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1 Úvod 
V současné době si již málokdo dovede představit práci bez podpory informačních 

technologií. Stejně tak málokdo si dovede představit středně velkou výrobní firmu, která 

by již nepoužívala, či nehodlala zavést nějaký typ informační podpory procesů firmy. 

V případě výrobní společnosti je třeba zajistit vazbu mezi výrobním procesem a 

ostatními procesy společnosti, které jsou pro společnost nezbytné. O výrobním procesu 

můžeme v tomto případě hovořit jako o klíčovém, či hlavním procesu společnosti. 

Nicméně bez podpory a komunikace s ostatními procesy firmy si fungování alespoň 

středně velké výrobní společnosti nelze představit. Komunikace je nutná zejména s 

procesy prodeje výstupů výroby, nákupy materiálu, ale stejně tak i procesy spojenými s 

personalistikou, účetnictvím, či procesy sledující a zajišťující kvalitu. 

S výhodou jsou v této oblasti uplatňování ERP (Enterprise Resource Planning) 

systémy, které jsou díky své modularitě schopny pokrýt většinu z požadovaných 

procesů. V důsledku poměrně silné konkurence v této oblasti je možné volit z široké 

palety systémů a zvolit takové řešení, které bude co možná nejvíce vyhovovat potřebám 

firmy. Správná volba informačního systému spolu s provedou implementací mohou 

poskytnou firmě prostor pro další růst v odvětví, pružněji reagovat na podněty 

přicházející z vnějšího okolí firmy, ale i na vnitřní požadavky firmy. Díky možnostem 

na trhu s informačními systémy je možno vybrat IS zaměřený na odvětví činnosti firmy, 

popř. přizpůsobit informační systém k potřebám procesů ve firmě. 

I přesto, že se činnost firmy může opřít o silnou informační podporu, otázkou 

stále zůstává, jak zvýšit efektivitu procesů a jak pro tyto účely využít informačních 

systémů firmy. V prostředí výrobních firem je také klíčové zajistit, aby informační 

systém paralelně sledoval hlavní výrobní proces a poskytoval možnosti řešit problémy z 

operativního, ale i střednědobého časového hlediska. 

Součástí činnosti informačního systému je mimo jiné přenos informací ze 

systému do samotné výroby. Výrobní proces je z hlediska počtu uživatelů informace 

největší - nadneseně řečeno je možno říci, že s daty z informačního systému nebo jejich 

fragmenty pracují vlastně všichni zaměstnanci podílející se na výrobním procesu. Pokud 

k nim přičteme zaměstnance, kteří se na zpracování a tvorbě těchto dat podílejí, vznikne 
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početná množina zaměstnanců, která podtrhuje důležitost funkce a činnosti 

informačního systému. 

Právě touto částí výrobního procesu se zabývá tato práce. Má za úkol zamyslet 

se nad moderním způsobem dílenského řízení výroby, tedy zpracování informací a 

jejich přenosem ze systému do vlastní výroby.  

Práce je členěna do třech logických částí. První část poskytuje teoretický náhled 

na problematiku informačních systému. Poskytuje základní přehled a definice, potřebné 

pro další části práce. Vymezuje problém a poskytuje pohled na tuto problematiku v 

širším kontextu fungování společnosti. 

Další část je věnována současnému stavu a popisu řešení ve firmě TVD - 

Technická výroba, a.s. Nejprve představuje samotnou společnost a poté popisuje 

procesy v této společnosti spolu s řešením zadaného problému. Analyzuje výrobní 

proces a popisuje jeho podporu v informačním systému. Závěr této části je doplněn o 

shrnutí, na které pak navazuje návrhová část. 

Poslední část práce se věnuje návrhu řešení na základě analýzy v předchozí části 

práce. Hledá konkrétní řešení problémů popsané závěru analýzy a snaží se je aplikovat 

na současný stav v popisované firmě. V této části jsou popsány výhody řešení, kterou 

jsou poté ještě přehledově shrnuty v závěru návrhu. Tato část také obsahuje snímky 

obrazovek informačního systému a popis jejich implementace do konkrétního řešení. 

Závěr práce doplňuje shrnutí poznatků a hodnotí splnění cílů, které byly 

definovány v úvodu. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
Základní podmínkou pro správnou činnosti jakéhokoliv informačního systému jsou 

použitá vstupní data a parametry těchto dat. Jejich aktuálnost, množství, relevantnost a 

přesnost může silně determinovat výsledky použitého informačního systému a jeho 

výstup. V takovém kontextu bychom mohli označit obecné parametry použitých dat 

jako kvalitu. Bližší definice kvality se liší v každém místě informačního systému. Jinak 

bude vypadat požadavek na kvalitní data na úrovni manažerského rozhodování a jinak v 

oblasti výroby. Nicméně je nutno nastavit úroveň vstupů tak, aby v každé části 

informačního řetězce procházejícího napříč systémem a procesy firmy byla zajištěna 

jejich kvalita vzhledem k účelu použití těchto dat. 

V praxi to může znamenat, že v některých částech řetězce je na první pohled 

zbytečně operováno s daty, které nejsou příliš relevantní pro danou operaci či proces, 

hrají ale klíčovou roli v jiné části informačního systému. 

Proces dílenského řízení výroby je dle mého názoru specifický v tom, že jsou na 

něj kladeny nároky jako na zdroj kvalitních informací, ale zároveň je tento proces 

závislí na datech získaných napříč celým informačním systémem. Projevuje se zde i 

nutnost optimalizovat množství dat, se kterým tento proces pracuje tak, aby 

nedocházelo ke zbytečných chybám systému díky omylům samotných pracovníků, či 

nedokonalosti technické stránky procesu získávání dat z výroby. 

Výrobní proces je ovlivňován plánem výroby, který může být výstupem 

nejrůznějších algoritmů, od těch nejnovějších využívající technologických možností 

dnešní doby (např. TOC - teorie omezení, či  MSO - koncept trvalé simulace a 

optimalizace výrobního procesu) až po ty, které využívající základní a osvědčené 

principy plánování (např. MPR, Kanban atd.). V obou případech ale řízení výroby musí 

umožňovat poměrně velkou operativu. Ta vyplívá právě z vázanosti na plán výroby, 

který se může měnit v případě nutnosti přeplánování mimo obvyklé intervaly plánování. 

Proces řízení výroby musí být nastaven tak, aby mohl pracovat s daty starými pár 

desítek minut a zároveň mohl pružně reagovat na potřeby vyplívající z informačního 

systému. 

Na druhé straně požadavků na operativního řízení stojí fakt, že výrobní proces je 

pro firmu téměř vždy klíčový (bereme-li v úvahu výrobní společnosti) a je třeba se na 
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něj moci spolehnout. Označíme-li výrobní proces za srdce celku výrobní společnosti, 

pak dílenské řízení výroby je aorta, která spojuje toto srdce se zbytkem organismu.  

 

Úspěšné řízení výrobního procesu, které umožňuje pružně reagovat na potřeby 

trhu, obchodního oddělení firmy a okamžitým potřebám zákazníka dává společnosti 

konkurenční výhody. Pomocí tvrdých metrik bychom je mohli měřit jako zvýšení 

dodavatelské spolehlivosti (dodržení slíbeného termínu), snížení průběžné doby výroby, 

snižování zásob a rozpracované výroby, identifikace maloobrátkových zásob materiálů, 

atd. Z hlediska měkkých metrik bychom mohli vnímat výhody jako spokojenost 

odběratelů, zlepšení komunikace se zákazníkem při zadávání zakázky (stanovení 

termínu možnosti dokončení zakázky) a v neposlední řadě také spokojenost pracovníků 

ve výrobním procesu. 

 

Cílem této práce je popsat konkrétní řešení dílenského řízení výroby a provést 

jeho analýzu z hlediska fungování firmy. Klade si za cíl pokusit se odhalit slabá místa, 

zamyslet se nad jiným možným způsobem řešení a popsat výhody a nevýhody 

takovéhoto řešení. Dále navrhnout možnou implementaci takovýchto změn a pokusit se 

shrnout, jaký by byl dopad na informační systém a samotné procesy ve firmě. 
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3 Teoretická východiska práce 
Tak jak se měnila vyspělost a možnosti informačních technologií, měnily se i možnosti 

jejich využití v podnikové praxi jako nástroje pro efektivní řízení společností. Využití 

výpočetní kapacity se přesunulo od sálových počítačů, které byly využívány pro 

vědecko-technické výpočty, přes mainframy pro hromadné zpracování dat, pracovní 

stanice pro podporu inženýrských a kancelářských prací až po přenositelná zařízení 

využívaná jako komunikační nástroj pro podporu rozhodování.  

Díky technologické vyspělosti digitálních komunikačních kanálů mohlo dojít 

také k rozšíření outsourcingu různých služeb spojených s podnikovým IS/IT až směrem 

k nabídce provozování celých informačních systémů formou ASP (Application Service 

Providing). 

3.1 Obecné požadavky na informační systémy 
Než bude vůbec možné definovat obecné požadavky kladené na informační systémy, je 

nejprve nutno definovat, co pod tímto obecným pojmem myslíme. 

Literatura [4] uvádí definici informačního systému takto: "Podnikový informační 

systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologických prostředků a 

stanovené metodologie zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a 

znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému 

rozhodování a správě podnikové agendy." 

Tato definice nezdůrazňuje potřebu hardwaru a softwaru pro automatizaci 

zpracování dat. Přílišný důraz na softwarové řešení a automatické zpracování 

neuspořádaných dat většinou vede ke špatnému pochopení činnosti informačního 

systému. Smyslem využití informačních technologií je totiž celková racionalizace 

řídících, rozhodovacích a správních činností. 

Z uvedené definice vyplívá, že zásadní roli ve fungování informačního systému 

hrají lidé. Hlavním pilířem úvah o podnikovém informačním systému by měl být 

sociální aspekt. Zainteresovanost pracovníků (nejen členů managementu) je klíčová pro 

každý IS/IT projekt v podnikovém prostředí. 

Z uvedené definice lze odvodit, že informační systém tvoří jakousi datovou 

kostru celé organizace a zohledňuje vztahy mezi daty v organizaci. Podnikový 
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informační systém by měl být integrující platformou spojující podnikové procesy, 

informační toky a komunikaci vně i uvnitř organizace.  

Podnikový informační systém by měl věrně sledovat procesy ve firmě a 

efektivně podporovat jejich činnost. Neměl by procesy deformovat ani se rozcházet v 

jejich fungování a datech. Informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, 

která pozitivně ovlivní zpracování běžné agendy v rámci podnikových procesů, chování 

uživatelů a změny v jejich pracovních návycích. 

Informační systém by měl poskytovat celostní pohled na fungování organizace a 

zabezpečit zpracování informací potřebných k (nejen) manažerskému rozhodování. 

Informační systém by měl obsahovat informace klíčové pro činnost firmy. Jejich 

dostupnost je klíčovou vlastností informačního systému. V tomto kontextu by měl 

informační systém také podporovat správu nejen digitalizovaných informací, jejichž 

zpracování je možné pomocí prostředků IS/ICT, ale také formalizovaných informací 

nacházejících se mimo automatizované zpracovávání, stejně tak jako správu 

neformalizovaných informací, jejichž nositeli jsou lidé. Všechny tyto tři úrovně 

formalizace dat a informací totiž tvoří informační strukturu firmy a je nutné ji zohlednit 

v informační strategii, která by měla být podporována informačním systémem.  

