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Anotace 

 

Předmětem bakalářské práce je zjištění a analýza vnitřních procesů podniku 

(včetně okolí) ATEK s. r. o., jenž povede k tvorbě komplexní jednotky vybrané části 

informačního systému K2 (dále jen IS K2). První část práce je věnována teoretické 

stránce – zpracování a uspořádání získaných podkladů. Druhá část obsahuje 

charakteristiku podniku a konkrétní výsledky - praktické poznatky, postupy a návrhy, 

které vedou k úspěšnému zavedení IS K2. 
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1 Úvod 

 

Informační systém je základním prvkem vnitropodnikové infrastruktury, který 

zasahuje do všech oblastí podniku a vytváří tak efektivní a provázaný celek. Jedná se o 

moderní pojetí implementace informačních technologií v podniku. Nabízí se otázka, zda 

zavést informační systém či nikoliv. Tímto problémem by se měly zabývat nejen firmy, 

které firmy, které teprve vznikají, ale i ty, které již na trhu působí řadu let a informační 

systém zatím nemají. Současná pokročilost informačních technologií a jejich vliv na 

dnešní společnost má za důsledek fakt, že takový systém je pro firmu nutností. 

 

Každá firma je zpravidla rozdělena na několik středisek či úseků, které v rámci 

firmy fungují víceméně samostatně, nicméně v konečném důsledku musí firma 

existovat a vystupovat jako celek. Znamená to, že tyto úseky spolu musí komunikovat, 

vzájemně si vyměňovat informace a data, udržovat firmu v chodu a vytvářet tak určité 

hodnoty. K tomu, aby toto všechno fungovalo, je zapotřebí efektivního plánování a 

řízení podnikových zdrojů, řešení běžných denních operací a činností, strategických a 

taktických vlastností. Je také nutné uchovávat potřebné informace a data, bez nichž by 

nebyl chod firmy možný. Tyto požadavky realizuje informační systém velmi efektivně a 

rychle. 

 

Při výběru informačního systému se klade důraz na několik skutečností: 

informační systém se stane systémem, který zaměstnanci budou skutečně používat, 

nebude jim na obtíž, ale především usnadní jejich práci. Dále by měl podpořit 

rozhodování ve všech úrovních a ve všech úsecích firmy. V neposlední řadě pak musí 

zrychlit tok informací díky odbourání mnoha zbytečných dokumentů v papírové 

podobě. 
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2 Cíl práce 

 

Cílem práce je návrh zavedení komplexní jednotky informačního systému K2 od 

společnosti K2 atmitec s. r. o. Práce je založena na podrobné analýze 

vnitropodnikových procesů, jejich zevrubných popisů a na tomto základě je pak 

vytvořen návrh postupu, který vede k zavedení systému.  

 

Ke zmapování analyzovaných procesů, získaných od firmy, je použit program 

Microsoft Office Visio 2007, konkrétně pak šablona návrhů BPMN, díky které jsou 

hlavní procesy graficky znázorněny. Tyto jsou pak slovně popsány a ze závěrů, které 

z této analýzy vycházejí, je vytvořen celkový návrh postupů na zavedení informačního 

systému K2. 

 

Návrh zavedení informačního systému jsem vypracoval pro firmu ATEK s. r. o. 

Absolvoval jsem zde odbornou praxi. Tuto firmu jsem si vybral také proto, že velkou 

část zaměstnanců, hlavně z vedení firmy, velmi dobře znám a díky tomu jsem měl 

usnadněno získávání potřebných informací. Firma si zavedením informačního systému 

slibuje zlepšení vnitropodnikové komunikace, zrychlení vnitropodnikové dokumentace, 

dokonalejší sledování veškerých pohybů a v neposlední řadě také snížení nákladů. 

Všechny tyto skutečnosti pomohou rozvoji firmy a posílí její postavení na trhu. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Charakteristika informační společnosti 

 

Lidská společnost se vyvíjela a nadále se vyvíjí. Zpočátku se většina lidí 

zabývala zemědělstvím, obdělávala půdu a získávala tak prostředky ke své obživě i 

obživě svých blízkých. Neexistovala žádná dělba práce. Každý musel umět všechno, co 

potřeboval umět ke své obživě.  

Doba plynula, lidé se zdokonalovali, učili se nové věci, měnila se také struktura 

společnosti. Zemědělství oslabovalo, vznikala různá řemesla a další práce. Lidé už 

spolu více komunikovali, byli závislejší jeden na druhém a zdaleka už se nespoléhali 

pouze na sebe. 

S příchodem informací a informačních technologii nastal naprostý obrat. Státy 

pomalu opouštějí svoji závislost na půdě a nerostných surovinách a dávají přednost 

rozvoji a vzdělávání svých občanů. Dříve se převáželo zboží a suroviny, dnes se to 

samé děje s lidmi a pracovní silou – lépe řečeno s jejich schopnostmi. 

 

Z těchto informací lze vyvodit několik závěrů. Hlavním z nich je lepší přístup 

k informacím. Čím více informací člověk či společnost má a umí je správně používat, 

tím větší uplatnění najde v globalizovaném světě. Je to dáno, jak již bylo zmíněno, 

obrovským rozvojem informačních technologií a vývojem jednotlivých distribučních 

kanálů. 

 

3.2 Informace 

 

Termín informace se obecně používá v závislosti na kontextu bez důrazu na 

definici – jako příklad lze uvést všudypřítomná slovní spojení „informační věk“, 

„informační společnost“ a „informační technologie". V teorii informace se informací 

rozumí zpráva, resp. snížení nejistoty způsobené přijetím určité zprávy. Informace se 

také používá jako synonymum pro poznání, znalost, dorozumívání, zprávu pravdivou 

nebo chtěnou v protikladu k dezinformaci nebo šumu, data uložená v paměťových 

médiích atd.   
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3.3 Informace v dnešním podniku 

 

V dnešním světě je žádoucí, aby firma byla dostatečně pružná. To znamená umět 

se přizpůsobit nejen vlastní podnikovou technologií a organizací, ale hlavně mít 

dostatečné množství informací, mít je ve správný čas na správném místě a poskytnout je 

k dispozici správnému uživateli. 

Díky dostatečnému množství kvalitních informací je na podniku vyžadováno 

větší množství kvalifikovanějších rozhodnutí na většině úrovní řízení. 

Informace však mají pro firmu i další význam. Především pomáhají zvýšit a 

zlepšit kvalitu a hodnotu produktů a stávají se jejich nedílnou součástí. Musí se však 

počítat s tím, že každá informace má svoji cenu. Informace tedy představují i část 

nákladů podniku. Vzhledem k jejich nehmotné povaze (pomine – li se skutečnost jejich 

hmotných nosičů) mají informace svou hodnotu vždy v daném čase. Čas se však nedá 

zastavit, proto ji pozbývají velmi rychle. Každý podnik musí s důležitým faktorem času 

vždy počítat. A nejen v souvislosti s informačními systémy. 

 

DŘÍVE NYNÍ 

Sledování informací zejména z vlastního 

podniku 

Vyšší důležitost informací z okolí a pro 

okolí podniku 

Informace spíše evidenčního charakteru 

zachycují výsledky fungování podniku 

Informace důležitou podporou pro 

rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu 

k jeho okolí a pro uspokojování 

požadavků zákazníků 

Informace podporující snižování nákladů Informace podporující zvyšování 

prodejnosti produktů a služeb 

Důraz kladen na integraci dat a 

technických prostředků 

Důraz kladen na komunikaci a spolupráci 

obchodních partnerů na bázi IS/IT 
 

Tabulka č. 1 – Hlavní změny užití informací v podniku 

Zdroj: Basl (2002) 
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3.4 Systém 

 

Systém je účelově definovaný soubor komponent, mezi kterými existují určité 

vztahy a které splňují nějaký cíl. Systémová analýza se zabývá systémy vytvořenými 

lidmi, jež se skládají ze vstupů, procesů a výstupů. 

Systém je tvořen z veličin, charakterizujících určitý prvek systému, událostí, což 

lze chápat jako změnu atributu nebo změnu konfigurace systému - například 

komponenty, a časových množin – hodnot vztažených k určitému okamžiku. 

 

3.5 Hranice a okolí 

 

Hranice systému vymezuje systém jako samotný celek nebo odděluje více 

systémů. Rozděluje se zpravidla na logickou a viditelnou. Logická hranice je pomyslná 

a vymezuje jednotlivé podsystémy v rámci systému, viditelná okolí systému Vnější 

prvky pak ovlivňují chování celého systému.   

 

3.6 Počítačová síť 

 

Počítačovou síť lze definovat jako souhrnné označení pro technické prostředky 

realizující spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují uživatelům komunikaci 

podle určitých pravidel, jednostrannou či oboustrannou, za účelem sdílení dat, 

využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv a informací. 

Historie sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací 

počítačů. V průběhu vývoje počítačových sítí byla vyvinuta celá řada nových 

technologií. V poslední době jsou všechny počítačové sítě postupně spojovány do jedné 

globální celosvětové sítě Internet, používající sadu protokolů TCP/IP. 

Počítačové sítě mají rozdílnou architekturu, která je závislá na typu připojení 

(vzduchem nebo kabeláží) a dále také závisí na jejich velikosti. Nejmenší sítě se 

nazývají Local Area Network, zkráceně LAN, největší Wide Area Network – WAN. 

Vzhledem k zaměření této práce není nutné popisovat jejich rozdíl. 

