích. Systém na 

základě technické přípravy výroby identifikuje jednotlivé operace potřebné pro výrobu 

konkrétního výrobku nebo polotovaru a do zásobníku práce zadá požadavky na provedení 

daných operací. Kromě toho vytvoří pro jednotlivé zakázky soubor technické 

dokumentace, který je přiložen ke konkrétní výrobní zakázce a obsahuje informace o 

jednotlivých operacích a technické výkresy. 

 Prvním krokem procesu je spuštění programu Z453, který vygeneruje jednotlivé 

výrobní zakázky na základě databáze GA-Z453 a TPV výrobků. Následně podle druhu 

zakázky se provedou 3 operace. Pro každou výrobní zakázku dojde k tisku dokumentu 

pk319N. Pro kusové zakázky se navíc vytiskne ještě dokument pk317NW a pro sériové 

zakázky jako je výroba polotovarů se vytiskne dokument pk317N. Tyto dokumenty mají 

podobnou strukturu. Liší se však určitými specifiky pro konkrétní typ výroby a slouží 

jako průvodní listina výrobní zakázky. Jednotlivé operace pro zhotovení zakázky jsou 

posléze zařazeny do zásobníku práce (databáze zp151r). K tomuto kroku slouží program 

zp151r. 

  

Obrázek 23 Diagram procesu tvorby zakázky [zdroj: vlastní] 
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Časově spouštěné procesy plánování 

Mimo výše zmíněné procesy probíhají na pozadí systému jednou denně dva 

plánovací procesy. Je to propočet potřeby nakupovaného materiálu a aktualizace 

zakázkových vazeb (viz. Obrázek 16 diagram časově spouštěných procesů). Jejich 

úkolem je optimalizovat plány s ohledem na fyzický průběh výroby a skutečnosti, které 

se odehrály v průběhu pracovního dne. Jsou spouštěny zejména ve večerních hodinách a 

generují aktualizované přehledy pro následující pracovní den. 

Propočet potřeby nakupovaného materiálu má za úkol na základě aktuálních 

zásob, objednávek materiálu a plánované výroby, vytvořit návrh pro objednání materiálu. 

Systém s ohledem na MRP kalkulace vyhodnotí konkrétní potřeby a podle předešlých 

transakcí doporučí dodavatele. Takto zpracovaný přehled poté slouží jako podklad pro 

zásobovací úsek, kde odpovědný pracovník doporučené objednávky uskuteční, případně 

upraví dle vlastního úsudku. 

Proces aktualizace zakázkových vazeb je základním nástrojem pro plánování 

výroby. Zatímco v předchozích krocích jsou v rámci systému zpracovávány jednotlivé 

objednávky zákazníků, požadavky na materiál a jednotlivé operace, tak aktualizace 

zakázkových vazeb bere v úvahu všechny tyto požadavky. Prvním krokem procesu je 

organizace zásobníku práce, poté vypočte dispoziční stupně, určí priority dle termínu 

dodání a aktualizuje strom zakázek s ohledem na odvedenou výrobu.  

Posledním krokem je kapacitní bilancování, neboli APS (advanced planning and 

scheduling). Jedná se o počítačový program, který zajišťuje plánování výroby s ohledem 

na omezení ze strany výrobních zdrojů. Například aktuální strojový park, který je v 

provozu nebo počet pracovníků s konkrétní kvalifikací. Výsledkem je přesný plán výroby 

pro konkrétní den a čas. Načež podle těchto podkladů jednotliví mistři na dílnách řídí 

fyzickou výrobu. V reálu se však stává, že zaměstnanec například z důvodu nemoci 

nepřijde do práce nebo dojde k poruše stroje, čímž vznikají odchylky od plánu. To je 

hlavním důvodem, proč ve společnosti TOS ZNOJMO probíhá kapacitní bilancování 

jednou za 24 hodin. Systém na konci dne vyhodnotí skutečně odvedenou práci a vytvoří 

aktuální plán na další den.  
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Výroba 

Proces výroby začíná přidělením práce, konkrétně operace z databáze zp151r. 

Operace jsou přiděleny jednotlivým pracovníkům společně s průvodní listinou celé 

zakázky a čárovým kódem operace. Následuje samotné provedení operace pracovníkem. 

Po provedení operace, je tato skutečnost pracovníkem zaznamenána do systému. 