 

Jedním velkým obecným požadavkem na informační systém je, že by měl 

podporovat konkurenceschopnost podniku. V této souvislosti si můžeme položit otázku 

pro každou z pěti sil působících v Porterově modelu oborového okolí firmy: 

− Vyjednávací síla dodavatelů: Jak podnikový informační systém napomůže 

snížit vyjednávací sílu dodavatelů? 

− Hrozba vstupu potenciální nové konkurence: Jak podnikový informační 

systém napomůže vytvořit bariéru pro vstup konkurence? 

− Vyjednávací síla kupujících (zákazníků): Jak podnikový informační systém 

napomůže snížit vyjednávací sílu zákazníků? 

− Hrozba vstupu substitučních výrobků na trh: Jak podnikový informační 

systém napomůže vytvářet nové a inovovat stávajíc produkty? 

− Stávající konkurence v odvětví: Jak podniková informační systém napomůže 

vytvořit konkurenční výhodu? 

Na každou z těchto otázek lze odpovědět obecnými požadavky na informační systém. 
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Dalším obecný požadavkem, vyplívajícím z aplikací informačních systémů v 

podnikové praxi, je schopnost reakce systému na změny procesů v podniku. S 

rozšířením informačních systému dochází k jejich implementaci do nejrůznějších 

odvětví a oborů činnosti podniků. Podnikové informační systémy se staly základním 

kamenem řízení i ve velmi dynamicky se rozvíjejících odvětví stejně tak jako oborů, 

kde je nutná poměrně rychlá změna firemních procesů. Aby podnikový informační 

systém mohl efektivně podporovat procesy firmy, je nutné, aby se vyvíjel stejně pružně 

jako samotný podnik. Systém by měl být schopen pružně reagovat na požadavky 

podniku a na změnu vnitřních i vnějších (např. legislativních) podmínek. 

3.2 Rozdělení podnikových IS a pozice ERP 
systémů 

Stejně jako můžeme klasifikovat rozhodování uvnitř podniku, může dle podobného 

kriteria rozdělit i informační systémy. 

 
Tab. 1: Hlavní úkoly a potřeba informací pracovníků na základních úrovních podniku [7]

 hlavní úkoly potřeba informací nástroje IS 

vrcholový 
management 

− základní vize a 
strategie podniku 

− informační strategie 
podniku 

− informování vlastníků 
 

− přehledné a 
agregované informace 
o stavu a trendech v 
podniku (zejména ve 
finančních 
ukazatelích) 

− informace o okolí 
podniku (konkurence, 
partneři, banky, 
legislativa apod.) 

− manažerský 
informační systém 

− Business Intelligence 
řešení 

 

pracovníci středního 
managementu 

− zajištění a kompletní 
realizace zakázek 

− plánování a řízení 
zakázek 

− přehledné a aktuální 
informace o stavu a 
průběhu zakázek 

− integrovaný 
informační systém 
typu ERP 

 

pracovníci 
zpracovávající 
znalosti a data 

− návrh výrobku 
− návrh způsobu výroby 
− zajištění výrobních 

zdrojů 
− finanční analýzy 

− informace o 
použitelných 
materiálech a 
technologiích 

− informace o 
aktuálním stavu zásob 
a disponibilních 
kapacit 

− sledování nákladů 

− integrovaný 
informační systém 
typu ERP 

− aplikace typu CAD, 
PDM, CAP 
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výroby a spotřeby 
výrobních zdrojů 

výrobní a obslužní 
pracovníci 

− realizace výrobku a 
služeb 

− zajištění sběru dat z 
výroby, skladů, faktur 
apod. 

− informace pro vlastní 
technologický proces 

− informace pro 
logistický proces 

− NC stroje 
− čtečky čárových 

kódů, provozní 
terminály 

− zpracování faktur 

 

Z tabulky uvedené výše je patrné, z pohledu managementu jsou ERP systémy 

uplatňovány na pozici středního managementu operativního řízení.  

Vedle organizační struktury podniku můžeme podnikový informační systém 

rozčlenit podle holisticko-stochastické klasifikace ([7][4]). V takové případě podnikový 

informační systém tvoří: 

1. ERP jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů, 

2. CRM systém obsluhující procesy směrované k zákazníkům, 

3. SCM systém řídící dodavatelský řetězec, jehož integrální součástí bývá APS 

systém sloužící k pokročilému plánování výroby 

4. MIS - manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM a 

APS/SCM systému (a samozřejmě také z externích zdrojů) a na jejich základě 

poskytuje informace pro rozhodovací proces podnikového managementu. 

Business Intelligence (MIS) 

Enterprise 
Resource 
Planning 

(ERP) 

Customer 
Relationship 
Management 

(CRM) 

Supply 
Chain 

Management 
(SCM) 

Business Processes 

Obr. 1: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy 
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3.3 Definice ERP systémů 
Na základě kapitoly 3.2, kde byla osvětlena pozice ERP systémů v rámci podnikových 

systémů, je možno definovat roli ERP systému v podniku.  

Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je 

schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a 

jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po 

strategickou. [4]

V uvedené definici je interním procesem myšlen proces, nad kterým má 

management plnou kontrolu. V praxi to znamená výroba, (interní) logistika, 

personalistika a ekonomika. Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systémů patří integrace 

hlavních procesů do systému, sdílení dat, postupů a jejich standardizace, zpřístupňování 

a vytváření informací v reálném čase a schopnost zpracovávat historická data. 

Jako ERP systémy je možno označit i systémy, které nepokrývají jeden z 

hlavních interním procesů a to personalistiku. Při implementačních projektech je tento 

proces zabezpečen subdodávkou jiného, specializovaného dodavatele. Tato 

funkcionalita je poměrně snadno začlenitelná do ERP řešení a je většinou začleněna a 

garantována do implementačního projektu ERP systému. 

Dle literatury [4] je možno ERP systémy dále rozdělit na All-in-one systémy, 

které v sobě obsahují základní firemní procesy popsány výše (většinou s výjimkou 

personalistiky), Best-of-Breed systémy které se specializují na detailní špičkovou 

funkcionalitu nebo jsou orientované výhradně na určitý obor podnikaní, a Lite ERP 

systémy, jako řešení pro malé a střední firmy, vyznačující se nižší cenou a nejrůznějším 

omezením. V praxi jsou většinou systémy Best-of-Breed doplněny standardními 

řešeními ERP systémů pro zbylou část agendy, kterou zmíněné systémy nepokrývají. 

Vlastnosti jednotlivých systémů jsou přehledně uvedeny v Tab. 2. 

 
Tab. 2: Klasifikace EPR systémů podle oborového a funkčního zaměření 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-one Schopnost pokrýt všechny 

klíčové interní podnikové 

procesy (personalistika, 

výroby, logistika, 

Vysoká úroveň integrace, 

dostačující pro většinu 

organizací 

Nižší detailní 

funkcionalita, nákladná 

customizace 
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ekonomika) 

Best-of-Breed Orientace na specifické 

procesy nebo obory, 

nemusí pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita, nebo 

specifická oborová řešení 

Obtížnější koordinace 

procesů, nekonzistentnosti 

v informacích, nutnost 

řešení více IT projektů 

Lite ERP Odlehčená verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh malých a 

středně velkých firem 

Nižší cena, orientace na 

rychlou implementaci 

Omezení ve funkcionalitě, 

počtu uživatelů, 

možnostech rozšíření atd. 

3.4 Vývoj ERP systémů 
Za prehistorické předchůdce ERP řešení lze označit systémy na zpracování informací, 

které se využívaly již ve 20. až 40. letech u společnosti Baťa a Philips. Tyto systémy 

kladly velký důraz na detailní personální informace o každém pracovníkovi a hráli 

velký význam při řízení vnitropodnikových aktivit. Tento systém vedl pracovníky k 

dodržování podnikových standardů a působil jako silný motivační a zpětnovazební 

prvek prostupující korporaci napříč všemi podnikovými procesy. Dnes podobných 

principů využívají systémy na bázi Total Quality Managementu. Zároveň tyto systémy 

kladly velký důraz na zpracování účetních dat. Tato data byla používána také pro 

predikci tržeb a plánování výroby. 

Předchozí odstavec potvrzuje definici informačního systému uvedeného v 

kapitole 3.1. Tedy, že velkou roli hraje struktura a technika zpracování dat, více než 

samotná technologie. Jednoduché podnikový software začal vznikat až s příchodem 

prvních počítačů. Prvními opravdovými aplikace byly ty pro sledování a řízení financí a 

účetnictví, které byly v 50. letech doplněny o kontrolu majetku a zásob. [4]

Prvním automatizovaný systém se zrodil ze spolupráce Case Corporation a IBM. 

[4] Byla to reakce na požadavky výrobců na automatizované plánování spotřeby 

materiálu (MRP - Materials Requirements Planning). Velký rozmach informačních 

systémů nastal v 70. letech, kdy začínají vznikat první softwarové korporace (např. 

SAP, JD Edwards, Oracle, Baan). Díky požadavkům průmyslových podniků se v tomto 

období rozrůstá původní MRP koncept na plánování všech výrobních zdrojů (MRP II - 

Manufacturing Resource Planning). 
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Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dominovaly v podnicích 

automatizované systémy řízení (ASŘ), které tvořili počítačovou podporu všech stupňů 

řízení, včetně řízení technologických procesů. 

Dalším krokem v podpoře výrobního procesu informační technologií byla 

počítačově integrovaná výroba CIM (Computer Integrated Manufacturing). Ta 

spočívala v integraci tradiční výrobní technologie s počítačovou technologií. Snahou 

bylo automatizovat všechny činnosti od tvorby výrobku až po jeho expedici. Koncept 

CIM vycházel z myšlenky jednotné společné podnikové databáze pro podporu výroby s 

cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení času na realizaci, snížení nákladů na 

pořízení, zpracování a údržbu používaných dat. Devadesátá léta pak přinesla orientaci 

na softwarové produkty pro oblast plánování a řízení výroby, respektive celého 

logistického toku zakázky. Tato řešení se v té době označovala shodně s použitou 

zkratkou PPS (Produktionsplanung und -steuerung), která byla německou analogií 

systémů MRP II používaných v anglosaských zemích. 

Vedle řešení typu MRP II a PPS se postupně začal klást důraz i na softwarovou 

podporu úloh finančního řízení, zejména účetnictví. Spojení obou těchto hlavních 

funkčních linií vznikla následně řešení označovaná jako ERP (Enterprise Resource 

Planning). ERP koncepce se postupně rozšiřovala o další funkčnosti dále směrem k 

podpoře činností spojených s obchodem a obecně se zákazníkem, a to zejména díky 

možnostem internetu.  

Na ERP jádro systémů mohou být navázány ostatní systémy podporující 

dodavatelsko-odběratelský řetězec, rozhodování pro vrcholný management, komunikaci 

se zákazníky. Tyto vazby jsou popsány v kapitole 3.2. 

 

V kapitole o vývoji podnikových informačních systémů je třeba zdůraznit 

možnosti outsourcingu podnikového IT. Tento možný směr umožňuje i menším firmám 

dosáhnout na kvalitní řešení v oblasti podnikové informatiky. Zároveň toto poskytuje 

nový pohled na náklady a procesy v IT. Vývoj aplikací byl významně ovlivněn 

rozvojem internetu. Tento trend přinesl pozitiva v jednoduchém způsobu vývoje a 

uvádění "miniaplikací" - služeb takřka pro každého. Dále umožňoval skládat jednotlivé 

služby podle libosti a konkrétních požadavků zákazníka.  
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4 Představení firmy 
V následujíc kapitole bude představena firma, u které se pokusím popsat současnou 

situaci z pohledu informační podpory řízení výroby. 

Firma TVD – Technická výroba, a.s. byla založena v roce 1989. V současné 

době zaměstnává více než 250 vysoce kvalifikovaných a školených pracovníků. 