Pro informační systémy je důležitá síťová architektura z hlediska vzájemného 

vztahu stanic. Jsou to hlavně tyto dva typy: peer – to – peer a klient – server. Vzhledem 
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k tomu, že většina informačních systémů používá vztah klient – server, je zde popsán 

pouze tento typ vztahu. 

 

3.7 Klient - server 

 

Klient-server je síťová architektura oddělující klienta velmi často aplikaci s 

grafickým uživatelským rozhraním a server. Tyto dva prvky spolu komunikují přes 

počítačovou síť. Aplikace klient-server zpravidla obsahují software jak pro klienta, tak i 

pro server. Klient je ten, který je aktivní a posílá požadavky na server. Server je pasivní 

a na tyto požadavky od klienta čeká, naslouchá jim a reaguje na jeho žádosti. Klient na 

tyto odpovědi čeká, aby je mohl předat dále, obvykle koncovým uživatelům, kteří s ním 

komunikují. Server všechny tyto požadavky obsluhuje, přenáší data ke klientům a může 

odinstalovat či nainstalovat různé aplikace i vzdáleně. 

Hlavními výhodami je snadnější údržba díky rozdělování jednotlivých úkolů 

mezi několik počítačů. Dále z hlediska bezpečnosti zaručuje, že měnit a přistupovat 

k datům mohou pouze oprávnění klienti. V poslední řadě je aktualizování údajů díky 

centralizaci mnohem jednodušší. Nevýhodami je malá robustnost oproti architektuře 

peer – to – peer a velký problém s přetěžováním sítě. Pokud server nezvládá množství 

informací, přetíží se a síť vypadne. 

 

Zdroj: Bigelow (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Model síťové architektury klient – server 

Zdroj: Bigelow (2004) 
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3.8 Informační systémy a jejich vývoj 

 

3.8.1 Definice informačního systému 

  

Informační systémy jsou systémy, které slouží pro sběr, udržování, zpracování a 

poskytování informací a dat. Příkladem jednoduchého informačního systému může být 

kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty anebo účetní knihy uspořádané do celku. 

Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů, může se vyskytovat i v 

papírové podobě.  

 

Jinými slovy informační systém pomáhá řídit firmu. Je také označován zkratkou 

ERP (Enterprise Resource Planning). ERP je systém, který svým rozsahem pokrývá 

plánování a řízení hlavních podnikových procesů na všech úrovních řízení. Jedná se 

hlavně o procesy, které se dějí uvnitř podniku (plánování, nákup a prodej, sklad, 

expedice, atd.). Vytváří hlavně jednolitý a komplexní celek, což umožňuje sdílení dat a 

postupů v celém podniku. Tato data dokáže velmi efektivně a s minimálními požadavky 

archivovat a dále pak zpracovávat. 

 

3.9 ERP systém a jeho vývoj 

 

Základem ERP systému byl systém, který se objevil na začátku šedesátých let 

minulého století. Vyvinula ho firma IBM ve spolupráci s Case Corporation. Označila ho 

zkratkou MRP (Materials Requirements Planning) a jeho hlavní funkcí bylo 

automatické plánování spotřeby materiálu. 

 

Už v té době bylo jasné, že k zavedení takového systému potřebuje firma 

odborníka, která se o danou problematikou zajímá a který zaručí, že systém bude 

zaveden hladce a bez jakýchkoliv velkých problémů. A vzhledem k závislosti systému 

na výpočetních technologiích docházelo k vytváření výpočetních středisek ve firmách a 

vytváření servisních týmů. 
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Postupně se začali do vývoje zapojovat i další společnosti a na trh přicházeli 

běžné podnikové aplikace. A s jednou přelomovou aplikací přišla na konci 

sedmdesátých let společnost Oracle. Byla to komerční databázová platforma, na jejímž 

základě dnes existuje převážná většina informačních systémů. Nicméně první generace 

informačních systémů typu ERP se objevila až v osmdesátých letech a k jejich dalšímu 

velkému rozvoji došlo až v letech devadesátých, kdy se začal prosazovat model typu 

klient/server, který podporoval zpracování dat na jednom centrálním počítači. O 

síťových modelech jsem se již podrobněji zmínil v předchozí kapitole. 

 

Následovalo představení prvních tří velkých systémů. Nejprve firma SAP uvedla 

na trh svůj systém SAP R/3. O pár let později uvedla na trh svoji řadu podnikového 

software s názvem Oracle Applications 10 společnost Oracle a firma JD Edwards 

software s názvem JD Edwards OneWorld. 

 

V současné době při zavádění systému má firma dvě možnosti. První možností 

je vytvoření a nasazení informačního systému firmě přímo na míru. Toto řešení je 

určeno spíše pro větší společnosti, protože je poměrně finančně náročné a souvisí s tím 

většinou vytvoření úplně nové vnitropodnikové sítě a nákup nového hardwaru. Pro 

menší firmy existuje druhá možnost – pronájem systému v síti internet v podobě 

hostované aplikace. Společnost si může vybrat z produktů společností SAP, Microsoft, 

Oracle, Infor, Sage, Lawson a dalších. 

 

Zdroj: Informační systémy (2009) 

 

„Řešení ERP jsou velmi univerzální a z hlediska sériovosti se uplatňují 

v podnicích s velkosériovou i malosériovou výrobou, výjimečně pak s výrobou typu 

projekt. Při použití méně tradiční klasifikace výrobních podniků podle tzv. logistického 

bodu rozpojení, respektive podle dostupnosti základních výrobkových dat, jako je 

struktura výrobku (kusovník) a způsob jeho provedení (výrobní nebo technologický 

postup), lze nalézt systémy ERP prakticky ve všech následujících typech výrob:“  

(Basl, 2002) 
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Typ výroby 
Charakteristika 

výrobku a výroby 
Datová specifikace 

Použití IS/IT a 

metody řízení 

výroba na sklad           

MTS - Make to 

Stock 

výroba konkrétního 

výrobku ve velkých 

sériích s 

minimálními 

úpravami; linkové 

uspořádání výroby 

technická příprava 

výrobku již předem 

zpracována; 

možnost skladovat 

výrobky; možnost 

provádět 

předpovědi 

spotřeby 

možnost využití 

MRPII; zejména 

soustředění na 

zajištění materiálu; 

využití EDI 

montáž na zakázku          

ATO - Assembly to 

Order 

standardní položky, 

jedinečná 

kombinace; montáž 

finálních výrobků 

ve velkém počtu 

kombinací; montáž 

pracoviště, linky 

podkladem 

existující 

jednoúrovňový 

kusovník 

MRP II v 

kombinaci s JIT; 

použití 

konfigurátoru 

produktu; materiál 

většinou na skladě 

nebo podpora JIT 

výroba na zakázku      

MTO - Make to 

Order 

výroba a montáž 

komplexnějšího 

finálního produktu; 

různé nakupované a 

vyráběné 

komponenty 

vzhledem ke 

konkrétní zakázce 

víceúrovňový 

kusovník; konkrétní 

kusovník stanovují 

požadavky; různé 

průběžné doby 

výroby 

možnost využití 

MRPII; zpětné 

plánování; 

konfigurátor 

produktu 

návrh na zakázku       

ETO - Engineer to 

Order 

výroba a montáž 

výrobku, kterému 

předchází i jeho 

návrh a např. 

zkoušky; malá nebo 

žádná 

opakovatelnost 

komponent 

spec. návrh 

výrobku; postupné 

vydávání výrobních 

podkladů; obtížné 

změnové řízení 

výrobní časy 

odhadnutelné; 

hrubé plánování pro 

včasné 

předobjednání 

materiálu s dlouhou 

objednací lhůtou; 

platí i pro vyráběné 

součásti 

zakázkový projekt 

složitější produkt z 

hlediska jeho 

dodávání různými 

řešiteli; dodávky 

tzv. vyšších celků 

nutná koordinace 

řešitelů; projektový 

management 

dosud málo v 

nabídce IT 

zastoupeno; 

částečně SW balíky 

typu MS Project 

 

Tabulka č. 2 - Pět základních typů výrob z hlediska aplikace MRPII 

Zdroj: Basl (2002) 
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3.9.1 Základní funkce ERP systémů 

 

Dnešní systémy ERP představují velmi rozsáhlé programové produkty, které 

zachycují a podporují veškeré vnitropodnikové procesy a činnosti, z nichž nejdůležitější 

jsou následující: 

 plánování zdrojů – krátko, středně i dlouhodobé, 

 zakázky – řízení a jejich realizace z hlediska dodržování termínů, 

 plánování – hlavně u výroby a sledování výrobních nákladů, 

 účetnictví – zpracování a následné zavedení výsledků do finančního 

účetnictví. 

 

Z hlediska komplexnosti můžeme ERP systémy rozdělit na tři hlavní skupiny 

procesů a činností: 

 logistika – veškerá podniková logistika (nákup, prodej, sklad, výroba, 

distribuce), 

 finance – již zmíněné účetnictví, mapování nákladů a výnosů, 

 personalistika – veškeré řízení lidských zdrojů ve firmě. 

 

3.10 Rozšířený ERP systém 

 

Dnešní moderní systémy ERP se neorientují pouze na podnik jako takový, nýbrž 

se dále rozšiřují za hranice podniku. Hlavním důvodem, proč se tomu tak stalo, je 

Internet. Většina firem používá právě Internet jako hlavní komunikační kanál, který 

podporuje vztah se zákazníky (tedy vnitropodnikové vztahy) a s dodavateli (vnější 

vztahy). 