Polotovar, případně výrobek je po každé operaci podroben kontrole kvality. Jsou-li 

splněny požadavky, dochází k potvrzení této skutečnosti pracovníkem kontroly v rámci 

ERP systému a operace je považována za dokončenou. 

Například vyrábíme-li hřídel, první požadovaná operace bude uříznutí výchozí 

kulatiny na příslušnou délku a po dokončení bude následovat soustružení, již jako 

samostatná operace v zásobníku práce.  

Pokud nedojde ke splnění požadavků na kvalitu, dochází ke zmetkovému řízení, kde 

dojde k určení finálního stavu neshody. Tedy, jedná-li se o zmetek, nebo ne a je-li 

opravitelný. Na základě těchto dvou rozhodnutí je výrobek buďto chybně označen za 

neshodný, nebo je neshodný, ale opravitelný, nebo je neshodný a neopravitelný. 

Ve výrobě nejsou evidovány mezisklady pro jednotlivé operace. Výrobní zakázka 

je započetím první operace vedena jako rozpracovaná a k naskladnění dojde až po 

dokončení všech dílčích operací. Po potvrzení o dokončení operace se tedy vyhodnocuje, 

jedná-li se o konečnou operaci. V případě, že ne, vrací se zakázka opět na začátek procesu 

a čeká na přidělení další operace s ohledem na naplánovanou výrobu.  

Jsou-li provedeny všechny dílčí operace, provede se kontrola úplnosti zakázky. Ta 

probíhá opět v rámci ERP systému. Po zadání požadavku na naskladnění má za úkol 

zpětně zkontrolovat, zda byly provedeny všechny kroky potřebné k dokončení výrobku 

(vyskladnění materiálu, operace, kontroly atd.). Jedná se o kontrolu pro eliminaci 

případných chyb ve výrobě. Například pokud nebyl vydán materiál, tak nemůže být 

zakázka dokončena. Pokud kontrola proběhne v pořádku, provede systém kalkulaci 

skutečných nákladů a příjme zboží na sklad. Není-li zakázka kompletní, ve smyslu, že 

nedošlo k vyrobení všech kusů, dojde k přijmutí pouze vyrobených kusů. Je-li 

kompletní dojde zároveň k uzavření zakázky. 
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Obrázek 24 Diagram procesu výroby [zdroj: vlastní] 
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Expedice 

Posledním procesem průběhu zakázky podnikem je expedice zboží. Proces se 

spouští na základě požadavku obchodního referenta. Dojde k ověření kompletnosti 

zakázky. Je-li zakázka kompletní, zadá uživatel do systému expediční příkaz na základě 

kupní smlouvy. Tento krok provede systémový výdej ze skladu a spustí funkci SRK-L0, 

která slouží k vytvoření dodacího listu M907. Zakázka je na základě tohoto pokynu 

zabalena a odeslána. Po odeslání je provedena fakturace a dojde k uzavření zákaznické 

objednávky. 

Obrázek 25 Diagram procesu expedice [zdroj: vlastní] 
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2.9.2. Analýza IS/IT 

Z pohledu podpory procesů informačním systémem a technologiemi jsou procesy 

společnosti TOS ZNOJMO na vysoké úrovni. Celý systém je do značné míry soběstačný 

a zásah uživatele potřebuje zejména v případě nalezených chyb, například v procesu 

MRP kalkulace nebo kontroly úplnosti výrobku. Zároveň tvoří hlavní informační kanál 

napříč celou společností, čímž automaticky poskytuje potřebné informace všem 

pracovníkům. 

Mimo standartní počítače je využíváno i přístupových dotykových terminálů na 

pracovištích, GSM brány pro notifikace formou SMS konkrétním pracovníkům, 

sledování činnosti strojů v reálném čase nebo identifikace formou čárových kódů 

v případě výrobků a čipových karet v případě zaměstnanců. 

Takto ucelený systém neposkytuje podporu pouze procesu průběhu zakázky 

výrobou, ale i pro další podpůrné procesy například v oblasti personalistiky, tvorby mezd, 

ekonomiky a účetnictví. Mimo jiné poskytuje informace i zaměstnancům ohledně 

odpracovaných hodin za současný a minulý měsíc nebo informace z intranetu. 