Nachází se v regionu východní Moravy, ve Zlínském kraji, v blízkosti slovenských 

hranic. Svým významem, vlivem a úspěšným rozvojem, v návaznosti na svou tradici, 

značku a stabilitu se řadí mezi rozhodující firmy v regionu. 

TVD - Technická výroba, a.s. vznikla ke dni 1.7.2001 přeměnou TVD – 

Technického výrobního družstva na akciovou společnost. TVD - Technické výrobní 

družstvo Slavičín bylo založeno 4. 12.1989 jako výrobní družstvo s širokým 

sortimentem výroby (kovo, dřevo, plasty, pryž, tuzemský a zahraniční obchod a 

stavební činnost). Všechny tyto činnosti se v letech 1990 - 1994 rozvíjely a podílely se 

na objemu výroby přibližně ve stejném rozsahu. 

Na základě ekonomických výsledků a rozborů jednotlivých výrob se začaly 

v roce 1995 jednotlivé aktivity diferencovat a málo ziskové činnosti byly zrušeny 

(dřevovýroba a tuzemský obchod ). 

V tomto roce byla ukončena taktéž dodavatelská stavební činnost a byla 

vytvořena koncepce vývoje firmy  s orientací na výrobní činnosti provozované ve 

vlastním areálu TVD, jak je dále uvedeno v charakteristice firmy. 

V roce 1996 se  v TVD Slavičín  podařilo stabilizovat nosný program firmy, tj. 

výrobu rozváděčových skříní, postavení vlastní lakovny a jejím uvedením do provozu, 

čímž byl ucelen výrobní proces ve vlastním areálu. Vybudováním vlastní lakovny byla 

dosažena také citelná úspora nákladů. 

Stroje a zařízení používané ve  výrobě jsou účelem použití různorodé. Středisko 

zpracování plechů vlastní novou výrobní technologii japonské výroby AMADA a pro 

středisko lisování technické pryže byly zakoupeny nové stroje vyšší technické kategorie 

od francouzské firmy REP, jenž zaručují předpoklad vyšší produktivity práce a jakosti 

výrobků. 
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Společnost soustavně investuje do rozvoje výroby jak na úseku výstavby a 

rekonstrukce výrobních dílen, tak do obnovy strojů a pořízení nových technologií. 

Doprava a expedice zboží je zajišťována vlastní nákladní  autodopravou. 

 

Společnost obsahuje několik výrobních středisek, z nichž většina sídlí ve 

vlastním areálu, ve kterých se vedle těchto výrobních prostor nachází i administrativní 

budova a skladovací prostory.  

V současnosti firma podniká v několika oborech. Zaměření jednotlivých 

výrobních středisek jsou:  

− CNC zpracování plechů / výroba plechových skříní pro elektrické rozvaděče 

− kovovýroba 

− lisování technické pryže 

− lisování termoplastů 

− lakování práškovými barvami 

 

K dosažení zvyšujících se požadavků na kvalitu výrobků je zaveden systém 

řízení kvality podle normy ISO 9001 : 2000. 

 

Vzhledem k charakteru některých výrob a také jejich nebezpečí pro životní 

prostředí mikroregionu si společnost klade mezi hlavní cíle také sledování a trvalé 

zlepšování environmentálního profilu. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a 

certifikován systém environmentálního managementu podle normy EN ISO 

14001:2004. Všechny výrobny a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny 

analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na 

životní prostředí. 

  

Díky geografické pozici se společnost nemusí potýkat s nedostatkem pracovník 

sil v takové míře, jak je tomu v ostatních regionech. Navíc díky této poloze jí bylo 

umožněno získat granty z projektů pro podporu malých a středních podniků v této 

oblasti (viz dále). 

V současné době se společnost s úspěchem snaží pronikat i na zahraniční trhy. 

Zahraniční zakázky reprezentují stále se zvětšující podíl na obratu společnosti. 
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4.1 Organizační struktura společnosti 
Z organizační struktury společnosti (Obr. 2) je patrný vztah mezi jednotlivými 

výrobními středisky, tedy že jsou na sobě poměrně nezávislé. Středisko gumovýroby je 

geograficky odděleno od sídla společnosti v hlavním areálu.  

V reálném chodu firmy dochází k poměrně velké kumulaci funkcí. Nikdy ovšem 

ne na úkor jejich precizních fungování. Vždy když došlo k rozšíření výroby a tedy i 

vzrostly požadavky na určitou funkci, došlo k jejímu vyčlenění, popř. sloučení s jinou 

funcí tak, aby její činnost byla v souladu s požadavky společnosti.  

 

Ze struktury je také patrné, že společnost nemá samostatně vyčleněné obchodní 

oddělení. Každé výrobní středisko má obchodní činnost řešenu sloučením s jinou 

strategickou funkcí pro dané oddělení. Tím dochází k poměrně velké pružnosti při 

zpracování výroby a požadavků zákazníka na úrovní výrobních středisek. 

  Ze zmiňovaných pěti výrobních středisek je ve společnosti kladen největší 

důraz na výrobu plechových skříní pro elektrorozvaděče a činnosti v této výrobě 

obsažené (povrchové zpracování, lakování, aj.) Tento výrobní úsek se největší měrou 

podílí na obratu firmy. 
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4.2 Historie firmy 
Jak jsem již uvedl, společnost již od doby svého vzniku prochází neustálým 

rozšiřováním výroby. Pro ilustraci jsou zde uvedena zlomová data v historii společnosti, 

která pomohou vytvořit obraz společnosti jako stabilní, stále se rozšiřující firmy. 

− 1989 Založení TVD - Technické výrobní družstvo Slavičín  

− 1990 Kovovýroba  

− 1991 Dřevovýroba  

− 1992 Lisování technické pryže, lisování plastů  

− 1993 Zahájení výroby rozváděčových skříní  

− 1995 Lakování práškovými barvami  

− 1999 Certifikace Systému řízení jakosti dle ISO 9002  

− 2001 Přeměna družstva na TVD - Technická výroba, a.s.  

− 2002 Certifikace Systému řízení jakost dle ISO 9001 

 

V souvislosti s historií s rozvojem firmy je také dobré zmínit, že firma od roku 

2004 realizovala tři projekty, které byly spolufinancovány Evropskými strukturálními 

fondy.  

Nákup zařízení na řezání materiálu laserovým paprskem 

Hlavním cílem projektu bylo pořízení technologického zařízení na řezání materiálu 

laserovým paprskem do vlastnictví žadatele. Díky pořízení této technologie došlo 

k nárůstu přidané hodnoty společnosti, posílení její konkurence schopnosti na 

zahraničních trzích i ČR.  Posílení konkurence schopnosti firmy spočívalo především v 

rozšíření nabídky služeb a rychlosti reakce na malosériové a atypické dodávky, neboť 

odpadla nutnost výroby a výměny speciálního nářadí. Projekt byl spolufinancován 

v rámci programu Phare 2003 – Technologie. 

Žádost o dotaci byla podána v roce 2004. V únoru 2005 obdržela společnost 

rozhodnutí o udělení dotace. V roce 2005 proběhlo výběrové řízení na dodavatele 

technologie na řezání materiálu laserovým paprskem a v první polovině roku 2006 byl 

zahájen provoz nově pořízené technologie.  
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Nákup technologie pro povrchovou úpravu kovových výrobků práškovými plasty 

Tento projekt byl zaměřen na pořízení nové technologie pro povrchovou úpravu 

kovových výrobků. Tímto byla zajištěna kapacita 450 000m2 upravené plochy za rok, 

tzn. lakování technologií v konfiguraci – zinečnatý fosfát – nástřik základní barvy + 

nástřik vrchní barvou na jedno zavěšení, které nebylo dosud v ČR používáno. Tím 

získala společnost jednu z hlavních konkurenčních výhod, rozšíření výrobních 

možností, spojené s růstem tržního podílu. V souvislosti s realizací projektu se 

společnost zavázala k vytvoření 25 nových pracovních míst a navýšení obratu dle 

podmínek programu. 

 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií, ministerstvem pro místní 

rozvoj a Zlínským krajem. Jde o podporu poskytovanou z rozpočtu Zlínského kraje a 

z prostředků strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního 

programu (SROP). 

Výstavba montážní haly a expedice 

V dubnu 2007 byla dokončena výstavba výrobního objektu, který navazuje na novou 

automatizovanou práškovou lakovnu, s cílem zajištění dostatečné kapacity výrobních a 

manipulačních ploch pro montáž oceloplechových výrobků.  

 Touto stavbou získala společnost více než 1560 m2 výrobní plochy,  nové 

skladovací a  kancelářské prostory. Bylo vybudováno  kvalitní sociální zázemí  pro 

zaměstnance – nové  šatny, sociální zařízení a jídelna.  Prostory budovy budou 

v budoucnu využity i  pro provozování vlastní kuchyně.    

 V montážní hale probíhá ruční montáž a kompletace rozváděčových skříní. 

V souvislosti s realizací  projektu bylo vytvořeno 25 nových pracovních míst. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem  pro místní rozvoj a 

Zlínským krajem. Podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje a z prostředků 

strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). 

Školení zaměstnanců v  užívání nově pořízeného informačního systému firmy 

V červnu 2005 byla podána žádost o podporu vzdělávání zaměstnanců z programu 

MPO – OP RLZ – Profese. Hlavním cílem projektu bylo specifické vzdělávání 

zaměstnanců v nově implementovaném informačním systému, který zajistil rychlejší a 

bezpečnější tok informací uvnitř společnosti. Zavedením systému a jeho správným 

používáním se předpokládá zkvalitnění organizace výroby a zlepšení řídící práce. 
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Kvalitní zaškolení všech uživatelů systému je podmínkou správné implementace a jeho 

následného fungování. Systém byl implementován   k 1. 1. 2006. 

Uvedený projekt byl podpořen  Evropským Sociálním Fondem a státním 

rozpočtem prostřednictvím  Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

4.3 Důvody zavedení informačního systému 
Než bude představen podnikový informační systém, který je použit v popisované 

společnosti, je dobré napsat, proč byl vůbec tento systém v podniku implementován, 

jaká byla situace před jeho zavedením a jaké byly požadavky kladené na zavedený 

informační systém. 

Firma před zavedením nového informačního systému nevyužívala žádný 

softwarový nástroj, který by komplexně pokrýval potřeby firmy.  

Ekonomické oddělení používalo účetní systém, personální pak z části vlastní systém pro 

zpracování personalistiky. Nicméně i přesto stále docházelo k ručnímu zadávání dat do 

aplikací softwarových kancelářských balíků.  

Ve výrobní části podniku, která byla pro zavedení IS klíčová byla situace 

poněkud komplikovanější, zejména díky odlišným výrobám v jednotlivých střediscích. 

V oblasti TPV neexistoval jednotný formát číselníků pro všechny střediska. 

V gumovýrobě se používal jednoduchý číselník, který ovšem nevyhovoval oddělení 

výroby skříní. Zejména kvůli velikosti sortimentu. číselníky se ale lišily také pro různé 

atypy skříní. Měli tak vypovídající hodnotu pouze pro pracovníky TPV. 

Kalkulace výroby se prováděly za použití tabulkového procesoru MS Excel, kde 

se zadávala data z TPV. Kalkulace se nestanovovala na konkrétní období, ale 

přepočítávala se podle potřeby. Vstupem z TPV byly materiálové a mzdové náklady. 

K těmto se přidávala režie, které se stanovovali na každé pracoviště. Režie se 

vztahovaly na hodiny práce skupiny pracovišť. 