 

Využívání Internetu přináší výhody všem zúčastněným subjektům, ať už to je 

informovanost zákazníků, těsnější a kvalitnější spolupráce s partnery, rychlejší a 

efektivnější komunikace s výrobci či poskytnutí rychlého přístupu k potřebným datům 

vlastním zaměstnancům. 
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Díky tomuto rozšíření vznikly spousty nových e-aplikací, které se postupně 

integrovaly kolem jádra systému ERP a byly doprovázeny velkou nejednotností. Proto 

se hlavní směry rozšíření dají rozdělit na tři hlavní oblasti popsané níže.  

 

3.10.1 Supply Chain Management - SCM 

 

SCM neboli řízení dodavatelských řetězců či sítí představuje „soubor nástrojů a 

procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozu všech prvků 

(článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníka. Systémy 

SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů s odběrateli na bázi 

informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím propojení a výměny 

informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet informace, 

plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost celého 

řetězce.“ (Basl, 2002) 

 

Současná řešení SCM jsou zaměřeny především na zvýšení spokojenosti 

zákazníků a dále nabízejí například: 

 podíl zákazníka na produktu – vlastní nastavení a požadavky, 

 informování zákazníka o objednávce – průběžné zasílání postupu jeho 

objednávky, 

 eliminace opoždění dodávky nebo její neúplnost – podstatně snižují 

pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích jevů, 

 řeší neočekávané situace – po celou dobu řešení objednávky a v rámci 

celého dodavatelského řetězce. 

 

3.10.2 Customer Relationship Management - CRM 

 

Oblast CRM – řízení vztahů se zákazníky – je hlavní oblast použití informačních 

technologií, zejména kvůli celkovému růstu konkurence a zvyšování tlaku na podnik. 

Právě kvůli tomu je potřeba komunikovat se zákazníkem co nejlépe – efektivně, rychle, 

pro zákazníka co možná nejpohodlněji a hlavně, díky internetu, elektronicky. Internet 

totiž zákazník využívá velmi aktivně. Může na něm srovnávat nabídky, komunikovat 
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s více producenty a nakonec si vybrat tu variantu, která je pro něj nejpříznivější. 

Nemůžeme se však omezit pouze na komunikaci přes internet, je potřeba si zákazníky 

získat a vybudovat u nich loajalitu vůči podniku. 

 

Nejběžnějšími způsoby kontaktu podniku se zákazníkem jsou: 

 publikace a katalogy zasílané klasickou poštou, 

 elektronické dokumenty a upoutávky prostřednictvím elektronické pošty, 

 internetové diskuze, konference, rozhovory s významnými osobnostmi, 

 telefonní podpora – call centra, která pomáhají zákazníkům při řešení 

různých problémů, 

 další kontakty. 

 

K hlavním funkcím systému CRM patří: 

 sledování požadavků zákazníka – komplexní a spojité, 

 tvoření nových hodnot – s využitím připomínek a podkladů od 

zákazníků, 

 vytváření vztahů se zákazníky – hlavně dlouhodobých a ekonomicky 

hodnotných vztahů, na které podnik zaměří své zdroje. 

 

3.10.3 Management Information System - MIS 

 

„Pro analýzu reálných dat v podniku platí, že manažeři netrpí nedostatkem dat, 

spíše málo využívají stávající informace. Veškerá data, která jsou uložena jak ve 

standardním ERP, tak v aplikacích typu CRM a SCM, jsou použitelná pro zlepšení 

rozhodování v podniku. Softwarové aplikace typu MIS – manažerských informačních 

systémů – nabízejí agregované informace za delší časové období formou přehledových 

tabulek a grafů, které zachycují trendy či korelace různých jevů.“ (Basl, 2002)   
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Tyto systémy pomáhají hlavně v situacích, kdy ERP, eventuálně CRM a SCM 

řešení, nejsou tak účinná, a to hlavě z těchto  důvodů: 

 detailní zpracování vyžaduje obrovské množství jednotlivých sestav, 

 manažeři nemyslí pouze na jedno určité odvětví, myslí fakticky na 

veškerá odvětví, které v podniku existují, 

 manažeři jsou zaměřeni na stručná a jasná rozhodnutí či výsledky, chtějí 

mít však také možnost podívat se blíže na případné detaily. 

 

Hlavními přínosy MIS systémů jsou tedy zejména: 

 aktuální informace – o veškerých procesech, ihned a bez čekání, 

 nezávislost – eliminace třetí osoby ve zjišťování informací, 

 pružnost – hlavně při předem nespecifikovatelných dotazech na 

informace. 

 

3.11 Aplikované metody v rámci podnikových informačních systémů 

 

Metod aplikovaných v rámci podnikového informačního systému je celá řada. 

Zde uvádím ty metody, které jsou zahrnuté v ERP řešeních. V následující tabulce je 

uvedeno procentuální zastoupení tří hlavních metod na českém trhu. 

 

  

Graf č. 1 – Procentuální zastoupení metod v aplikacích ERP v ČR  

Zdroj: Basl (2002) 
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3.11.1 Metoda MRPII (Manufacturing Resource Planning) 

 

Tato metoda, která je označována za předchůdce ERP systému, vznikla v 70. 

letech v USA za účelem zlepšení plánování výrobních zdrojů. Nejprve jako MRP 

(Material Requirements Planning) – plánování materiálových požadavků výroby. 

Později byla rozšířena o zpětnou vazbu informací přímo z výroby a po připojení CRP 

(Capacity Requirements Planning) – kapacitního plánování výroby – začala být konečně 

označována jako MRPII. 

Přínosem, který je brán jako stěžejní pro tuto metodu, je plánování 

materiálových požadavků, a to z hlediska potřeb, které odpovídají skutečným potřebám 

vynaloženým na určitý produkt požadovaný buď zákazníkem, nebo jako očekávaná 

budoucí potřeba trhu. Dalším přínosem je pak pomoc při řešení logistických úloh, které 

zajišťují distribuci správného materiálu na správné místo, ve správném množství a ve 

správný čas. 

 

3.11.2 Základní struktura MRPII 
 

Rozpad materiálových požadavků 

dle kusovníku

Výpočet velikosti objednávek/

zakázek

Určení velikosti dávek

Hlavní plán 

výroby

Otevřené 

výrobní 

zakázky

Zásoby (sklad)

Otevřené 

nákupní 

objednávky

Kusovník

Plánované nákupní 

objednávky/nákupní 

zakázky

 

Obrázek č. 2 – Základní struktura systému MRP II 

Zdroj: Basl (2002) 
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MRPII můžeme charakterizovat v několika následujících bodech: 

 orientace na produkt - podle výpočtu vycházejícího ze struktury výrobku 

z hlediska materiálových položek potřebných pro daný výrobek, 

 orientace na budoucnost – nebere jako základ historická data, ale vychází 

z údajů v aktuálních souborech a očekávaných potřeb, 

 časové požadavky – jsou brány nejen kvantitativní požadavky na 

materiál, ale i jejich doby objednání či výroby, 

  bere ohled na potřeby zákazníků a výrobního plánu před ohledem na 

materiálová a kapacitní omezení. 

 

MRPII ke svému chodu potřebuje následující: 

 základní údaje nakupovaných i vyráběných položek, 

 kusovník – veškeré komponenty pro jednotlivé vyráběné položky, 

 informace – o stavu zásob, objednávky a zakázky (plánované a otevřené), 

 doby nákupu nebo výroby, 

 způsob stanovení velikosti dávek pro položky. 

 

Součásti MRPII systému je modul CRP – kapacitní plánování. Kapacitní 

plánování je velmi důležitou a nedílnou součástí systémů MRPII. Zpravidla probíhá na 

více úrovních a řídí se několika principy. Nejdůležitější z nich je právě CRP, postupně 

vyvinuté z MRP a nyní tvořící základ metody plánování výrobních zdrojů MRPII. 

 

„CRP se používá pro detailní kapacitní plánování a časově mu předchází tzv. 

hrubé plánování (rough-cut capacity planning). Toto hrubé plánování může být 

realizováno následujícími technikami: 

 capacity planning using overall planning factors (SPOF), 

 capacity bills, 

 ressource profiles“ (Basl, 2002). 

 

Veškeré plánování kapacit, včetně výše zmíněného CRP, je napojeno na výrobní 

plán a skrz něj i na MRPII. Na základě materiálových potřeb však musí být kapacity 
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potřebné pro realizaci plánu a disponibilní kapacity ve vzájemném vztahu. Není – li toto 

dodrženo, plán je buď nerealizovatelný, nebo vysoce neefektivní. 

 

3.11.3 Metoda JIT (Just-in-time) 

 

Tato metoda vznikla v Japonsku na základě řešení problematických faktorů 

hromadné výroby. Jejím cílem je, aby odběratel nemusel udržovat žádnou nebo téměř 

žádnou zásobu, tj. odstranil náklady spojené se skladováním. Předpokladem pro 

efektivní použití však je dodržení několika základních pravidel: 

 

 přísná kontrola kvality u dodavatele – především dodávaného zboží, 

 režim pravidelných a hlavně spolehlivých dodávek, 

 fungující logistický systém – hlavně v dopravě a manipulaci 

s materiálem, 

 dokonalá informovanost – mezi dodavatelem a odběratelem a i 

v operativním managementu, 

 preciznost – hlavně ve veškerých dohodách a při uzavírání smluv, 

 naprostá důvěra mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Všechny výše uvedené body jsou nezbytně nutné k tomu, aby metoda JIT 

fungovala co nejefektivněji. Jestliže je zanedbána třeba i malá část z výše uvedených 

bodů, mohou nastat komplikace vedoucí k totálnímu zhroucení systému zásobování. 