Obrázek 26 Přístupový terminál na pracovišti [zdroj: vlastní] 

Obrázek 27 Průvodní listina výrobní zakázky [zdroj: vlastní] 
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2.9.3. Analýza obsluhy 

Jak je vidět z jednotlivých diagramů, snaha o minimalizaci lidského faktoru je 

značná. Mimo to je také zřejmá tendence minimalizace osobnostních předpokladů. To 

znamená, že obsluha jednotlivých procesů, konkrétně pak obsluha informačního systému, 

je navrhována s ohledem na jednoduchost a přímočarost. Je to z důvodu nižší 

kvalifikovanosti zaměstnanců v oblastech IT, zejména pokud se bavíme o výrobní části 

podniku.  

Jednoduché rozhraní přináší hned několik benefitů. Z pohledu podniku se 

minimalizuje možná chybovost zadaných údajů do systému a z pohledu pracovníků tato 

činnost nepředstavuje výrazně zvýšenou administrativní zátěž. 

I přesto se však jedná o jeden z největších problémů celého procesu. Systém pro 

svoji práci potřebuje jednotlivé soubory a data, která jsou do systému vkládána, případně 

upravována uživateli. Aby systém mohl se soubory pracovat, musí být uzavřeny. Tím je 

myšleno, že konkrétní soubor v daném čase žádný ze zaměstnanců neupravuje a nemá jej 

ani otevřený k editaci.  

Například otevře-li si obchodní referent objednávku, kterou začne upravovat, poté 

bez uložení odejde na oběd a mezitím systém začne danou objednávku zpracovávat, tak 

dojde k zastavení procesu v oblasti MRP kalkulace, kterou systém po 30 minutách 

vyhodnotí jako chybnou. Problémem je, že kromě ukončení konkrétní kalkulace může 

dojít k lavinovému efektu, kde budou postupně rušeny požadavky na další MRP 

kalkulace. Správce systému poté musí jednotlivé chyby řešit a zadávat do systému ručně. 

Řádově dochází k jednotkám případů za den. 

2.9.4. Analýza času 

Největší problém z časového hlediska je způsobován právě výše zmíněnou chybou 

obsluhy. V procesu může docházet k velkým časovým ztrátám v důsledku neproběhlých 

kalkulací objednávek a požadavků na ruční zpracování. Pokud správce systému nestihne 

problém vyřešit do konce pracovního dne, je daný požadavek zpracován až následující 

den, případně později. Kapacitní plánování, které probíhá až po zpracování objednávky 

systémem, však probíhá pouze jednou denně ve večerních hodinách. Objednávka tedy 

čeká i desítky hodin na zpracování a celkové zpoždění může dosahovat řádu dnů.  
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Dále může v důsledku toho dojít ke zpoždění dodávek materiálu. Tento ztracený čas 

pak chybí zejména ve výrobě a v krajním případě může způsobit zpoždění dodávky 

zákazníkovi. 

Mimo tento problém nemá proces výrazný prostor pro zlepšení. Jednotlivé procesy 

navazují v logických souvislostech a zpravidla výstup jednoho procesu tvoří vstup 

procesu následujícího. 

2.9.5. Analýza procesu a jeho vnitřní logiky 

Logicky je z mého pohledu proces přímočarý a správný kromě tří dílčích problémů. 

Celý proces má jednoznačně definované odpovědnosti a neobsahuje nadbytečné činnosti.  

První problém shledávám v subprocesu kontroly úplnosti výrobku, kde může dojít 

k zacyklení v rámci nápravy chybového stavu kontroly. Tento fakt však nejde kompletně 

eliminovat. Jedinou možností, kterou považují za aplikovatelnou by bylo automatické 

reportování problému nadřízeným pracovníkům v případě více nepovedených opakování 

kontroly. 

Druhý problém vidím v subprocesu MRP kalkulace, kde dojde po uplynutí čekací 

doby třiceti minut ke zrušení požadavku na čekající kalkulaci a celý proces se dostává do 

slepé uličky kde je ukončen. Obdobná situace vzniká za předpokladu, že taktéž po třiceti 

minutách je problematická kalkulace, která pravděpodobně způsobila čekání kalkulací 

následujících, neúspěšně ukončena. Celý proces se opět dostává do slepé uličky a je nutný 

zásah ze strany správce systému, aby došlo k opětovnému nastartování procesu.  

Třetím problémem jsou chybové ukončení procesu výroby. Zde dochází 

k problémům v případě vzniku neopravitelných zmetků při výrobě nebo nalezení 

nesrovnalostí v rámci kontroly úplnosti zakázky. V těchto situacích nastává podobná 

situace jako v případě MRP kalkulace, kde proces nepokračuje bez znovu spuštění ze 

strany správce systému. 