- přímé náklady – energie, odpisy, nájem, leasing, nářadí 

- správní režie – stanovuje vedení firmy 

- dílenská režie – režijní náklady střediska 

Do kalkulace vstupovaly náklady z externí i interní kooperace svojí cenou. Na 

základě kalkulace se po přičtení zisku stanovovala základní prodejní cena. Pro velké 

odběratele se stanovoval individuální ceník. 
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Jako podklad pro plánování výroby sloužily prodejní objednávky (potvrzené 

kupní smlouvy). Zaplánovat bylo možno ještě ručním pořízením záznamu – pro účely 

výroby na sklad. Plánování výroby se provádělo na základě požadovaného termínu 

dodání. Při plánování se zohledňoval: 

- stávající zásoby 

- pojistné zásoby (minimální stavy skladů) 

- rozpracované výrobní dávky 

4.3.1 Požadavky v oblasti výroby 

S rozvojem výroby a se zvětšováním sortimentu výrobků se ale situace začala stávat 

neudržitelnou. Zejména pak díky customizaci výrobků ve výrobní oblasti skříní již 

nebylo možno jednotlivé polotovary lehce identifikovat a také správa TPV se začala 

stávat složitější. 

Bylo nutno zavést správu zakázat s jednotným číslováním a jednoznačnou 

identifikací rozpracovaných dílů a soustav ve výrobě. Bodově by se požadavky pro 

výrobní oblast daly shrnout do následujících bodů: 

− Vytvořit jednotnou technologickou datovou základnu – tvorba TPV 

podporovaná v IS 

− Vytvořit technologické postupy a zajistit jejich propojení do TPV a výroby 

− Sledování zakázkových technologických postupů a kusovníků v systému včetně 

sledování historie těchto dat, změnové řízení 

− Umožnit  plánování výroby a navrhování výrobních zakázek systémem 

− Sledování průběhu zakázky výrobou, kontrola plnění zakázek 

− Průběžné odvádění výkonů na danou výrobní zakázku, a to přímo na daném 

pracovišti, resp. skupiny pracovišť 

− Odvedené výkony musí vstupovat automaticky do systému mezd 

− Sledování a evidence neshodné výroby 

− Evidence a výdej materiálu k jednotlivým výrobním zakázkám 

− Odvádění výroby Odvádění hotových výrobků na sklad), včetně dílenských 

meziskladů 

− Tisk výrobní dokumentace 

− Požadavky na materiál k dané výrobní zakázce  
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− Tvorba plánové a výsledné kalkulace se zajištěním možnosti rozborů a 

vyhodnocení jednotlivých zakázek 

4.3.2 

4.3.3 

Požadavky v ostatních oblastech 

Vedle požadavků ve výrobní oblasti je také nutno alespoň v krátkosti uvést důvodu 

nutnosti zavedení IS pro ostatní oblasti podniku. 

Obecně bylo s rozšířením kapacit nutno změnit i přístup a filozofii řízení 

společnosti. K udržení konkurenční výhody danou technologickými postupy a k 

rozšíření skupiny spokojených zákazníků musel umět management pružně reagovat na 

přání trhu. Bylo třeba zefektivnit všechny základní procesy, které se podílely na 

výkonech firmy. Bylo třeba odstranit ruční zadávání dat a prohloubit a rozšířit vzájemné 

vazby mezi obchodem, zásobováním, výrobou a ekonomikou. 

Vypsání výběrového řízení 

Na základě výše uvedených důvodů a požadavků, firma zhodnotila tehdejší stav za 

nevyhovující a vedením společnosti bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na 

dodávku a implementaci informačního systému. Tohoto výběrového řízení se zúčastnily 

firmy: Gemma Systems (IS VISUAL Enterprise), Q.gir(IS K2) a OR-CZ. 

Na základě požadavků zadavatele výběrového řízení vyhrála společnost OR – 

CZ s informačním systémem OR-SYSTEM. 
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5 Představení informačního systému 
OR – SYSTEM 

 

Softwarový balík OR-SYSTEM, vyvíjený od konce roku 1989 v ČR, 

představuje v dnešní podobě komplexní řešení informačního systému výrobního 

podniku či obchodní organizace. Je výsledkem mnohaletých analytických zkušeností, 

vývojových, implementačních a provozních poznatků z řady úspěšných dlouhodobých 

nasazení v českých a slovenských společnostech a podnicích. Spolu se svými 

nadstavbami pokrývá absolutní většinu standardních podnikových procesů a funkcí, 

stejně jako požadavků uživatelů pro něž je určen.    

5.1 Určení a cíle OR-SYSTEMu 
OR-SYSTEM je základním informačním systémem pro široké spektrum obchodních a 

výrobních společností s výrobou kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou. 

Hlavním cílem OR-SYSTEMu je pomoc svému uživateli při uchování, případně 

posilování jeho konkurenční výhody zabezpečením včasných, kvalitních a spolehlivých 

informací pro řízení a rozhodování v reálném čase. V rámci tohoto cíle OR-SYSTEM 

poskytuje:  

− přehled o aktuálním stavu všech zakázek  

− spolehlivé stanovení termínů dodávek podmiňující pružnou reakci na požadavky 

zákazníků  

− včasné zabezpečení materiálů a polotovarů  

− snížení rozpracovanosti ve výrobě a zásob na skladě  

− optimální využití kapacit výrobního zařízení a pracovních sil  

− permanentní sledování úzkých míst ve výrobě  

− operativní řízení výrobních procesů a tím možnost bezprostředních zásahů do 

nich  

− sledování nákladů na jednotlivé zakázky v reálném čase  

− důsledné sledování a vyhodnocování všech výnosů a nákladů  

− jednoznačnou podporu norem pro řízení kvality  
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− podporu komunikace pomocí EDI (Electronic Data Interchange), XML 

(eXtensible Markup Language)  

− přímé obousměrné vazby na nejpoužívanější aplikace elektronického obchodu  

5.2 Filosofie a koncepce OR – SYSTEMu 
Jednotlivé programové moduly jsou chápány jako objekty, což umožňuje jednak jejich 

snadné skládání do celků, zabezpečujících zpracování vždy určitých oblastí, jednak 

vnořování na různých úrovních. Uživatel může získávat údaje agregované, ale i detaily 

v různých hladinách podrobnosti. Tato modularita umožňuje postupné plnění datové 

základny a realizaci jednotlivých oblastí systému po krocích.  

Vlastnictví zdrojového kódu umožňuje OR-CZ spol. s r. o. trvalý vývoj OR-

SYSTEMu návazně na změny legislativy, základního software a především podnětné 

požadavky široké základny uživatelů. Důsledně otevřená koncepce umožňuje snadné 

rozšiřování o další softwarové produkty a volbu nejvhodnějšího provozního prostředí s 

maximálním využitím stávající výpočetní techniky a základních softwarových nástrojů. 

Jednotná datová základna pro všechny úlohy eliminuje datovou redundanci. Jednotlivé 

části systému jsou datově i funkčně propojeny a dovolují tak přístup k veškerým 

aktuálním informacím ze všech modulů, které je možno provozovat na místně 

oddělených systémech. Funkce informačního systému je možno v širokých mezích 

snadno modifikovat, aby podporovaly dynamické podnikatelské strategie uživatele.  

OR-SYSTEM plně respektuje právní předpisy. Jednotné obrazovky, sestavy, 

klávesy, ochrana dat a funkcí, jednoduchá instalace a národní prostředí zpřehledňují a 

usnadňují realizaci a provoz systému. OR-CZ spol. s r. o. podporuje trvale uživatele 

OR-SYSTEMu poradenskými službami a komplexním servisem. Poradenským a 

řešitelským servisem zajišťuje zákazníkovi nepřetržitý provoz a rozvoj instalovaného 

systému po celou dobu jeho používání. Do oblasti podpory náleží audit informačního 

systému a s ním související i nabídka různých variant outsourcingu a provedení 

reengineeringu podnikových procesů, případně další poradenské služby z oblasti 

controllingu, logistiky apod.   

- 29 - 



5.3 Použitá technologie systému  
Technologie klient/server vychází z filosofie tzv. „tenkého“ klienta. Klientská strana 

pouze prezentuje data a provádí formální kontroly správnosti vkládaných dat. Vůči 

haváriím odolná serverová část aplikace je hlavní, zejména bezpečnostní výhodou 

tohoto řešení.  

Tříúrovňovou architekturu tvoří databázová, aplikační a prezentační vrstva. 

Vývojovým prostředím OR-SYSTEMu jsou nástroje NetExpress, ISA Dialog 

Manager, Delphi a Java, přičemž k analýzám slouží objektově orientovaný nástroj 

CASE SELECT Enterprise, k implementaci pak modelovací nástroj First STEP.  

Databázovým prostředím jsou moderní, výkonné databázové prostředky většiny 

světových dodavatelů, jako např. Oracle, Informix, Microsoft a další.  

Operačními systémy, umožňujícími provoz, je většina serverových operačních 

systémů, např.: HP-UX, IBM AIX, LINUX, MS WINDOWS. Klientskými operační 

systémy jsou obvykle 32-bitové platformy Windows.   

5.4 Popis modulů 
Základní oblasti a moduly OR-SYSTEMu zřejmé z obrázku jsou podrobněji popsány na 

samostatných listech. Pro vrcholový management firem jsou určeny nadstavbové 

aplikace typu BI/MIS - obvykle vlastní aplikace - sloužící k poskytování jak globálních, 

tak i detailních strukturovaných informací a podrobněji popsané ve specializovaném 

materiálu. Do oblasti OBCHOD spadají moduly zabezpečující kompletní agendu 

obchodní činnosti podniku od nákupu, přes skladování, až po prodej. KONSTRUKCE A 

TECHNOLOGIE je oblastí péče o technickou a technologickou přípravu výroby. 

Moduly oblasti VÝROBA zahrnují problematiku týkající se plánování a řízení všech 

částí výrobního procesu. Tvorba plánových a operativních kalkulací, jejich konfrontace 

a vyhodnocování ve vztahu k výsledné kalkulaci je náplní oblasti KALKULACE. Péče o 

výrobní zařízení, nástroje, nářadí a měřidla jak z hlediska plánování oprav, tak i 

sledování nákladů je řešena v oblasti ÚDRŽBA. EKONOMICKÁ a FINANČNÍ 

OBLAST svými moduly pokrývá veškeré zákonné a další požadavky nezbytné k 

řádnému a komfortnímu výkonu evidenčních a správních ekonomických činností 

podniku. Zabezpečena je samozřejmě rozsáhlá problematika lidských zdrojů, jak z 

hlediska výpočtů mezd, tak i z hlediska péče a vzdělávání pracovníků. V oblasti 
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SPECIÁLNÍ MODULY se nacházejí jednak úzce specializované profesní moduly, 

jednak obecné moduly určené ke spolupráci s dalšími informačními systémy nebo jejich 

částmi. V JÁDRU jsou definovány obecně platné parametry všech úloh systému a 

kromě nich moderní nástroje Konfigurátor objektů a Generátor výstupních formátů.  
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6 Popis hlavní procesu činnosti firmy 
Pro firmu jako je TVD, a.s. je klíčový výrobní proces. Ten je podporován a těsně vázán 

na informační systém firmy. Je proto žádoucí, aby systém splňoval požadavky firmy na 

podporu výrobního procesu a také sledoval ostatní činnosti firmy v návaznosti na 

podpůrné procesy. 

Díky implementaci nové informačního systému se výrobní proces částečně 

optimalizoval pro potřeby IS OR-System, stejně tak jako se customizoval samotný 

informační systém.  