 

3.11.4 Metoda TOC (Theory of Constraints) 

 

Metoda TOC vychází z teorie omezení E. Goldratta. Je nápomocná systému 

MRPII hlavně v oblasti optimalizace kapacit. Výsledek srovnání TOC s metodami 

MRPII a JIT je charakterizován takto: 

 

 ve srovnání s MRPII je i TOC soustředěno na otázku „kdy?“ při 

plánování – tzn. požadavek zákazníka je rozdělen na určení správných 

termínů dodání a zahájení výroby, cílem pak je včasné dodání produktu, 
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 ve srovnání s JIT se rovněž zabývá otázkou „jak?“ tzn. změnou 

výrobního a dodavatelského procesu, zejména však zdůrazňuje 

problematická místa ve výrobě. 

 

TOC má, podobně jako MRPII, několik podpůrných aplikací. Jsou to především 

OPT (Optimised Production Technology) a DBR (Drum Buffer Rope). 

 

Metoda OPT (Optimised Production Technology) představuje nejen SW řešení, 

ale celkově velmi zajímavý přístup. Předpokládá, že finitní plánování je praktickým 

řešením plánování výrobního procesu. Bere dále v úvahu časy pro nastavení a seřízení 

stroje, velikosti dávek, priority a rozložení jevů. Zdůrazňuje i nákladové důsledky 

tohoto přístupu.   

 

Zdroj: Basl (2002) 

 

DBR (Drum Buffer Rope) charakterizují jednotlivá klíčová slova: 

 buben (drum) – je vztažen ke kapacitě zdroje, který představuje určité 

omezení a nastavuje takt pro celou výrobu, 

 

 zásobník (buffer) – zásobníky se umisťují zejména k úzkým místům, 

k expedici a k příjmu materiálu, neboť chrání průtok systému od 

každodenních nahodilostí, 

 

 lano (rope) – spojuje buben a velikost zásobníku, především při vstupu 

materiálu do dílny s daným bubnem; tímto způsobem synchronizuje 

všechny operace s taktem bubnu a dosahuje tak hladkého a rychlého 

materiálového toku. 
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Pro srovnání všech tří výše uvedených metod uvádím následující tabulku: 

 

Metoda Princip Poznámka 

JIT 

Pull (tažný) systém Tažný princip "táhne" materiálové požadavky na komponenty v 

podobě objednávek od zákazníka k dodavateli (kategorie 

zákazník a dodavatel jsou chápány v nejširším slova smyslu i v 

rámci podniku). 

MRPII Push (tlačný) systém 

Tlačný princip, který předem stanovuje na základě struktury 

výrobku termíny pro objednání materiálu a zahájení jednotlivých 

operací tak, aby byl zajištěn výsledný termín dodávky zboží. 

TOC Pull - Push systém 

Kombinace tlačného a tažného principu. Pro plánování je důležité 

tzv. úzké místo (UM). Pro synchronizaci kapacitně neomezených 

zdrojů a snížení nežádoucí rozpracovanosti před UM je použit 

zpětný tažný způsob plánování. 

 

Tabulka č. 3 – Srovnání hlavních metod řízení 

Zdroj: Basl (2002) 

 

3.12 Podnikové procesy  

 

„Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do 

souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi 

a nástroje.“ (Řepa, 2007) 

 

Zjednodušeně se proces definuje jako určitý postup, který potřebuje zdroje (tedy 

vstupy) a za pomoci dalších faktorů pak vytváří určité hodnoty (tedy výstupy). 

Příkladem podnikového procesu může být stavba domu, vývoj nového produktu, výroba 

auta atd. 

 

UM
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Dodavatel Podnikový proces Zákazník

vstupy výstupy

zpětná vazba

 

Obrázek č. 3 – Základní schéma podnikového procesu 

Zdroj: Řepa (2007) 

 

Každý proces potřebuje zlepšovat. Tato skutečnost je dnes velice nezbytná pro 

udržení firmy na trhu. Následující obrázek ilustruje základní kroky průběžného 

zlepšování procesu: 

 

Popis 

současného 

stavu procesu

Stanovení 

sledovaných 

metrik

Sledování 

provozu 

procesu

Návrh a 

implementace 

zlepšení

Měření 

provozu 

procesu

 

Obrázek č. 4 – Průběžné zlepšování procesu 

Zdroj: Řepa (2007) 

 

Na začátku je popis procesu, tedy analýza jeho současného stavu. Po ní 

následuje určení základních ukazatelů procesu, sloužících hlavně k měření toho, co 

potřebují zákazníci. Proces je pak soustavně sledován, aby mohly být následně 

identifikovány příležitosti k jeho zlepšení. Tyto změny jsou uspořádány jako jeden 

celek a implementovány. Celý proces se pak vrací na začátek díky nutnosti 

dokumentace provedených změn. 

 

3.13 Modelování podnikových procesů 

 

„Proces je vždy modelován jako struktura vzájemně navazujících činností. Platí 

zde princip sémantické relativity (plynoucí z toho, že primárním typem hierarchické 

abstrakce v procesní struktuře je agregace), podle níž obecně každá činnost může být 

samostatně popsána jako proces. To, zda činnost je, či není popsána jako proces, závisí 

na potřebě srozumitelnosti modelu, použitém nástroji, invenci a stylu autora modelu, 
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omezení možné velikosti modelu (velikosti „papíru“) apod., tedy v zásadě nikoliv na 

obsahu procesu samotného. I v tom se jedná o záležitost relativní.“ (Řepa, 2007) 

 

Základní prvky modelu podnikového procesu: 

 proces, 

 činnost, 

 podnět, 

 vazba – návaznost. 

 

Procesní činnosti neprobíhají jen tak nahodile, ale řídí se předem definovanými 

podněty, ať už vnějšími nebo vnitřními. Vnějším podnětům, přicházejícím z okolí 

firmy, se říká události. Vnitřní podněty neboli situace, ve kterých se daná činnost 

momentálně nachází, nazýváme stavem procesu. Všechny činnosti na sebe vzájemně 

navazují a tvoří spolu strukturu. Jejich vzájemnost je popsána vazbami, což jsou typy 

uspořádání činností v procesu. Vazby jsou jednoduché, nekřížené a zpravidla přímé a 

přes jejich různé kombinace se dostaneme až k těm nejsložitějším. Tyto vazby jsou u 

každé metodiky modelování procesů vytvořeny jinak.  

 

3.14 Standardy pro modelování podnikových procesů 

 

Standardů je několik, všechny dovedou znázornit stejný proces, avšak za pomoci 

rozdílných prvků. Jsou to standardy IDEF, WfMC – Workflow Management Coalition, 

standardy ISO a standardy BPML/BPMN. V této práci jsou použity standardy 

BMPL/BPMN, proto se práce zabývá pouze jejich podrobnějším popisem.  

 

3.14.1 Standard BPML/BPMN 

 

„Business Process Modeling Notation (BPMN) je standardem pro grafickou 

representaci firemních procesů v diagramech, jeho doplňkem je Business Process 

Modeling Language (BPML), jazyk pro modelování a popis procesů, vycházející 

z Extensible Markup Language (XML). Autorem BPMN/BPML je konsorcium 
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O
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F 1

F 2 F 3

Otevřený podproces
+

Uzavřený 

podproces

Business Process Management Initiative (BPMI), sdružení firem z oblasti vývoje 

informačních systémů.“ (Řepa, 2007) 

 

Základní prvky: 

 činnosti – jednoduché, složené, 

 kontexty – obecné chování všech činností, 

 procesy – vnořené, výjimkové, kompenzační, 

 plány – rozpis spouštění procesů, 

 transakce – zajištění dokončení nebo selhání činností dvou procesů 

zároveň, 

 funkce – předdefinovaná funkce pro použití v procesech. 

 

Nejdůležitější prvky jazyka BPML: 

 události – jakákoliv událost procesu (začátek, konec, změna stavu…), 
 

Počáteční 

událost

Konečná 

událostMezikrok
Počáteční 

zpráva

Konečná 

zpráva

 

Obrázek č. 5 – Nejdůležitější události v jazyce BPML 

Zdroj: OMG (2008) 

 

 

 činnost – aktivita, která se vykonává v rámci procesu,  

o procesy – složená činnost (z událostí), 

o pod-procesy – otevřeně či uzavřeně, 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Činnosti v jazyce BPML 

Zdroj: OMG (2008) 
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o úlohy – elementární činnost, 

 

Opakující se 

událost
Obecná událost Násobná událost

Kompenzační 

událost
 

 

Obrázek č. 7 – Úlohy v jazyce BPML 

Zdroj: OMG (2008) 

 

 brány – místo, kde se scházejí či rozcházejí různé alternativní či paralelní 

cesty – větve procesu, 

o všechny typy primitivních logických větvení OR, XOR a AND, 

o na následujícím obrázku zleva OR, XOR, AND, komplexní, 

O X +
 

Obrázek č. 8 – Brány v jazyce BPML 

Zdroj: OMG (2008) 

 

 toky – určují pořadí, v jakém budou činnosti v rámci procesu prováděny, 

o základní tok – obyčejný vztah, 

o podmínkový tok – nutnost splnění podmínky před pokračováním, 

o defaultní tok – z brány XOR, pokud nejsou splněny podmínky, 

o tok zpráv – přenos zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Toky v jazyce BPML 

Zdroj: OMG (2008) 

Základní tok Defaultní tok

Podmínkový tok Tok zpráv
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4 Analytická část 

 

4.1 Popis společnosti 

 

Údaje o společnosti převzaté z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v 

Hradci Králové, oddíl C, vložka 19563 

 

Datum zápisu do OR: 9. února 2004 

    

  

Obchodní firma: ATEK s. r. o. 