2.9.6. Zhodnocení analytické části 

Po detailním popsání procesu průběhu výrobní zakázky podnikem a po provedení 

analýz jsem narazil na nedostatky zejména v rámci obsluhy procesu. Pokud se podíváme 

na jednotlivé analýzy, tak můžeme pozorovat poměrně zřejmý průnik problému v oblasti 
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plánování, konkrétně pak v subprocesu MRP kalkulace. Jedná se jednoznačně o slabé 

místo procesu, které při selhání obsluhy způsobuje časové ztráty a větší vytížení lidských 

zdrojů. Zároveň nelze opomíjet ani problémy v procesu výroby. V celkovém pohledu na 

daný proces, se ale jedná spíše o menší problémy, které mohly být přehlédnuty při 

zavádění tohoto procesu do podniku a nebude potřeba radikálních změn. 

Pro provedení hlubších časových analýz by bylo potřeba získat data, která jsou pro 

každou zakázku velmi specifická. V případě užití průměrných hodnot by tak získané časy 

byly velmi zkreslené a nevypovídající. 
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3. Vlastní návrhy řešení 

Na základě detailní analýzy průběhu zakázky podnikem TOS ZNOJMO se v této 

kapitole budu věnovat návrhu řešení konkrétních problémů, které z této analýzy 

vyplynuly. 

Ačkoliv primárním zdrojem problémů je lidský faktor, nelze jej věcně eliminovat. 

Proto řešení jednotlivých problémů vychází zejména z úpravy vnitřní logiky procesů a 

doplnění vhodných aktivit nebo činností. Jednotlivé změny jsou řazeny chronologicky 

tak, jak se vyskytují v průběhu procesu a v modelu jsou zvýrazněny modrou barvou. 

Výsledkem by měl být proces, který je plně kontinuální a neobsahuje slepé uličky 

vyžadující pozornost správce systému. 

3.1. Návrh změn subprocesu kontrola úplnosti výrobku 

V tomto subprocesu jsem narazil na nedostatek v podobě možného zacyklení 

v případě chybného výsledku kontroly KONTR1A. Opomenutím, případně nesprávným 

doplněním údajů od příslušeného pracovníka, by mohlo dojít ke zdržení celého procesu 

a případně zpoždění zakázky.  

Bylo by vhodné zařadit do procesu kontrolní mechanismus, který do určité míry 

eliminuje tento problém. Dle mého návrhu na obrázku 28 (Návrh diagramu kontroly 

úplnosti výrobku) je proces rozšířen o vyhodnocení, zdali je to první chybný výsledek 

kontroly KONTR1A. V případě že ano, pokračuje proces beze změny. Pokud však 

kontrola proběhla neúspěšně více než jednou, dojde k upozornění nadřízeného 

pracovníka. 

Další změnou je zavedení časového limitu na doplnění a opravu údajů. Pokud není 

daná aktivita dokončena do 48 hodin od zapsání do databáze úkolů, dojde opět 

k upozornění nadřízeného pracovníka stejně jako v případě opakovaně nalezeného 

problému. 
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Tyto změny sice samy o sobě neeliminují zdržení, ale díky notifikaci nadřízeného 

pracovníka, který může přijmout adekvátní opatření, která mohou pomoci minimalizovat 

vzniklou časovou ztrátu. 

3.2. Návrh změn subprocesu MRP kalkulace 

Nově navržený subproces MRP kalkulace zajistí odstranění problému se zrušenými 

a neúspěšně provedenými požadavky na MRP kalkulace. Základním principem je 

opětovné zařazení neproběhlých pokusů do procesu bez zásahu správce systému, ale 

zároveň ponechání chybových hlášek pro případ potřeby pozdějšího vyhodnocování 

vzniklých chyb. 

Obrázek 28 Návrh diagramu kontroly úplnosti výrobku [zdroj: vlastní] 
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Hlavní tok procesu zůstává nezměněn, avšak v případě, že běží jiná MRP kalkulace 

a nový požadavek čeká ve frontě na zpracování déle než 30 minut, systém automaticky 

odešle chybovou hlášku. Na rozdíl od současného stavu nedojde k chybovému zrušení 

požadavku, ale pouze k průběžnému přerušení procesu (zrušení požadavku na MRP 

kalkulaci). Systém poté čeká 30 minut a opětovně spouští proces od začátku. Tento 

časový limit by měl být dostatečný pro dokončení, případně ukončení předcházejících 

kalkulací, které způsobují daný problém. 