Customizaci a implementaci informačního systému prováděla společnost OR-

CZ. V systému jsou stále prováděny změny, které sledují požadavky zákazníka, tedy 

firmy TVD. Informační systém sleduje potřeby rozrůstající se firmy a zajišťuje plnou 

podporu rozšiřujícího se sortimentu výroby. 

V následující části této kapitolu je popsán hlavní výrobní proces z pohledu 

vázanosti na IS. V další části je naopak tento výrobní proces zasazen do kontextu celé 

mapy procesů ve společnosti. 

6.1 Přijetí a zpracování prodejní zakázky 
Jako výchozí proces celé výrobní firmy je zpracování požadavků zákazníka. V tomto 

případě to znamená přijmout prodejní zakázku, zpracovat ji a posoudit. Na základě 

tohoto posouzení pak může dojít ke třem situacím. V první je předmětem zakázky 

standardní výrobní sortiment firmy, v druhé se jedná o pozměnění některých parametrů 

standardizované výroby, ve třetím pak o zcela nový výrobek (výrobu). Průběh všech tří 

větví je zobrazen na Obr. 3. 

Objednávka zákazníka / Prodejní zakázka 

Jako vstup hlavního procesu firmy je objednávka zákazníka, resp. prodejní zakázka. 

Zákazník po firmě poptává službu, v tomto případě produkci firmy. 

Posouzení objednávky 

Po přijetí prodejní zakázky dochází k jejímu zpracování. Po zjištění přesné potřeby 

zákazníka je pak zakázka posouzena jako: 

− standardní výroba 
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− customizovaná výroba (standardní výroba s úpravami dle přání zákazníka) 

− nový výrobek – zákazník požaduje výrobek, který není součástí standardního 

výrobního programu. Jedná se tedy o nestandardní výrobu. 

6.1.1 Standardní výroba 

Oddělení TPV 

Po posouzení zakázky jako standardní, tedy že zákazník poptává výrobek, který je 

součástí výrobního sortimentu firmy, dochází k její podstoupení oddělení technické 

přípravy výroby. Zde jsou pro standardní výrobu již zpracovány TPV dokumentace. 

Jedná se o katalog položek, katalog operací, kusovníky a materiálové normy, nářadí a 

technologické postupy nutné k výrobě. Společně s nimi jsou vedeny ceníky (prací, 

polotovarů, výsledných výrobků).  

Výběr ceníku 

Při zpracování standardní výroby je možné v určitých mezích pohybovat s konečnou 

cenou výroby pro zákazníka. Je zde tak možné cenově zvýhodnit velkoodběratele, stále 

odběratele aj. a dává se tím možnost managementu firmy vytvářet pevnější vazby 

s odběrateli. 

Vytvoření výrobní zakázky 

Po dohodnutí s odběratelem a akceptací stanovených podmínek dochází k vytvoření 

výrobní zakázky v IS firmy. Tímto úkonem se z prodejní zakázky pro firmu stává 

výrobní zakázka, která je pak dále zpracovávána. 
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6.1.2 Customizovaná výroba 

Předání oddělení konstrukce a programování 

Požadavky zákazníka jsou zpracovány konstrukčním oddělením. Je nutné navrhnout 

technickou realizaci zákazníkova požadavku. Je nutné také přeprogramovat výrobní 

programy výrobních strojů. V této fázi dochází k nastavení příznaku u výrobní zakázky 

v IS. Je tak tedy možné sledovat její stav, co se týče oddělení konstrukce. 

Předání oddělení TPV 

Po zpracování technického zpracování konstrukce a programování dochází k předání 

zakázky oddělení TPV. Je nutno přepracovat TPV pro standardní produkt výroby tak, 

aby byla možná její výroba (u výroby skříní např. zabezpečit vytvoření otvorů na 

místech, která požaduje zákazník). 

Posouzení bonity zákazníka + volba ceníku pro zákazníka 

Stejně jako u standardní výroby i zde je možné do určité míry pracovat z cenou 

konečného produktu. Pokud se jedná o klíčového zákazníka, přistupuje se k ceně za 

customizaci jinak, než pokud se jedná o zakázku na malý počet kusů, pro které by 

změna výrobního postupu znamenala neúměrné zvýšení ceny a zakázka by tím ztratila 

výhodnost jak pro výrobce, tak i odběratele. (V praxi většinou dochází ke kombinaci 

standardní výroby spolu s výrobou customizovanou. V tomto případě bude posouzení 

bonity zákazníka a tím i volba ceníku probíhat poněkud jinak). 

Obecně lze cenu zakázky stanovovat na základě různých měřítek. Firma se 

většinou rozhoduje také na základě možnosti dlouhodobé spolupráce, případného 

rozvoje odběratelsko-výrobního vztahu, perspektivy zákazníka, co se týče budoucích 

zakázek atd.. 

Vytvoření výrobní zakázky 

Stejně jako v minulé větvi dochází k zanesení zakázky do IS a tím vzniku výrobní 

zakázku. 
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6.1.3 Nestandardní výroba 

Nový výrobek 

Novým výrobkem je v tomto případě myšleno nová výroba, která není součástí 

standardního výrobního sortimentu ani customizovaných úprav výroby. 

Oddělení konstrukce 

V oddělení konstrukce dochází k posouzení specifikace zakázky na základě jejich 

technických parametrů. To je pak porovnáváno z možnostmi firmy. Tedy zda-li je firma 

schopná takovou zakázku realizovat, v jaké kvalitě, jestli je schopna zajistit jakost 

výroby apod. Tyto informace jsou důležité pro oddělení prodeje a pro další komunikaci 

se zákazníkem. 

Technická příprava výroby 

Na základě vyjádření oddělení konstrukce dochází k dekompozici výroby na jednotlivé 

úkony. Spolu s technologickým oddělením dochází ke zpracování požadavků na 

materiál, nástroje, technické postupy i práci. 

Kalkulace 

Kalkulace představují nástroj na stanovení nákladů za výrobek. Provádí se na základě 

materiálových a výkonových norem, na základě definovaných číselníků a dokumentů 

TPV. Jedná se zejména o definování kalkulačního vzorce, tzn. stanovení potřebné 

kalkulační základny (materiál, mzdy, režie, strojní náklady apod.). Vedle základních 

parametrů kalkulačního vzorce vstupují do kalkulace i další parametry. Je také důležité  

rozlišovat typy kalkulace (plánovaná, skutečná, přirážková). Problematika kalkulací 

přesahuje rozsah této části, tzn. stručný popis hlavních procesů firmy. 

Vedle cenové kalkulace je také třeba zdůraznit problém časové kalkulace. Ta 

může hrál velkou roli při akceptování nabídky zákazníkem. Je také důležitá pro výrobní 

firmu v návaznosti na již naplánovanou výrobu ostatních zakázek. 

Posouzení zakázky 

Na základě spočtených kalkulací dochází k posouzení zakázky. Rozhoduje zejména 

výhodnost zakázky pro firmu (posuzována opět s ohledem na vztah k zákazníkovi, popř. 

možnost rozšířit standardní výrobu o tento výrobek). V tomto procesu jsou 

zohledňovány názory oddělení konstrukce, technologického oddělení, nákupu. 
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Oddělením prodeje je také nabídnuta zákazníkovi cena, za kterou je firma 

schopna, resp. ochotna tuto zakázku vyrobit. 

Odmítnutí zakázky 

V případě nevýhodných kalkulací pro výrobní firmu může dojít k odmítnutí zakázky. 

Zároveň je také možné odmítnutí zakázky zákazníkem za cenu stanovenou výrobní 

firmou. Je zde pak možná diskuze o podmínkách případného kontraktu, nicméně pokud 

nejde k dohodě, dochází k odmítnutí zakázky a tím i celé objednávky. 

Schválení zakázky 

Pokud dojde ke shodě mezi odběratelem a výrobcem, kde podmínkou je výhodnost 

zakázky pro výrobní firmu (ta je možná posuzovat nejen z finančního hlediska), dochází 

ke schválení zakázky. Na základě toho schválení dochází stejně jako v ostatních větvích 

k vytvoření výrobní zakázky a její zanesení do IS firmy. 

6.2 Proces tvorby technické přípravy výroby 
Tento proces je součástí hlavního procesu přijetí zakázky a výroby. V diagramu je 

zahrnut jako blok před samotným přijetím zakázky. V různých modifikacích se objevuje 

ve všech třech větvích procesu přijetí prodejní zakázky. V procesním diagramu (Obr. 4) 

je zachycen průběh procesu vytváření nové TPV dokumentace pro nový výrobek. 
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Obr. 4: Proces tvorby dokumentace TPV 

Požadavek na zpracování TPV 

Vstupem do procesu zpracování dokumentace TPV je požadavek na její zpracování. 

Ten v tomto případě pochází z oddělení konstrukce (návaznosti zachyceny na Obr. 3),  

resp. vychází ze nutnosti zpracování požadavku na výrobu. 

Prohledání katalogu položek + čekání na založení potřebných položek 

V této části procesu dochází k procházení katalogů položek potřebných k výrobě dané 

zakázky. V případě, že potřebná položka není součástí stávajícího katalogu, je potřeba ji 

zpracovat a založit. S tímto souvisí určitá časová prodleva. Je třeba zhodnotit možnosti 

strojového zařízení, samotných pracovníků a dalších faktorů ovlivňujících možnosti 

podniku. 
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Tvorba TPV 

Tento blok se skládá z podbloků zpracování kusovníků a materiálových norem a ze 

zpracování technologických postupů. U technologických postupů dochází k výběru 

jednotlivých dílčích operací a je také nutno pracovat se seznamem potřebných nářadí. 

To se pak projeví v dalším bloku hlavního procesu při zhodnocení zakázky. Nutnost 

pořízení nových nástrojů se musí objevit v kalkulaci. (V té je pak možné také uvažovat 

její pozdější zhodnocení pro další zakázky podobného typu). 

Výstup bloku tvorby TPV je kompletně zpracovaná dokumentace k výrobě dané 

zakázky, popř. výrobku. 

6.3 Výrobní proces 
Výrobní proces je klíčový pro každou výrobní firmu. V případě popisované firmy se 

jedná o několik typů výroby a několik výrobních divizí. Nicméně firma se opírá 

zejména o výrobu skříní pro rozváděče. Výrobní proces se liší nejen na každé zakázce, 

ale i na každém dílu výsledné sestavy. Na Obr. 5 je zobrazen obecný diagram výrobního 

procesu tak, jak probíhá v návaznosti na IS firmy. Je třeba zdůraznit, že v uvedeném 

diagramu dochází ke smyčkám a rekurzím tak, jak polotovar výrobku putuje přes 

všechna pracoviště. Zobrazen je poněkud zjednodušený rámcový přiklad výrobního 

procesu. 

Zanesení výrobní zakázky 

Vstup pro výrobní činnost je zanesení výrobní zakázky. To se děje jako výstup procesu 

přijmutí objednávky. V informačním systému tak vzniká zásobník práce pro dané 

výrobní oddělení. 

V grafu procesu není explicitně zdůrazněno plánování výroby. Tento blok je 

však velice důležitý jak pro další řízení výroby, tak i ve vztahu k souběžně prováděným 

zakázkám. Do procesu plánování vstupuje několik faktorů, které jsou specifické pro 

jednotlivá výrobní oddělení i pro jednotlivé zakázky. Plánování proto není v tomto 

přehledovém diagramu podrobně rozebráno. 
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Zadání do výroby 

Mistři jednotlivých výrobních oddělení zadají práci do výroby na základě zásobníku 

práce střediska. Tím vzniknou fronty práce pro jednotlivá střediska a daná pracoviště ve 

výrobě. 