    

  

Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Svitavská 1599/66, 

PSČ 571 01   

Identifikační číslo: 260 04 968 

    

  

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

  

  

                  

Předmět podnikání: zprostředkování obchodu, 

   

  

  zprostředkování služeb, 

   

  

  velkoobchod, 

   

  

  specializovaný maloobchod, 

   

  

  grafické práce a kresličské práce, 

  

  

  

výroba nástrojů a zařízení pro určitá hospodářská, 

odvětví,   

  nástrojařství, 

   

  

  

výroba plastových výrobků a pryžových 

výrobků, 

 

  

  

činnost technických poradců v oblasti zpracování 

plastových výrobků. 

                  

Statutární orgán: 

    

  

Jednatel: Miroslav Kolísek 

   

  

  ve funkci od 9. února 2004 

   

  

Způsob jednání: jménem společnosti jedná navenek jednatel 

 

  

    

      

  

Společníci: Miroslav Kolísek 

   

  

Vklad: 200 000,- Kč 

    

  

Splaceno:   100% 

     

  

Obchodní podíl:   100% 

     

  

  

      

  

Základní kapitál: 200 000,- Kč           

 

 

Organizační struktura firmy je graficky znázorněna v Příloze č. 1. 
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4.2 Informační technologie a informační systém firmy 

 

4.2.1 Popis informačních technologií 

 

Hardware 

 

Síť: místní síť LAN 

Síťová architektura: typ klient - server 

Síťová topologie: smíšená, na bázi hvězdy 

Server: místní, záložní raid pole + záložní disk 

Počet pracovních stanic: 30 

Vybavení pracovních stanic: moderní hardware a doplňky 

Přístup k Internetu:  firemní privátní gateway, podmíněno zadáním IP adresy 

od každé pracovní stanice zvlášť pomocí standardních 

protokolů - např.: TCP/IP  

E - mail: vlastní POP3 a SMTP server 

 

 

Software 

 

Operační systém serveru: Microsoft Windows Server 2008 

Operační systém pracovních stanic: Microsoft Windows XP 

Kancelářský software: Microsoft Office 2003 

Technický software: Catia V5 – software pro 3D počítačové konstruování 

Ekonomický software: Účetnictví Entry, HJ Soft 

 Skladový a logistický modul Pohoda 2008 

Databázový systém: ORCA 
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4.2.2 Zhodnocení informačních technologií 

 

Hardware 

 

Firma má vnitropodnikovou síť – intranet typu klient – server. Síť je poměrně 

moderně vybavena, má novou, rychlou a bezpečnou kabeláž. Server byl nedávno 

pořízen nový a svým výkonem naprosto vyhovuje. Proti ztrátě dat má záložní disk, na 

který jsou každý týden zálohována veškerá data administrátorem systému. Proti 

nečekanému výpadku slouží záložní raid pole, umožňující jeho chod na omezenou 

dobu. Je to hlavně kvůli včasnému archivování všech dat.  

Pracovní stanice jsou také moderně vybaveny a splňují všechny požadavky, 

které jsou nutné k běhu firmy. Stáří počítačových stanic je maximálně 2 roky.  

Připojení k Internetu je realizováno přes firemní gateway. Proti nezvaným 

návštěvníkům je tato brána zajištěna způsobem IP adres. To znamená, že každý 

uživatel, který se chce připojit k Internetu, musí mít povolenou svoji vlastní IP adresu. 

Toto je poměrně dobré řešení bezpečnosti, nicméně z hlediska usnadnění přístupu by 

lepším řešením bylo použití DHCP serveru. Velkým přínosem je vlastní e – mailový 

server POP3 a SMTP. 

Celkové hodnocení vybavenosti hardwaru je pozitivní. Firma je dobře a moderně 

vybavena. 

 

Software 

 

Základem každé pracovní stanice je operační systém, v tomto případě Microsoft 

Windows XP, který je velmi dobrým řešením. Server funguje na operačním systému 

Microsoft Windows Server 2008, což je také dobrá volba. 

Z hlediska ucelenosti a provázanosti je zde však velký nedostatek – chybí 

komplexní informační systém. Jako alternativní řešení jsou použity skladové a 

logistické moduly programu Pohoda 2008. Vzhledem k velikosti firmy a jejímu 

potenciálu je toto řešení nevyhovující. Technický software je dostačující a vyhovující. 

Celkové hodnocení, díky absenci informačního systému, je negativní a software 

je nedostačující pro potřeby firmy. 
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4.3 Analýza podnikových procesů 

 

4.3.1 Podnikové procesy 

 

Firma ATEK s. r. o. je výrobní firma. Její hlavní pracovní náplní je výroba 

nových produktů, spojená s řízením zásob a kontrolou kvality. Konkrétně firma vyrábí 

plastové díly pro automobilový průmysl. Vedlejší součástí činnosti firmy je servis a 

údržba. Analýza bude zaměřena na tyto hlavní procesy. 

 

Podnikové procesy jsou rozděleny do tří oblastí – hlavní, řídící a podpůrné, a 

dále do širších oblastí podle organizační struktury: 

 

 hlavní – výroba a logistika, 

 podpůrné – ekonomika, údržba nástrojů, kvalita, projekty, sklad, nákup a 

prodej, 

 řídící – řízení. 

 

Typ procesu Název procesu Zodpovědnost 

H
 l

 a
 v

 n
 í

 

Standardní zakázka 

Obchodní oddělení 

Logistika 

Výroba & Technologie 

Kvalita 

Kontroling 

Technická kontrola 

Zakázka s novým projektem 

Obchodní oddělení 

Logistika 

Výroba & Technologie 

Projekty & Kvalita 

Kontroling 

Údržba 

Technická kontrola 
 

Tabulka č. 4 – Hlavní procesy firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 Detailní popis podnikových procesů 

 

V této části jsou detailněji popsány hlavní a vybrané podpůrné procesy firmy, 

přímo související s hlavními procesy. 

 

HLAVNÍ PROCESY 

 

Název procesu: Standardní zakázka 

Zodpovědnost: Obchodní oddělení, Logistika, Výroba a technologie, 

Kvalita, Kontroling, Technická kontrola, Administrativa 

Zákazník: AUDI, VW Group, BMW 

Dokumenty: objednávka, příkaz k výrobě, výdejka, příjemka, příkaz 

k expedici, dodací list, faktura vydaná 

 

Proces začíná požadavkem zákazníka na výrobu nových dílů. Každou zakázku 

přebírá obchodní oddělení. Obchodní oddělení předá objednávku logistice a zároveň 

pověří administrativu k zaevidování všech příslušných dokumentů. 

 

Logistika přijme objednávku a zkontroluje stav výrobků na skladě. Pokud je na 

skladě dostatečný počet výrobků, který pokryje celou objednávku, vydá příkaz 

k expedici a zajistí dopravce. Tento příkaz převezme sklad a ihned začne kompletovat 

dodávku. Na základě tohoto příkazu vyhotoví výdejku na požadované výrobky a 

výdejku na obalový materiál. Dokumenty zaeviduje. Poté zkompletuje dodávku a předá 

dopravci spolu s dodacím listem.  

 

V případě, že na skladě není dostatečný počet kusů, logistika zkontroluje, zda je 

zde alespoň dostatečné množství materiálu k výrobě a dodávka se stihne včas. 

V případě, že materiálu je dostatečné množství, naplánuje výrobu v požadované časové 

lhůtě. V opačném případě nastává problém, který se řeší se zákazníkem. Většinou je 

řešen nižší cenou nebo sankcemi. 
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Před začátkem samotného výrobního procesu se vždy musí zkontrolovat kvalita 

výrobku kvůli odstranění vysoké zmetkovitosti. Vyrobí se několik kusů na zkoušku, 

které jsou důkladně zkontrolovány, na výrobku jsou tedy vyznačeny nedostatky. Výroba 

spolu s technologií tyto problémy postupně odstraňují. Když je vše v pořádku, výroba 

zažádá sklad o vydání potřebného množství materiálu a začne vyrábět požadované 

množství výrobků. Každý výrobek je před přijetím do skladu znovu zkontrolován a 

případné zmetky jsou ukládány zvlášť. 

 

Po skončení výrobního procesu jsou výrobky přijaty na sklad na základě 

příjemky a zaevidovány. Poté probíhá již zmíněný proces kompletace dodávky – 

zabalení a předání dopravci s příslušnými dokumenty. Celý proces pak končí pokynem 

dopravci k expedici. 

 

Název procesu: Zakázka s novým projektem 

Zodpovědnost: Obchodní oddělení, Logistika, Výroba a technologie, 

Projekty a Kvalita, Kontroling, Technická kontrola, 

Údržba nástrojů, Administrativa 

Zákazník: AUDI, VW Group, BMW 

Dokumenty:  objednávka, příkaz k výrobě, výdejka, příjemka, příkaz 

k expedici, dodací list, faktura vydaná 

 

Proces začíná na základě výběrového řízení, díky němuž firma dostane nový 

projekt. Ten je převzat obchodním oddělením a zaevidován. Další postup pak řídí 

projektový management spolu s logistikou. Projektový management řídí celý projekt od 

jeho počátku až po ukončení. Nakonec celý projekt zhodnotí. 

 

Na rozdíl od standardní zakázky musí firma ještě před plánováním výroby a 

výrobou samotnou nechat zhotovit potřebnou formu či formy k realizaci projektu. 