Eliminuje se tak řetězový problém ukončování následujících požadavků na 

kalkulace z důvodu chyby v kontrole tz445r. 

Obrázek 29 Návrh diagramu MRP kalkulace [zdroj: vlastní] 
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Samotné ukončení kontroly tz445r po 30 minutách již neukončuje celý proces 

s nutností manuálního znovuspuštění ze strany správce systému, ale dojde pouze 

k průběžnému ukončení MRP kalkulace. Stejně jako v prvním případě systém čeká 30 

minut a opět spouští proces od začátku.  

Takto upravený proces by měl zajistit odstranění problému popsaného v kapitole 

2.9.3. Analýza obsluhy. Mimo to je zachováno odeslání chybových hlášek pro notifikaci 

správce systému. Avšak jedná se pouze o informativní charakter a ve většině případů 

nebude nutný zásah správce systému. 

3.3. Návrh změn subprocesu výroby 

V procesu výroby jsem se zaměřil zejména na odstranění všech slepých větví 

procesu, které způsobovaly předčasné ukončení celého procesu. 

Prvním řešeným problémem je předčasné ukončení z důvodu chyby odhalené 

v rámci kontroly úplnosti zakázky. Pokud systém vyhodnotí chybu je proces nově 

rozšířen o sérii aktivit, které zajistí nápravu. Chronologicky se odešle chybové hlášení 

vedoucímu výroby, který následně identifikuje daný problém a zjedná nápravu, jenž je 

zanesena do databáze operací. Celý proces se poté vrací na začátek 

Druhým problémem je stav, kdy nedošlo k vyrobení všech požadovaných kusů 

v rámci zakázky. Po naskladnění vyrobených kusů dochází ke kompenzaci, která celý 

proces vrací opět na začátek. 

Třetí změnou je poté případ, kdy došlo k výrobě neopravitelného zmetku v průběhu 

výroby. Tuto situaci nelze řešit pouze návratem na začátek procesu výroby, ale je 

zapotřebí provést opětovnou MRP kalkulaci a vytvořit novou zakázku pro výrobu 

chybějících kusů. Celý proces výroby je tedy ukončen formou eskalace, která značí návrat 

do nadřazeného diagramu. V mém případě do průběhu zakázky podnikem. 



56 

 

 

Obrázek 30 Návrh diagramu výroby [zdroj: vlastní] 
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V diagramu průběhu zakázky podnikem je použita průběžná událost eskalace, která 

značí subproces, kde dochází k opětovnému spuštění. Tato situace je znázorněna na 

obrázku 31 (Návrh diagramu průběhu zakázky podnikem) níže. 

Jelikož je součástí procesu plánování výroby i kontrola úplnosti výrobku, která 

v tomto případě již znovu neprobíhá, je nutné použít počáteční událost se stejným názvem 

jako předchozí eskalace, jenž celý proces opětovně spustí od konkrétního bodu. V mém 

případě po znovuspuštění procesu dochází k MRP kalkulaci a tvorbě zakázky.

 

Obrázek 32 Návrh diagramu plánování výroby [zdroj: vlastní] 

Jak můžeme vidět na obrázku 30 (Návrh diagramu výroby), má proces výroby po 

úpravách pouze jediný možný konec, a to uzavření zakázky. 

3.4. Přínos návrhů řešení 

3.4.1. Přínosy navržených změn 

Navržená zlepšení eliminují problémy, které vznikaly při průběhu zakázky 

podnikem a respektují principy procesního řízení. Vzhledem k charakteristice nalezených 

problémů jsem zvolil metodu postupného zlepšování, jelikož nalezené problémy nebyly 

Obrázek 31 Návrh diagramu průběhu zakázky podnikem [zdroj: vlastní] 
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takového rozsahu, aby bylo nutné přistoupit k reengineeringu celého procesu nebo jeho 

částí. Zároveň tak bude snazší jednotlivé změny v podniku realizovat. 

Z procesu se podařilo odstranit všechna slepá místa, která způsobovala předčasné 

ukončení. Výsledkem je proces, který má zcela kontinuální průběh a funguje jako celek 

od přijetí objednávky, až po expedici zboží zákazníkovi. Jinými slovy se dá říci, že proces 

průběhu zakázky podnikem nemůže být ukončen jinak, než úspěšnou expedicí zboží a 

uzavřením objednávky. 