Výroba 

Samotná výroba se skládá z operací popsaných v TPV. Výroba a práce na výrobě je 

vykazována jednotlivými pracovníky přímo na pracovišti za použití počítačové pracovní 

stanice s softwarovým klientem pracujícího přímo s daty v IS. Jako výsledek výroby 

z hlediska IS je vytvářen mzdový lístek pracovníka společně s vykázanou prací a 

samozřejmě vyrobenými výrobky. 

Uskladnění hotových výrobků 

Po kompletaci a dokončení výroby jednotlivých kusů zakázky, popř. poptávaných 

sestav je tato hotová výroba uskladněna ve skladu hotových výrobků a zaevidována. 

Je důležité jednoznačné oddělení dokončené a nedokončené výroby. I z toho 

důvodu, že dokončená výroba je již účetně vedena jako stav skladu hotových výrobků. 

6.4 Proces uzavření zakázky 
K uzavření zakázky dochází po expedici zakázky, vytvoření průvodních dokumentů 

k zakázce, dodacího listu zakázky a aktualizaci stavu zásob na skladě. Tento proces je 

zobrazen na Obr. 5. 

Vytvoření výdejového záznamu v IS 

Vstupem pro celý proces vyskladnění je požadavek na expedici hotových výrobků. V IS 

jsou vytvořeny průvodní dokumenty zakázky (resp. dodávky jedná-li o část zakázky). Je 

vytisknut dodací list, popř. výdejový doklad. Zároveň je v IS nastaven příznak u 

dokončené a vyskladněné části zakázky. Díky tomu dojde k aktualizaci zásob skladem. 

To se projeví také účetním zanesením stavu zásob. 

V případě, že se jedná o vyskladnění celé zakázky či poslední subdodávku je 

těmito úkony zakázka v IS uzavřena a přesunuta do hotových vyskladněných zakázek.
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6.5 Výrobní proces v kontextu ostatních 
procesů firmy 

Jiný pohled na výrobní proces poskytuje celková mapa procesů firmy. Na Obr. 7 je 

vidět výrobní proces v návaznosti na ostatní podpůrné procesy firmy. V této mapě 

procesů je rozdělena samotné výroba od jejích podpůrných procesů. Je i separována část 

příprava výroby a procesy podpory výroby.  

Centrem celé mapy procesů je zákazník. Vyplívá z ní, že organizace je silně 

orientovaná na konečného zákazníka. Snaží se udržet jakost výsledného produktu ve 

všech zobrazovaných částech mapy a zároveň reagovat na přání zákazníka. 

Samotná výroba je zde definována pouze jednotlivými operacemi. A pokud 

bychom si odmysleli velikost bloku z důvodu zobrazení všech čtyř středisek výroby, byl 

by tento blok pouze nevýraznou součásti mapy procesu. Pokud ale analyzuje toky 

informací v této mapě, zjistíme, že všechny bloky mají přímou vazbu na výroby. Tímto 

je dokázáno tvrzení z úvodu této práce. Tedy že samotný výrobní proces je z pohledu 

fungování vždy nejdůležitější částí výrobní firmy.  

Díky přímé vazbě všech ostatních bloků na výrobní proces nás tato mapa také 

utvrzuje v tom, že všechny procesy ve firmě mají vliv na výrobní proces a tedy i na 

jakost výsledného produktu. Klíčovými se tak stávají zejména podpůrné procesy výroby 

a procesy přípravy výroby, kde samotná výroba pak do jisté míry pouze přebírá jakost 

nastavenou těmito procesy. 
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7 Popis implementovaných modulů 
OR-SYSTEM ve firmě TVD  a.s. 

V následujícím textu budou podrobněji popsány jednotlivé moduly informačního 

systému OR-SYSTEM, které jsou předmětem implementace ve společnosti TVD, a.s 

7.1 Obchodní oblast 
7.1.1 Prodej 

Nabídka 

Tvorba nabídkových listů, jejich tisk. Tvorba objednávek z potvrzených nabídkových 

listů. 

Obchodní případ  

Založení zákaznické zakázky, předdefinování platební, dopravní a dodací podmínky 

k zákazníkovi s možností aktualizace, dodací adresa, bankovní účty vlastní i odběratele, 

možnost odlišení dle druhu dodávky, definice měny pro zakázku vč. přitažení kursu 

z kursovního lístku (také přepočet dle pevného koeficientu EUR). Tvorba obchodní 

smlouvy, její tisk do formuláře i na čistý papír. Stav plnění dle různých pohledů, změny 

v zakázkách. 

Expedice 

Vytváření expedičních listů (tvrdá rezervace). Tvorba dodacích listů z jednoho nebo 

více expedičních listů s vazbou na skladové pohyby. Definice typů dodacích listů – pro 

každý typ možno nastavit vlastní číselnou řadu a tvar tiskového výstupu.  

Fakturace  

Definice vzorů faktur - pro každý typ možno nastavit vlastní číselnou řadu, tvar 

tiskového výstupu a kontaci pro převod do účetnictví a financí. Tvorba přímo nebo 

z dodacích listů, možnost kumulace více dodacích listů na jednu fakturu. Zálohová 

faktura, možnost její tvorby z expedičního listu vč. skrytého navýšení o hodnotu DPH, 

odpočet zaplacené zálohy při tvorbě zúčtovací faktury. Režijní faktura bez vazby na 

skladové pohyby. Deník faktur, daňový výkaz, očekávané platby. 
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Rozbory, statistiky 

Rozbory obchodní činnosti z fakturace dle výrobků, zákazníků, měny, druhu dodávky, 

atd. Volné zadání období od-do. Měsíční statistiky fakturace srovnávací a kumulativní. 

7.1.2 

7.1.3 

Skladování 

Sklady 

Definice různých typů skladů -  běžný, fiktivní, obalové konto. Stanovení metodiky 

oceňování pro každý sklad – pevná cena, průměrná cena, FIFO metoda. Výrobky na 

skladech v dialogu. 

Skladové pohyby - příjmy, výdeje, přesuny, přecenění, rezervace, docenění, 

inventury – vč. účetní kontace. 

Skladové pohyby 

Příjmy: s vazbou na dodavatelskou nebo výrobní objednávku nebo bez vazby. Pro 

nakupované materiály doúčtování pořizovacích nákladů. 

Výdeje: na výrobní zakázku, na středisko. Možnost tvorby expedičních příkazů a 

dodacích listů z rezervačních nebo výdejových pohybů. 

Přesun: automatické generování příjmového pohybu na cílovém skladě. 

Ostatní: předpříjem, rezervační pohyby (tvrdá rezervace) přecenění a docenění 

skladových zásob, inventurní stav, inventurní rozdíl. 

Výběrová šetření 

Sledování stavu a pohybu zásob, dispoziční přehledy, skladové výkazy, skladová karta, 

deník dokladů, inventury. 

Nákup 

Žádanky na materiál 

Definice oprávněných žadatelů a referentů zásobování, tvorba žádanek, potvrzování, 

zhromadňování. Výběr dodavatele dle historie objednávání. 

Plánování materiálových potřeb 

Požadavky na výrobní materiál z propočtu potřeby (zohlednění předstihu, definované 

minimální zásoby, aktuálního stavu na skladech a existujících objednávek). 
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Objednávání materiálů 

Tvorba objednávek ručně nebo z požadavků, předdefinování platební, dopravní a dodací 

podmínky k dodavateli s možností aktualizace, bankovní účty vlastní i dodavatele, 

definice měny pro objednávku vč. přitažení kursu z kursovního lístku (také přepočet dle 

pevného koeficientu EUR). Tvorba obchodní smlouvy, její tisk do formuláře i na čistý 

papír. Stav a plnění objednávek dle různých pohledů, změny v objednávkách. 

7.2 Výrobní oblast 
7.2.1 

7.2.2 

TPV 

Kusovníky 

Tvorba spotřebních norem, kusovník strukturní, inverzní. Vazba materiálu na konkrétní 

operaci technologického postupu. Možnost využívání fiktivních struktur, časová 

platnost normy.  

Technologické postupy 

Katalog operací a úkonů, možnost využití katalogu při tvorbě technologických postupů. 

Hromadné technologické postupy pro skupiny výrobků, časová platnost (historie) 

technologických postupů. 

Kalendáře 

Podnikový kalendář, kapacita strojů a skupin strojů. 

Organizační struktura podniku, stanovení účetních středisek. Kalkulační vzorec, 

definice libovolné režijní základny (mzdové a materiálové režie), strojní náklady, 

procenta režií pro jednotlivá střediska, 

Kalkulace 

Kalkulace plánová, operativní a skutečná, jejich porovnání v dialogu, simulace změn, 

Cenová kalkulace (základní prodejní cena) s možností přecenění, sledování 

nákladovosti. 

Plánování výroby 

Tvorba plánu 

Pořízení plánu výroby, promítání skutečnosti ze skladových pohybů. 
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Plán materiálových potřeb 

Propočet potřeby materiálů (MRP kalkulace) se způsobitelem nebo bez něj, možnost 

parametrického nastavení.  

Kalendáře 

Vytváření kapacit strojů a skupin strojů. 

Kapacitní bilancování 

Vytváření kapacit dle period, kapacitní bilancování, postupné obsazování kapacit po 

vrstvách (zákaznické zakázky, návrh potřeb z propočtu, výrobní zakázky). 

Plán  nákladů 

Kalkulace nákladů (dle položek plánové kalkulace) na plánovanou výrobu dle středisek. 

7.2.3 Řízení výroby 

Dispečerské řízení 

Zásobník práce, podpůrné sestavy a dispozice, uzavírání a pozastavování zakázek. 

Tvorba výrobních zakázek 

Tvorba výrobních zakázek a dávek, možnost generování z propočtu potřeby. 

Ekonomická  výrobní dávka, zhromadňování požadavků z více zákaznických zakázek 

pro výrobu. 

Tvorba výrobních dávek 

Vznik zakázkového technologického postupu a kusovníku jako „otisku“ standardního 

TPV výrobku s možností aktualizace, sledování historie výrobních dávek. 

Průvodní listiny 

Tisk průvodek, výdejek, mzdových lístků, materiálových žádanek,  zpětných hlášení aj. 

– možnost parametrického nastavení. 

Změnové řízení 

Hromadné změny v zakázkovém technologickém postupu a kusovníku, časově omezené 

odchylky. 
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7.2.4 

7.2.5 

Odvádění výroby 

Sledování výrobních zakázek 

Stav zakázek, podpůrné sestavy. 

Hlášení výkonů  

Evidence hlášení, stav zakázky a operací, mzdové odchylky. 

Zaúčtování výkonů 

Mzdové výkony na zakázku, výkonové normy. 

Výdej materiálu 

Adresné fasování materiálu, hromadné výdejky,  náhrada materiálu. 

Příjem na sklad polotovaru 

Ruční  nebo automatické příjmy,  rozpracovanost na fiktivních skladech, příjem na 

kusové místa (zakladač). 

Příjem na sklad expedice 

Ruční  nebo automatické příjmy, ocenění příjmů,  ukončení zakázek a dávek. 

Neshodná výroba 

Zmetkové hlášení, komise jakosti, řešení náhrad, evidence neshodných výrobků a řešení 

chyb. 

Vyhodnocení výroby 

Stav zakázek 

Plnění zakázek, rozborové sestavy. 

Vyhodnocení nákladů 

Rozdíl mezi plánem a skutečností, statistiky  neshodné výroby. 

Skutečná kalkulace 

Tvorba skutečné kalkulace, porovnání s plánovou a operativní kalkulací. 

Vazby na EKO 

Tvorba OBM, přenos On-line. 