Logistika zajistí externí firmu na výrobu formy. Údržba nástrojů předá externí firmě 

potřebné údaje k výrobě formy. Dohodnou se podmínky a časový plán. Po výrobě 

formy následuje její testování a první zkušební (prototypní) výroba. Během této 

zkoušky se forma upravuje a optimalizuje tak, aby přesně splňovala požadované 
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parametry a výrobky tak mohly být co nejkvalitnější. Zkušební výroba se zpravidla 

uskutečňuje přímo ve firmě, která formu vyrábí. 

 

Po výrobě a odzkoušení se forma dopraví na sklad za asistence údržby nástrojů, 

která formu zaeviduje a po celou dobu používání ji udržuje a hlídá její přítomnost. 

Forma je pak vydána do výroby.  

 

Následující část procesu je zcela shodná s částí standardní zakázky. Zkontroluje 

se vstupní kvalita výrobku kvůli zmetkovitosti, vyrobí se dostatečné množství výrobků 

a opět se zkontroluje jejich kvalita. Poté jsou výrobky uskladněny, následně je 

vytvořena zásilka, předání dopravci a celý proces končí pokynem dopravci k expedici.  

 

 

 

PODPŮRNÉ PROCESY 

Seznam všech podpůrných procesů je v tabulce v Příloze č. 2. 

 

 

Název procesu: Převzetí zadání nového projektu 

Zodpovědnost: Obchodní oddělení, Administrativa 

Dokumenty:  objednávka, příkaz k výrobě, výdejka, příjemka, příkaz 

k expedici, dodací list, faktura vydaná 

 

Vstupem procesu je zadání nového projektu na základě poptávky od odběratele 

na výrobu formy a dílů. Obchodní oddělení převezme zadávací dokumenty a předá je 

administrativě k zaevidování. Poté pošle objednávku Logistice, čímž celý proces končí. 
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Název procesu: Přijetí nové objednávky 

Zodpovědnost: Logistika 

Dokumenty:  objednávka, příkaz ke kontrole skladu 

 

Objednávka je zasílána na obchodní oddělení, které ji předá logistice. Vedoucí 

logistiky potvrdí její převzetí a zaeviduje pod příslušným číslem. Celý proces končí 

vydáním příkazu ke kontrole hotových výrobků na skladě. 

 

Název procesu: Kontrola skladu 

Zodpovědnost: Logistika, Sklad 

Dokumenty:  příkaz ke kontrole skladu, příkaz k expedici, výrobní plán 

 

Tento proces začíná příkazem ke kontrole skladu, na jehož základě je provedena 

fyzická kontrola toho, zda je na skladě dostatečný počet hotových výrobků k pokrytí 

objednávky. Pokud je tento počet dostačující, oznámí se tato skutečnost logistice. 

Logistika pak vydá příkaz k expedici a proces končí. V opačném případě se i tato 

skutečnost oznámí logistice. Ta začne plánovat výrobu, aby se dodávka pokryla, a 

proces končí. 

 

 

Název procesu: Výroba formy 

Zodpovědnost: Logistika, Údržba nástrojů 

Dokumenty:  příkaz k výrobě formy 

 

Na základě zakázky s novým projektem se musí nechat vyrobit nová forma. 

Logistika nejprve sjedná vhodnou externí firmu, která ji vyrobí. Údržba nástrojů poté 

shromáždí všechny potřebné údaje a dokumenty k výrobě formy – parametry, výkresy, 

rozpis materiálu na výrobu formy a technické vlastnosti. Všechny shromážděné 

materiály pak předá logistice. Ta je zašle sjednané firmě a začíná výroba formy. Když je 

forma vyrobena, údržba nástrojů ji pak zkontroluje, tedy zjistí, zda odpovídají rozměry 

a zapojení. Poté ve spolupráci s logistikou formu dopraví na místo, kde se bude zkoušet. 

Tím proces končí. 
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Název procesu: Prototypní výroba 

Zodpovědnost: Údržba nástrojů 

Dokumenty:  formuláře k formě 

 

Prototypní výroba se může uskutečnit buď přímo ve firmě, která formu vyrábí, 

nebo přímo ve výrobě firmy ATEK s. r. o. Proces začíná nasazením formy na stroj. Při 

tom musí údržba důkladně překontrolovat její zapojení a nastavení, aby nedošlo 

k jejímu poškození nebo dokonce k poškození stroje. Poté se začnou vyrábět kusy, 

zpravidla po jednom, které se zkontrolují a podle nich se pozmění parametry. V případě, 

že výrobek odpovídá požadovaným parametrům, je vše v pořádku. V opačném případě 

se forma musí upravit a poté opět vyzkoušet. Celá úloha probíhá tak dlouho, dokud se 

nedosáhne požadované kvality. Proces končí převozem formy do firmy a jejím přijetím 

na sklad.   

 

 

Název procesu: Plánování výroby 

Zodpovědnost: Logistika, Sklad, Nákup a prodej 

Dokumenty:  plán výroby, dokumenty spojené s nákupem, skladové 

dokumenty 

 

Plánování výroby je jedním z nejdůležitějších podpůrných procesů ve firmě. 

Začíná na základě zakázky – ať již standardní nebo zakázky s novým projektem. 

Logistika nejprve vytvoří hrubý časový harmonogram výroby tak, aby se stihla pokrýt 

objednávka. Poté zkontroluje množství materiálu ve skladě. Jestliže je materiálu 

dostatek, vypracuje už konkrétní a kompletní výrobní plán a vydá příkaz k jeho 

realizaci. V případě, že ho není dostatečné množství, vydá příkaz k nákupu nového 

materiálu. S touto skutečností musí počítat i v plánu výroby a zahrnout ji do časového 

harmonogramu. Poté pozmění plán tak, aby odpovídal, a vytvoří finální podobu plánu 

výroby. Vydá příkaz k jeho realizaci a proces končí. 
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Název procesu: Vstupní kontrola kvality a technická kontrola 

Zodpovědnost: Kvalita, Technická kontrola, Údržba nástrojů 

Dokumenty: formuláře jakosti a technické kvality, schvalovací 

dokument 

 

Vstupní kontrola začíná ihned po vydání příkazu k realizaci výrobního plánu. 

Oddělení kvality a technické kontroly musí postupně zkontrolovat kvalitu materiálu. 

Ten musí splňovat všechna předepsaná kritéria a nesmí být znečištěný. Dále je pak 

zkontrolována forma. Technická kontrola spolu s údržbou nástrojů překontroluje její 

fyzický stav, zda není někde poškozená a jestli je k ní přiložen dostatečný počet kabelů 

a upevňovacích prvků. Dalším krokem vstupní kontroly je kontrola, zda je správně 

zvolen technologický postup, což se vzápětí projeví na zkušebních výrobcích. Podle této 

skutečnosti se pak technologický proces upraví nebo změní. Proces končí vydáním 

dokumentu o schválení. 

 

 

 

 

Název procesu: Výrobní proces 

Zodpovědnost: Výroba, Sklad 

Dokumenty: výrobní příkaz, výdejka materiálu, výdejka přípravků 

 

Na začátku procesu je příkaz k výrobě, vytvořený na základě výrobního plánu. 

Tento příkaz je předán do skladu. Sklad podle něj vydá příslušný materiál a přípravky 

v příslušném množství. Podle technologického postupu se nastaví parametry stroje a 

nasazené formy – především počet kusů, spotřeba materiálu na jeden kus a časový plán. 

Po nastavení se rozjede samotný výrobní proces. Výrobky, které jsou odebírány ze 

stroje, jsou ukládány ke kontrole, a tím proces končí. 
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Název procesu: Výstupní kontrola kvality 

Zodpovědnost: Kvalita, Sklad 

Dokumenty: formuláře jakosti, schvalovací dokument, příjemka 

 

Kvalita výrobků se zpravidla kontroluje přímo na výrobním páse a výrobky se 

pak přímo ukládají do krabic k uskladnění. Může se však stát, že jsou výrobky 

zkontrolovány až po skončení úlohy výroba. 

Proces začíná hned po vyrobení několika prvních kusů. Kontroluje se, zda byla 

zvolena správná technologie postupu výroby. Dále se zjišťují parametry výrobku, zda 

odpovídají přesně stanoveným požadavkům. Posledním krokem je pak kontrola celkové 

kvality výrobku – vzhled, barva, pevnost. Schválení kvality výrobků je pak signálem 

pro sklad, který výrobky převeze z výrobní haly do skladu a uskladní na příslušném 

místě. Uskladněním proces končí. 

 

 

Název procesu: Příkaz k expedici 

Zodpovědnost: Logistika, Sklad, Administrativa 

Dokumenty: výdejka, příkaz k expedici, faktura, dodací list 

 

Jakmile je zjištěno, že počet výrobků na skladě pokryje objednávku, je vydán 

příkaz k expedici, čímž je zahájen tento proces. 

Příkaz k expedici převezme sklad a začne vyskladňovat výrobky. Spolu s tím 

vyskladní dostatečný počet obalového materiálu. Skladníci a lidé k tomu určení pak 

začnou výrobky balit a připravovat k expedici. Vše se musí stihnout včas, do příjezdu 

expedičního vozidla. Po jeho příjezdu je dodávka naložena a dopravce převezme 

všechny důležité dokumenty pro sebe i pro odběratele. Proces končí opuštěním výrobků 

firemních prostorů. 

 

Výše uvedené hlavní procesy jsou graficky zpracovány v Příloze č. 3 a 4. 

podpůrné procesy v Příloze č. 5.   