Takto upravený proces vytváří přínos v podobě úspory času, kdy nedochází ke 

zbytečným zdržením zejména v oblasti plánování výroby, které mohou mít za následek 

ztrátu času potřebnou pro samotnou výrobu, jenž může vést až ke zpoždění objednávky 

zákazníka. 

Dalším přínosem je úspora lidských zdrojů v podobě odstranění nutnosti zásahu ze 

strany správce systému v případě každého problému. Navržené změny zajistí, že 

informační systém podniku bude za běžných podmínek zcela soběstačný a zároveň díky 

zaznamenávání chybových stavů bude možné, ne však nutné, jednotlivé chyby 

vyhodnocovat pro případnou další optimalizaci. 

Měsíčně společnost TOS ZNOJMO zpracuje průměrně 558 objednávek. Navržená 

zlepšení eliminují zdržení, ke kterému za současného stavu dochází u cca 30 objednávek 

měsíčně, což činí přibližně 5,5% z celého objemu výroby. U těchto 5,5% objednávek tak 

dojde k úspoře 1 až 5 dní, průměrně pak 2 dny. 

V konečném důsledku se změny projeví jako konkurenční výhoda při rychlejším 

dodávání objednávek zákazníkům a zároveň tak dojde ke zvýšení přidané hodnoty pro 

zákazníka. 

Samotná realizace těchto změn by byla prováděna v rámci interní činnosti IT 

oddělení. Dle kvalifikovaného odhadu vedoucího IT oddělení by si tyto změny vyžádaly 

přibližně 10 člověkodní. 

3.4.2. Přínosy analýzy průběhu zakázky podnikem 

Mimo navržené změny je přínosem pro společnost TOS ZNOJMO i samotná 

analýza současného stavu. Model vytvořený jako součást této práce poskytuje ucelený 

přehled fungování informačního systému, jako podpory průběhu zakázky podnikem. 
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Jeho hlavním účelem je představení probíhajících procesů osobám, které nejsou 

zainteresovány ve správě informačního systému společnosti nebo v případě nutnosti 

zaškolení nových zaměstnanců. Dále vytvořený model může sloužit k budoucí snazší 

optimalizaci současného procesu. 
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Závěr 

Obsahem této bakalářské práce je zejména problematika procesního modelování a 

její uplatnění ve výrobním podniku jako nástroje pro efektivní popsání probíhajících 

procesů a následné navržení možných zlepšení. 

V části nazvané jako Teoretická východiska práce jsem se věnoval nastínění 

základních pojmů souvisejících s procesním řízením, samotnými procesy, způsobem 

jejich analýz a metod zavádění změn. Mimo to jsem ve stručnosti popsal i problematiku 

spojenou s podnikovým informačním systémem, o kterém se v této práci dále zmiňuji. 

Hlavní pozornost jsem poté věnoval detailnímu popsání modelovacího jazyka BPMN, 

který byl v této práci použit pro vytvoření procesních diagramů, za použití modelovacího 

nástroje Enterprise Architect. 

Následující analytická část obsahuje představení společnosti TOS ZNOJMO 

akciová společnost, kde mi bylo umožněno tuto práci zpracovat, dále globální analýzu 

podnikových procesů a detailní analýzu průběhu zakázky podnikem. Průběh zakázky 

podnikem jsem znázornil formou procesního modelu v notaci BPMN, jenž je součástí 

příloh této práce (Příloha 2 Model průběhu zakázky podnikem). Samotný model byl 

vytvářen s důrazem na zmapování fungování podnikového informačního systému jako 

podpory pro průběh zakázky podnikem v oblastech vnitropodnikové komunikace, 

plánování, řízení výroby a dalších. Následně jsem provedl procesní analýzu vycházející 

z teoretických poznatků v první části této práce. V závěru analytické části jsou poté 

definovány nalezené problémy. 

V návrhové části jsem se zabýval návrhem možných způsobů odstranění nalezených 

nedostatků. Vzhledem k charakteru zmíněných nedostatků a následných navržených 

změn nebude potřebné provádět rozsáhlé procesní změny, ale pouze úpravy menšího 

rozsahu. Jsem toho názoru, že zavedením navrhovaných změn dojde k úspoře času a 

lidských zdrojů, což se projeví jako konkurenční výhoda při rychlejším dodávání 

objednávek zákazníkům. 
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Seznam zkratek 
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