Vyhodnocení materiálových   náhrad a odchylek 

Statistiky, rozbor příčin změn a náhrad. 
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Inventura rozpracované výroby 

Evidence a pořízení inventurního stavu, tisk inventarizačních protokolů. 

Výsledky inventury 

Pořízení evidenčního stavu, výpočty rozdílů. 

Ohodnocení inventury  

Plánová kalkulace, předání do EKO. 

7.3 Ekonomická oblast 
7.3.1 Účetnictví 

Kmenová data 

Účtový rozvrh, možnost vést otevřené položky stran MD a DAL u vybraných účtů, 

možnost rozúčtování na střediska a nositele nákladů, označení daňově 

uznatelných/neuznatelných účtů; druhy dokladů, dokladové řady; definice více 

pokladen s přidělením přístupových práv na konkrétní pokladnu, možnost nadefinovat 

samostatné dokladové řady pro příjmové a výdajové pokladní doklady; účetní relace 

(předkontace); definice hospodářského roku; vzorové (opakující) se doklady; seznam 

uzávěrkových sestav. 

Pořízení dokladů 

Přijaté faktury (běžné, dobropisy, penalizační, zálohové, v cizí měně), vystavené faktury 

(běžné, dobropisy, penalizační, zálohové, v cizí měně), bankovní doklady, pokladní 

doklady, ostatní účetní doklady, ostatní platby; ruční pořízení dokladů, automatické 

pořízení přenosem z ostatních částí systému; prohlížení, kontrola a následné zaúčtování 

pořízených dokladů; možnost sdružování nedokončených nebo chybných dokladů do 

zvláštních dávek; uplatnění vícenásobné kontroly, které podstatně snižuje chybovost 

zaúčtování; možnost účtování v cizí měně, rozúčtování na střediska a nositele nákladů; 

možnost používání přednastavených souvztažností pro rozúčtování (účetní relace); 

historie pořízených dokladů. 

Platební styk 

Možnost evidence více bankovních kont v různých měnách vlastních i u jednotlivých 

dodavatelů/odběratelů, příkazy k úhradě (ruční zadávání nebo automatické návrhy 
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s možností korekce), bezdokladový styk s různými bankami (tvorba souboru příkazů 

k úhradě pro banku, načítání bankovních výpisů ze souboru poslaného bankou); 

převzetí kurzovního lístku . 

Zápočty 

Návrhy zápočtů (vzájemné zápočty mezi fakturami, dobropisy, zálohami, penalizačními 

fakturami), potvrzení zápočtů, automatické rozúčtování zápočtů po potvrzení 

Vyrovnání otevřených položek 

Vyrovnání otevřených položek saldokonta (automatické, ruční); vyrovnání otevřených 

položek účtů (automatické, ruční); automatické generování kursových rozdílů u 

párovaných dokladů; párování jednoho dokladu s více doklady, možnost vyrovnání 

otevřených položek na účet. 

Upomínky 

Upomínkové řízení, hromadná tvorba a tisk upomínek, vystavování více stupňů 

upomínek, možnost upomínat jen vybrané odběratele. 

Majetkové sankce 

Návrhy majetkových sankcí s výpočtem výše sankce, vystavení a tisk faktur 

majetkových sankcí pro uhrazené,  částečně uhrazené nebo i pro zcela neuhrazené 

faktury (penalizace ke dni), historie majetkových sankcí, kontrola správnosti výpočtu 

výše sankce u došlých faktur majetkových sankcí. 

Přehledy dodavatelů/odběratelů 

Prohlížení pohybů dodavatelů/odběratelů až na konkrétní položku, saldokonto D/O, 

kniha došlých/vydaných faktur, účty D/O, struktura závazků/pohledávek dle data, 

evidence zálohových faktur D/O, sestavení předběžného cashflow (platební kalendář) 

s možností zahrnout do zpracování otevřené položky saldokonta, nevyrovnané zálohy, 

faktury majetkových sankcí, vystavené ale dosud neuhrazené příkazy k úhradě, 

opakující se vzorové doklady a vzorové příkazy k úhradě, to vše s možností ruční 

korekce výše částky a data splatnosti podle aktuálně uzavřených dohod s obchodními 

partnery. 

Přehledy účtů hlavní knihy 

Prohlížení pohybů k účtům až na konkrétní položku, účetní deník, hlavní kniha, účty 

hlavní knihy, pokladní knihy, pokladní a bankovní účty, výkazy (vzorové definice a 
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tiskové šablony pro tisk do formuláře pro účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát), 

možnost úpravy vzorových účetních výkazů, tvorba vlastních účetních výkazů. 

Zpracování DPH 

Pořízení JCD pro zpracování DPH, tabulka DPH, příloha k tabulce DPH, kontrolní 

sestava k příloze DPH, vzorové tiskové šablony pro tisk přiznání k DPH a tisk 

souhrnného hlášení k DPH do formuláře, přehled neplátců DPH. 

Závěrky 

Denní (kontrola účetního dne), měsíční (uzavření měsíčního účetního období), roční 

(kompletní závěrka účetního období); možnost přechodu na hospodářský rok 

s respektováním přechodných období s počtem měsíců <> 12; možnost souběžné práce 

ve více účetních obdobích (běžný a následující měsíc, minulý a aktuální rok); možnost 

zpětného účtování do uzavřených období aktuálního účetního období; možnost 

pořizování dokladů do libovolného budoucího období. 

7.3.2 Majetek 

Dlouhodobý majetek odpisovaný, drobný dlouhodobý majetek odpisovaný, drobný 

neodpisovaný majetek 

Operativní evidence hmotného a nehmotného majetku; nezávislé daňové a účetní 

odpisování respektující rozdílnost ocenění majetku pro daňové a účetní odpisování; 

změny vstupních cen; široká škála způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, podle 

účetních odpisů, podle doby použitelnosti, podle počtu použití, rovnoměrné podle 

vlastní sazby a další); technické zhodnocení; přerušení odpisování; vedení technických 

a popisných údajů k odpisovaného majetku; možnost zadávání změn majetku i zpětně v 

průběhu celého účetního období (to umožňuje: provádět „optimalizaci“ ekonomického 

výsledku firmy pomocí odpisů při roční uzávěrce, zpětně přeúčtovávat odpisy mezi 

středisky); hromadné změny vybraných údajů, možnost přečíslování inventárních čísel; 

automatizované vedení karet odpisovaného majetku po celou dobu jeho existence; 

zpracování plánů daňových a účetních odpisů; předkontace účtování pomocí tzv. 

„účetních relací“; možnost účtování přírůstků/úbytků drobného neodpisovaného 

majetku na podrozvahové účty; možnost uchování vyřazených položek v systému po 

zvolenou dobu. 
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Periodické činnosti 

Měsíční zpracování kompletní vazby na účetnictví včetně účtování o pořízení, 

technickém zhodnocení, úbytcích (i částečných) jednotlivých položek; možnost 

předběžné měsíční závěrky. 

Sestavy 

Množství uživatelských výstupů; trvalé uložení standardních výstupů (sestav) v archivu 

sestav; univerzální prohlížecí program s možností exportu vybraných údajů do EXCEL 

tabulek; univerzální program pro tvorbu inventurních soupisů. 

Číselníky 

Možnost využití číselníků středisek, umístění, SKP, odpovědných osob, zvláštních 

odpisových plánů, pojistných smluv. 

7.4 Oblast personalistiky a mezd 
7.4.1 

7.4.2 

Personalistika 

Personální karty 

Evidence všech údajů sledovaných osobním oddělením a sledování změn vybraných 

údajů, zdravotní pojišťovny, evidence dětí zaměstnanců, důchodů, změněných 

pracovních schopností, sledování praxe a vzdělání pracovníků, evidence a kontrola 

periodických školení a zdravotních prohlídek, statistiky (evidenční, mimoevidenční 

stavy apod.) 

Tiskové sestavy 

Tisk sestav používaných osobním oddělením, seznamy dle kritérií (např. jubilea) 

Práce a mzdy 

Mzdové listy 

Minimalizace počtu ručně zadávaných údajů typu měsíční data, evidence a výpočet 

nemocenských dávek, vedení trvalých srážek pracovníků, pomocí vlastního interpretu 

výrazů  (úpravy na míru dle zadání uživatele přímo v tomto číselníku bez zásahu do 

programu) 
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Přenosy z modulu EDS 

Načtení dat z modulu EDS 

Výpočet mezd 

Výpočet mezd dle vzorců zadaných v číselníku mzdových složek, vyhodnocovaných 

Tvorba platebního kalendáře 

Tisk příkazů k úhradě všech plateb (např. sporožiro, srážky, pojištění, daně apod.) 

vazba na modul EPS a to Komerční Banka , Česká spořitelna , Česká pošta (složenky) 

Průměry 

Výpočet průměrů 

Zúčtování daní 

Výpočet ročního zúčtování daně,potvrzení o zdanitelných příjmech 

Přenos do účetnictví  

On line vazba do účetnictví 

Tiskové sestavy 

Tisk volně definovaných rekapitulací měsíčních, ročních, Potvrzení při odchodu, 

Výpočet daně z příjmu fyzických osoby, Přehled pojištění malé organizace 

Prohlížení dat 

Pohodlný přístup k datům z předchozích měsíců a let a tisk sestav z těchto dat 
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8 Detailní analýza výrobního procesu 
firmy 

Výrobní proces ve firmě TVD a.s. je díky několika typům výrobny poměrně rozmanitý. 

Analýza popisuje proces výroby skříní pro elektrické rozvaděče, které jsou stěžejní 

výrobou pro celou firmu. V následujících kapitolách práce se pokusím zaměřit se na 

fungování tohoto výrobního procesu v návaznosti na podnikový informační systém. 

Nebudu zde tedy popisovat technické detaily, které nejsou předmětem této práce. 

Hlavní proces firmy, tedy průběh zakázky od jejího přijetí až po expedici, je 

obecně popsán v kap. 6 a znázorněn pomocí grafů na Obr. 3 až Obr. 5. Nyní se budu 

podrobněji zabývat klíčovou částí tohoto procesu, tedy samotnou výrobou.  

8.1 Výrobní proces z hlediska IS 
Výrobní proces je schématicky znázorněn na Obr. 8. Toto schéma výroby jsem sestavil 

na základě konzultací s pracovníky společnosti a také dle skutečného stavu ve výrobě. 

 

Základním předpokladem pro výrobu je přijetí zakázky a její zadání do IS firmy. 

Tento proces byl již obecněn popsán v předchozích kapitolách. Na základě zanesení 

zakázky dochází k jejímu zpracování. 

Pokud je k této zakázce dostupná výrobní dokumentace (tzn. TVP, kusovníky, 

programy pro obráběcí stroje apod.), je možné její zaplánování do výrobního procesu 

firmy. Pokud zakázka vyžaduje vyhovení nebo úpravu výrobní dokumentace, je v IS 

označena patřičným příznakem. V praxi je tento příznak vizuálně realizovaný šedým 

pozadím v řádku zakázky. Takováto zakázka je pak dále zpracovávána technickým 

oddělením a oddělením konstrukce. 

Pokud se nejedná o novou výrobu, nejčastějším důvodem nutnosti zpracování 

zakázky oddělením konstrukce je nutnost vyhotovit TPV dokumentaci k dané zakázce. 

Tato situace vzniká nejčastěji u výroby atypů.  