Všechny procesy jsou zpracovány pomocí  BPML v šabloně BPMN programem 

Microsoft Office Visio. 
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5 Vlastní návrhy řešení 

 

5.1 Popis informačního systému K2 

 

Informační systém K2 je produktem společnosti K2 atmitec s. r. o. Je to 

komplexní systém pro řízení podniků. Ve svých modulech provázaně řídí jednotlivé 

oblasti podnikového řízení. Díky svému rozdělení do tří produktů (tak, aby zabezpečil 

stabilitu, kvalitu a funkcionalitu, které vyžadují a potřebují jednotlivé segmenty) je 

vhodný pro všechny druhy firem. Tyto tři produkty se odlišují hlavně přizpůsobivostí 

systému požadavkům a specifikům dané firmy. Produkty se nazývají K2 Business, K2 

Professional a K2 Enterprise.  

 

Informační systém K2 s sebou přináší řadu výhod pro klienty, kteří informační 

systém nemají. Jsou to především: 

 zpřehlednění činnosti firmy, 

 efektivnější rozhodování – lepší podklady, 

 zvýšení produktivity práce, 

 zvýšení kvality produkce a výrobních procesů, 

 lepší úroveň bezpečnosti dat, 

 snížení nákladů. 

 

Informační systém K2 obsahuje unikátní technologii CBI – Compact Business 

Items. Technologie CBI propojuje položky všech dokladů, takže jsou společné neboli 

fyzicky identické. Případné rozdílnosti jsou řešeny dělením množství dané položky – 

kolik je odlišností, tolik bude nových řádků. Technologie CBI je samostatná pro 

doklady nákupu a pro doklady prodeje.  

 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Logo společnosti K2 atmitec s. r. o. 

Zdroj: K2 atmitec (2009) 



43 

 

Produkt K2 Business je vhodný především pro firmy, které potřebují rychle 

zavést informační systém bez velkých změn v jeho struktuře. Dále je možné si systém 

vyzkoušet zcela zdarma až na dobu jednoho roku. Navíc je k němu i zdarma dodáván 

databázový systém Oracle, což je další přínos. V neposlední řadě je možné používat 

modulu EDI (elektronická obchodní komunikace), který je v oblasti automobilového 

průmyslu nutností. Proto firma zvolila právě IS K2 Business.  

 

5.2 Popis použitých modulů 

 

V následující tabulce je seznam všech použitých modulů. Navrhované moduly 

jsou součástí konkrétního produktu K2 Business. Navíc bude k tomuto produktu 

doplněn modul č. 15, který není jeho standardní součástí. 

 

Použité moduly informačního systému K2 

Číslo 
Název 

modulu 
Stručný popis modulu 

1 Základní data Základní nastavení systému - číselníky, knihy, parametry… 

2 Nákup Řízení vstupu zboží, surovin a služeb od dodavatelů 

3 Prodej Řízení a realizace obchodních případů zákazníků 

4 Celnice Pohyb zboží na celním skladě, vystavování JSD dokladů 

5 Sklad Tok a popis parametrů veškerých firemních pohybů 

6 Doprava Plánování a řízení dovozu, vývozu a sledování vozidel 

7 Výroba Plánování a sledování výroby, tvorba technologických postupů 

8 Finance Správa podmodulů banka, pokladna, platební kalendář aj. 

9 Marketing Správa údajů o partnerech, obchodní informace, CRM přístup 

10 Personalistika Evidence zaměstnanců, mzdová agenda 

11 Účetnictví Sestavování účetních výkazů, kontrola a účetní likvidace 

12 Majetek Evidence, odepisování a účtování HM a NM 

13 K2 OLAP Strategické řízení společnosti, kontroling, statistiky 

14 Přenos dat Komunikace oddělených lokalit s centrálou 

15 EDI Doplňkový modul, elektronická obchodní komunikace 

16 Správce Konfigurace, správa a kontrola IS K2 
 

Tabulka č. 5 – Seznam použitých modulů IS K2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.3 Návrh implementace IS K2 

 

Před samotným implementačním procesem se musí provést celková analýza 

podniku a vytvořit projekt implementace. V rámci tohoto projektu bude vytvořena 

detailní cenová nabídka finálního produktu, včetně jednotlivých oblastí úprav, a 

podrobný plán celého implementačního procesu dle požadavků firmy ATEK. 

Základem každého implementačního projektu je podrobná analýza firmy, jejíž 

součástí je popis firemních procesů, prohlídka firemních prostor, předání a rozbor 

firemních dokumentů (šablon smluv a dalších dokumentů, směrnic, certifikačních 

dokumentů aj.) a hlavně konzultace přímo se zástupci firmy a stanovení cílového stavu. 

Projekt dále obsahuje hardwarové a softwarové požadavky, které jsou nutné 

k fungování IS. Stejně tak nastavení sítě a serveru.  

Důležitou součástí projektu je návrh úprav podle přání uživatele, což zahrnuje 

přizpůsobení různých tiskových a statistických soustav a úpravu dokumentů tak, aby 

odpovídaly firemním standardům a požadavkům jejich obchodních partnerů.  

V závěru projektu se stanoví rozsah konverze dat, vytvoří se detailní 

harmonogram implementace s vyznačením milníků a doporučený rozsah proškolení 

zaměstnanců, vedoucích pracovníků a správce systému.  

 

5.4 Strategie zavedení IS 

 

Je několik možností strategie pro zavedení IS do firmy. Každá se řídí modelem, 

který určuje, jakým směrem se bude projekt vyvíjet. Jestliže je model zvolen správně, 

proběhne i celý projekt bez větších problémů. V opačném případě vede špatný model 

k problémům, případně k nezdaru celého projektu. Existuje několik modelů, z nichž 

nejznámějšími jsou tzv. „model vodopádu“ a „přírůstkový model.“ Pro návrh zavedení 

IS do firmy ATEK s. r. o. byl zvolen „přírůstkový model.“ 

Projekt, v našem případě IS, se zavádí po částech. Jak napovídá již název 

modelu, vytvoří se základ systému a k němu postupně „přirůstají“ další a další moduly a 

aplikace. S každou přidanou aplikací se systém otestuje, a pokud není nalezena žádná 

chyba, přikročí se k dalšímu kroku. V případě, že se chyba objeví, je podstatně 

jednodušší ji odstranit, aniž by byl ohrožen chod celého systému, potažmo firmy.  
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Výhodou takového modelu je tedy především bezpečnost a minimalizace rizika 

chybného zavedení, díky výše uvedenému postupnému zavádění jednotlivých modulů a 

jejich následnému testování. Je to model určený spíše pro větší projekty, než je systém 

zaváděný do firmy ATEK, tato skutečnost však nepředstavuje žádný velký problém a dá 

se říci, že je v této situaci i nejlepším možným řešením pro firmu.   

 

5.5 Harmonogram implementace IS K2 

 

Implementační proces se skládá z několika hlavních kroků, které zahrnují 

technické řešení a samotnou implementaci jednotlivých modulů. Tento proces zpravidla 

probíhá po částech, které jsou logicky členěné tak, aby celý proces proběhl hladce a bez 

větších problémů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že firma nemá vytvořený žádný projekt implementace 

a nebyla u ní provedena podrobná analýza, musí se tyto skutečnosti zahrnout do 

harmonogramu implementace. Firma rovněž nebyla se systémem detailněji seznámena a 

nemá proto bližší informace o funkcích a vlastnostech systému. 

 

Kompletní implementační proces firmy ATEK s. r. o. má následující fáze: 

 1. fáze – předprojektová analýza firmy, 

 2. fáze – vytvoření implementačního projektu, 

 3. fáze – logický a fyzický návrh, 

 4. fáze – sjednání podmínek a počátek implementačního procesu. 

 

Harmonogram je graficky zpracován v Příloze č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5.6 Přínosy IS pro firmu 

 

Největším přínosem systému a důvod, proč je zaváděn do firmy, je jeho 

komplexní řešení informačních toků. Firmě se zrychlí a zefektivní nejen tok informací, 

ale i vnitropodniková komunikace. Podstatně se zvedne možnost sledování 

informačních toků a pohybů ve firmě. Vytvoří se kvalitní DMS systém, čímž odpadnou 

zbytečná osobní řešení různých problémů (např. určitý dokument se někde zdržel nebo 

nedorazil kvůli zaneprázdněnosti nějakého zaměstnance atd.) a zruší se převážná část 

dokumentů v papírové podobě, což výrazně zrychlí chod vnitropodnikového 

managementu. Výrazně se zlepší celkové workflow uvnitř firmy, které povede k větší 

míře automatizace a zkvalitnění podnikových procesů. Tyto přínosy pak povedou ke 

snížení nákladů nejen v administrativní oblasti, ale i v oblasti personální a materiální. 

V neposlední řadě se firmě zlepší vybavenost, především v oblasti informačních 

technologií. 

 

Všechny výše uvedené skutečnosti celkově zkvalitní a zefektivní chod celé 

firmy a zvednou její hodnocení. V budoucnu pak bude toto řešení sloužit ke 

kvalitnějšímu a rychlejšímu zpracování nových projektů a zakázek. 
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6 Závěr 

 

Zavedení informačního systému je proces, který je náročný nejen z časového 

hlediska, ale vyžaduje i kvalitní přípravu, odborný tým a také množství zdrojů jak 

hmotných, tak i nehmotných. Při přípravě je velmi důležité vytváření dokumentace a 

implementačního projektu. Během procesu zavádění IS mohou přijít různé situace, které 

by mohly narušit jeho hladký průběh. Proto je nutné detailní zpracování všech 

potřebných dokumentů a analýz, aby se minimalizovalo riziko ohrožení 

implementačního procesu, případně jeho neúspěchu. 

Bakalářská práce se zabývala detailní analýzou podnikových procesů, která byla 

základním prvkem pro návrh přijatelného řešení zavedení informačního systému K2 do 

společnosti ATEK s. r. o.  

Analýza podnikových procesů byla vytvořena na základě poznatků získaných od 

jednotlivých odpovědných pracovníků, detailního popsání podnikových procesů a jejich 

grafického znázornění. V první části analýzy byly tyto poznatky setříděny a uspořádány. 

Většina z nich byla pro větší názornost převedena do grafické podoby. Z těchto 

podkladů se již snadno daly určit všechny hlavní, podpůrné a řídící procesy podniku. 

   Druhou částí analýzy bylo detailní popsání podnikových procesů a jejich 

grafické znázornění. Všechny procesy byly znázorněny pomocí jazyka BPML v šabloně 

BPMN programem Microsoft Office Visio. 

Z této analýzy vycházejí samotné návrhy možného řešení zavedení IS K2. Jako 

vhodný produkt byl vybrán K2 Business, zejména kvůli rychlosti zavedení bez většího 

zasahování do struktury firmy. Dále byla zvolena strategie zavedení IS, která bude 

realizována „přírůstkovým“ modelem, a byl vytvořen harmonogram celého 

implementačního procesu. Posledním krokem pak bylo formulování přínosů, které 

vyplývají z tohoto řešení. 

Tato bakalářská práce byla vytvořena jako jedna z možných variant, jak při 

zavedení takového informačního systému postupovat. Konečné řešení, které bude 

použito a realizováno, záleží pouze na rozhodnutí vrcholového managementu firmy. 
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Příloha č. 1: Organizační struktura firmy 

 



 

Příloha č. 2: Seznam podpůrných procesů 

Typ procesu Název procesu Zodpovědnost 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

zpracování pohledávek administrativa 

zpracování závazků administrativa 

zpracování daňového přiznání administrativa 

zpracování přiznání DPH administrativa 

evidence majetku administrativa 

personalistika administrativa 

mzdy administrativa 

vydané faktury administrativa 

zpracování přijatých faktur administrativa 

upomínky administrativa 

zpracování zálohových faktur administrativa 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

zajištění auditu kontroling 

kontroling logistiky kontroling 

kontroling výroby a technologie kontroling 

kontroling údržby nástrojů kontroling 

kontroling kvality kontroling 

kontroling projektů kontroling 

kontroling nákupu a prodeje kontroling 

kontroling administrativy kontroling 

kontroling obchodního oddělení kontroling 

kontroling technické kontroly kontroling 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

získávání nových projektů projekty 

zpracování projektů pro jednotlivá oddělení projekty 

hodnocení dokončených projektů projekty 

zajištění realizace projektu projekty 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

přijetí objednávky logistika 

plánování výroby logistika 

expedice logistika 

příkaz k výrobě formy logistika 

kontrola skladu logistika 

zajištění přepravy logistika 

sjednání výroby formy a prototypní výroby logistika 

vydání příkazu k expedici logistika 

příkaz ke kooperační výrobě logistika 

sjednání kooperace s cizí firmou logistika 



 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

nákup nového materiálu nákup a prodej 

nákup nového obalového materiálu nákup a prodej 

nákup polotovarů nákup a prodej 

nákup přípravků a prostředků nákup a prodej 

prodej hotových výrobků nákup a prodej 

prodej přebytečného materiálu nákup a prodej 

prodej polotovarů nákup a prodej 

nákup vybavení nákup a prodej 

nákup strojů nákup a prodej 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

zajištění odběratelů obchodní oddělení 

zajištění dodavatelů obchodní oddělení 

zajištění reklamy a propagace obchodní oddělení 

přijetí standardní zakázky obchodní oddělení 

převzetí zadání nového projektu obchodní oddělení 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

kontrola kvality materiálu kvalita 

vstupní kontrola kvality výrobků kvalita 

výstupní kontrola kvality výrobků kvalita 

kontrola kvality obalů kvalita 

kontrola kvality polotovarů kvalita 

kontrola kvality přípravku kvalita 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

příjem materiálu ze skladu výroba a technologie 

příjem forem ze skladu výroba a technologie 

vydání výrobního příkazu do skladu výroba a technologie 

výroba nových výrobků výroba a technologie 

výroba polotovarů výroba a technologie 

kooperační výroba výroba a technologie 

technologický výzkum nového výrobku výroba a technologie 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

přijetí žádosti o běžnou opravu údržba nástrojů 

přijetí žádosti o údržbu údržba nástrojů 

přijetí žádosti o okamžitou opravu údržba nástrojů 

přijetí žádosti o montáž údržba nástrojů 

přijetí žádosti o výrobu přípravku údržba nástrojů 

provedení okamžité opravy údržba nástrojů 

provedení běžné opravy údržba nástrojů 

provedení údržby údržba nástrojů 

zajištění výroby přípravku externí firmou údržba nástrojů 

nakládání, vykládání a hlídání přítomnosti forem údržba nástrojů 

zajištění prototypní výroby údržba nástrojů 

 



 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

kontrola výrobního postupu technická kontrola 

kontrola technologického postupu technická kontrola 

kontrola správnosti kompletace dodávky technická kontrola 

kontrola zmetků a vadného materiálu technická kontrola 

P
o

d
p

ů
rn

ý
 

příjem nového materiálu sklad 

příjem hotových výrobků z výroby sklad 

příjem zmetků z výroby sklad 

příjem odpadu sklad 

příjem obalového materiálu sklad 

příjem polotovarů sklad 

uskladnění nového materiálu sklad 

uskladnění hotových výrobků z výroby sklad 

uskladnění obalového materiálu sklad 

uskladnění polotovarů sklad 

uskladnění zmetků z výroby sklad 

uskladnění vadného materiálu sklad 

přijetí výrobního příkazu sklad 

výdej materiálu do výroby sklad 

přijetí příkazu k expedici sklad 

příprava výrobků k expedici sklad 

nakládání výrobků sklad 

výdej materiálu do kooperační výroby sklad 

výdej polotovarů do kooperační výroby sklad 

výdej obalů do kooperační výroby sklad 

výdej obalů sklad 

výdej polotovarů sklad 

přijetí příkazu ke kooperační výrobě sklad 

příjem forem sklad 

výdej forem sklad 

 

 

Tučně vyznačené procesy jsou graficky zpracovány v následujících přílohách. 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Hlavní proces – Standardní zakázka 
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Příloha č. 4: Hlavní proces – Zakázka s novým projektem 
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Příloha č. 5: Podpůrné procesy 

 

Ukončení
Zadání nového 

projektu

Převzetí 

zadání 

projektu a 

objednávky

Zpracování
Předání 

logistice
F F 1 F 2 F 3

 

Převzetí zadání nového projektu 

 

 

 

Nová 

objednávka

Převzetí 

objednávky
ZaevidováníF 4 F 5 F 6

Příkaz ke 

kontrole skladu

 

Přijetí nové objednávky 

 

 

 

 

Plánování výroby

Kontrola 

výrobků na 

skladě

Dostatečný 

počet výrobků 

k expedici

Nedostatečný 

počet výrobků 

k expedici

X

F 7

F 8

F 9 F 10

F 11 F 12

Příkaz ke 

kontrole
Příkaz k 

expedici

Kontrola skladu 

 



 

Zajištění 

externí 

firmy

Dodání 

potřebných 

dokumentů

Výroba 

formy
DopravaF 13 F 14 F 15 F 16 F 17

Zkoušení formy
Příkaz k 

výrobě formy

Výroba formy 

 

 

 

Zkoušení nové 

formy

Zkušební 

výroba

Příjem nové formy

Výrobek v 

požadované 

kvalitě

F 18 F 19 F 20

Špatná 

kvalita

Úprava 

formy

F 21

F 22

F 23

X F 24

 

Prototypní výroba 

 

 

 

 

Nová výroba

Vytvoření 

plánu 

výroby

Realizace plánu

Kontrola 

materiálu

X

Dostatek 

materiálu

Nedostatek 

materiálu

Nákup 

nového 

materiálu

F 25

F 26

F 27

F 28

F 29

F 30

F 31

F 32

 

Plánování výroby 

 

 



 

Vstupní 

kontrola

Kontrola 

materiálu

Kontrola 

formy

Kontrola 

výrobního 

postupu

Kontrola 

zkušebních 

výrobků

F 33 F 34 F 35 F 36 F 37

Schváleno

 

 

Vstupní kontrola kvality a technická kontrola 

 

 

Výroba
Požadavek 

na materiál

Požadavek 

na 

přípravky

Technologic

ký postup

Kontrola kvality

F 38 F 39 F 40 F 41 F 42

Příkaz k 

výrobě

 

Výrobní proces 

 

 

Výstupní 

kontrola kvality

Kontrola 

kvality 

výrobku

Uskladnění

Kontrola 

parametrů 

výrobku

Kontrola 

technologie 

výrobku

SchválenoF 43 F 44 F 45 F 46 F 47

 

Výstupní kontrola kvality 

 

 

 

Vyskladnění 

výrobků

Expedice

Vyskladnění 

obalového 

materiálu

Kompletace 

dodávky

Předání 

dodávky 

dopravci

F 48 F 49 F 50 F 51 F 52

Příkaz k 

expedici

 

Příkaz k expedici 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Časový harmonogram 

  