Do kategorie atypů v tomto případě spadá standardní výrobní sortiment 

s různými úpravami dle přání zákazníka. Vzhledem k hlavnímu výrobnímu odvětví 

firmy, což jsou skříně pro elektrické rozvaděče, jsou to většinou různá rozmístění 

větracích otvorů, různé výřezy pro kabeláž, přídavná isolace atd.  
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Pokud se zakázka liší od standardní výroby pouze v jednom dílu sestavy (např. 

upravené dveře skříně dle přání zákazníka), dochází k vyjmutí atypického dílu 

z celkového TPV zakázky a je samostatně dodělána TPV atypického dílu. Výroba 

tohoto dílu je také pak plánována odděleně od standardních dílů sestavy. Toto je blíže 

popsáno v kap. 8.2.1 Plánování výroby atypů. 

  

Pokud není nutná změna výrobní dokumentace, popř. je-li zakázka zpracována 

technickým oddělením a potřebné dokumenty jsou vyhotoveny a je tedy odstraněn 

příznak zakázky v IS, je možné výrobní zakázku zařadit do plánování výroby. 

Plánování výroby se věnuji odděleně v samostatné kapitole. 

8.1.1 

8.1.2 

Fronta práce na středisku 

Zakázka je na základě technické dokumentace a technologického postupu rozdělena až 

na jednotlivé specifické úkony a operace. Tyto úkony jsou rozděleny podle charakteru 

do různých středisek výroby.  

Konkrétně v procesu výroby se jedná např. o vyřezání potřebných dílů ze 

skladového materiálu, jeho ohýbání, vyřezání otvorů, lakování, nastřelení izolačních 

šroubů atd. Celý technologický postup končí montáží, pokud je zakázka expedována, 

resp. uložena na sklad hotových výrobků, nebo ve formě jednotlivých dílů skříně na 

sklad polotovarů. 

Díky rozkladu zakázky až na jednotlivé operace je na každém středisku a dílně 

vytvořena fronta práce. Z této fronty pak mistr výroby vybírá práci, kterou zadá do 

výroby. Toto provádí tiskem mzdových lístků, které slouží pracovníkům jako popis 

činnosti, kterou mají vykonávat. 

Mzdové lístky 

V informačním systému firmy jsou definovány čtyři typy mzdových lístků. Toto vyšlo 

z potřeb jednotlivých dílen, kde v každé části výroby jsou pro pracovníka relevantní 

poněkud odlišné údaje o zpracovávaném kusu zakázky. Jiné požadavky na mzdový 

lístek má pracovník řezačky a jiné pracovník na montáži. V prvním případě pracovník 

vyžaduje např. označení součásti spolu s programem stroje, který musí k vyhotovení 
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práce použít, v druhém pak bude klíčové číslo a označení zakázky, spolu s označením 

finálního výrobku.  

V případě lakovny je pak nutno zdůraznit nestandardní barevné provedení 

skříně. Toto bývalo problém. Části sestavy, které měly být vyhotoveny jinou barvou 

byly provedeny standardní šedo-hnědou barvou. Toto se nyní v praxi řeší tak, že části 

sestavy s jiným barevným provedením jsou vedeny jako jedna sestava pod jiným 

barevným označením. 

Ukázky jednotlivých typů mzdových lístků jsou uvedeny v příloze této práce 

(viz. Příloha 1). 

Mzdový lístek vždy obsahuje číslo mzdového lístku, které jednoznačně označuje 

operaci na dané zakázce a slouží k identifikaci daného úkonu ve frontě práci při 

následné odvádění vykonané práce. Dále pak označení zakázky, a to jak interní, tak i 

zákaznické. Je tak možno v každé fázi výroby jednoznačně identifikovat, ke které 

zákaznické zakázce patří daný díl. Stejně tak je možno pro potřeby zákazníka zjistit stav 

výroby. Označení zákaznickou zakázkou je pak klíčové při konečné montáži výrobku.  

Mzdový lístek vedle dalšího obsahuje také označení prováděné operace spolu 

s jejím slovním popisem, který je nutný při nestandardních úpravách a požadavcích. 

Dále pak interní katalogové označení daného dílu, sazbu za kus provedené práce, za 

celý mzdový lístek a termín zakázky. Jak již bylo řečeno, pro každé středisko jsou tyto 

údaje jinak strukturovány a zvýrazněny, pro usnadnění přehlednosti pracovníkům. 

8.1.3 Odvádění mzdových lístků 

Samotný mzdový lístek se z IS tiskne přiřazen na fiktivního pracovníka střediska  

evidovaného v IS. Toto opatření bylo zavedeno kvůli nemožnosti plánování výroby 

přesně v rámci směn a na pracovníka. Mohlo by pak docházet k situacím, kdy je jedna 

směna rychlejší než druhá. Tím by docházelo ke zbytečným prodlevám ve výrobě a 

prodloužení dodacích lhůt zakázek. Dále by mzdový lístek na konkrétního pracovníka 

nezohledňoval poruchy strojů, nutné seřízení a údržbu aj. Konkrétní pracovník je tedy 

determinován pouze svojí pracovní pozicí v rámci směny. 

Na základě mzdového lístku tedy fyzicky dojde k odvedení práce pracovníkem 

dílny střediska. Hlášení odvedené práce se děje přes počítačové pracovní stanice, které 

jsou umístěny v prostorech jednotlivých dílen. Na těchto stanicích je spuštěna instance 
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informačního systému OR-SYSTEM. Jednotlivé stanice jsou přihlášeny pod názvy 

uživatelů příslušných dílen (např. „dílna1“). Pracovní okno systému je tedy 

optimalizováno pouze pro odvádění vykonané práce a pracovník nemá přístup do 

ostatních částí IS. 

V úseky montáže hotových výrobků je navíc systém nastaven pro tisk 

samolepících popisovacích etiket s označením a popisem hotového výrobky, označením 

zakázky a odběratele zakázky. Tento popis je pak nalepen na hotový zabalený výrobek. 

Popis usnadňuje orientaci ve skladu hotových výrobků a zamezuje záměnu hotových 

výrobků při expedici. 

 

Pracovník při odvádění vykonané práce zadá do příslušných kolonek číslo 

mzdového lístku, počet kusů a své osobní číslo, pod kterým je jako pracovník veden 

v IS. Veškeré změny, opravy aj. musí provádět pracovník s danými právy přístupu do IS 

(mistr výroby). 

 

Po odvedení mzdového lístku v IS tak automaticky dojde k odepsání práce a 

jejího odstranění z fronty práce. Pokud pracovník neodepíše celou práci, ale pouze její 

část (např. 3 kusy z 10-ti požadovaných), dojde ve frontě práce k označení práce jako 

rozpracované práce. Toto je také indikováno barevným rozlišením ve frontě práce na 

obrazovce informačního systému. Pokud je odepsána poslední práce na zakázce, dojde 

vedle odepsaní z fronty práce také k dokončení dané zakázky. Ta je umístěna na sklad 

hotových výrobků. 

 

Při některých vykonávaných činnostech výroby jsou zapotřebí dva pracovníci 

k odvedení práce. Děje se tak zejména v úseku montáže. Odvádění práce se pak provádí 

na základě domluvy obou pracovníků tak, že jeden lístek je odveden na prvního a další 

na druhého pracovníka. Pokud by se mzdy za kus zásadně lišily, nebo pokud by nedošlo 

ke shodě pracovníků, je možno při odepisování mzdového lístku zadat i část odvedené 

práce. V případě montáže pak tedy např. 0,5 kusů smontované skříně. 

 

V praxi může dojít k chybnému odvedení práce pracovníkem. Může tak nastat 

situace, že dle informačního systému je na skladě hotových výrobků větší množství 
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hotových kusů, než je tomu ve skutečnosti. Protože sklad hotových výrobků se již 

promítá do účetnictví, řeší tento problém firma tím, že vede dva sklady hotových 

výrobků, vnitřní a vnější. Vnitřní sklad umožňuje zpětnou korekci dat v IS, tak aby se 

tyto změny nepromítaly do účetního hospodaření firmy jako transfer hotových výrobků 

a tak ovlivňovaly ekonomické ukazatele firmy. 

 

Vedle důsledků pro výrobu má odvádění mzdových lístků důsledky i pro 

samotného pracovníka. Mzdové lístky slouží jako základní podklad pro stanovení 

peněžní odměny pracovníka. Na pracovním lístku je zobrazena mzda za kus odvedené 

práce stanovená technickým úsekem výroby. Pokud je pracovník v časovém režimu 

odměn, mzda se stanovuje na základě času práce. 

8.1.4 Další používaná dokumentace 

Pro potřeby montáže je ručně zpracováván seznam zakázek, spolu s označením 

zákaznické zakázky, konkrétním názvem firmy odběratele a počtem požadovaných 

kusů. Do kolonky vedle odběratele jsou pak ručně vypisovány počty již smontovaných 

kusů. 

Tento seznam jednoznačně definuje, kolik jednotlivých kusů požaduje odběratel. 

Spolu se mzdovými lístky tak pracovníkům montáže usnadňuje orientaci v jednotlivých 

zakázkách. Je to důležité také kvůli tomu, že montáž provádí větší skupina pracovníků. 

Některé fáze montáže tak provádí paralelně několik pracovníků a mohlo by tak lehce 

dojít ke zmatení a promíchání jednotlivých zakázek. 
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Obr. 8: Výrobní proces firmy z hlediska IS 
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8.2 Plánování výroby 
Ve firmě TVD a.s. se v principu používají čtyři způsoby plánování. Jedná se o 

zakázkové plánování, plánování na nulté úrovni, plánování atypů a MRP plánování. 

Každé z těchto čtyř způsobů plánování má ve firmě svůj účel a specifické vlastnosti. 

Plánování se provádí paralelně a každá metoda používá pro plánování jiná specifika. 

Logickou strukturu plánování jsem se znázornil ve vývojovém diagramu, který je 

zobrazen na Obr. 9.  

 

Po provedení samotného plánování je v IS vytvořena výrobní zakázka. Je tak 

vytvořena (resp. zkopírována) výrobní TPV a výrobní kusovník. V těchto nově 

vytvořených dokumentech je možné provádět úpravy, upravovat postup na konkrétní 

zakázku, aniž by to ovlivnilo TPV a ostatní dokumenty mimo výrobní zakázku. 

8.2.1 Plánování výroby atypů 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, plánování atypů se používá pro plánování 

výroby kusů sestav (popř. celých sestav), které nejsou ve shodě se standardním 

výrobním programem, tedy na kterých ve nutné provést určitou změnu ve výrobě. 

Funkce modulu informačního systému OR-SYSTEM, která umožňuje podporu 

tohoto typu plánování, byla vytvořena firmou OR-CZ, dodavatelem IS, na zakázku 

speciálně pro potřeby TVD a.s. 

 

Na základě charakteristického klíče je určena atypická součást výrobku či 

sestavy. Poté dochází k tzv. inverznímu plánování. V praxi to znamená, že z celkové 

zakázky, resp. její TPV, je vyjmut atypický díl sestavy. Zpětně se pak plánují jednotlivé 

operace na tomto atypické dílu. Tímto způsobem lze synchronizovat výrobu zakázky. Je 

nutné si uvědomit, že atypem v tomto případě mohou být myšleny různé variace dveří 

až po výrobky, které je nutné kompletně nakreslit v oddělení konstrukce. 

V informačním systému jsou atypy vedeny pod jednotným číslem (např. obecné 

označení jako atypických dveří skříně). Tímto se předchází tomu, že by výsledné 

množství výrobků v IS dosáhlo neúnosných rozměrů. 

Dále je nutné zdůraznit, že při výrobě atypů na dílně jsou vedle používaných 

mzdových lístků (pro standardní výrobu) použity také průvodky (spolu s výkresy 
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součásti) a také program pro použitá výrobní zařízení. Tato dokumentace putuje s celým 

procesem výroby spolu daným výrobkem. Tím je docíleno toho, že na každém 

pracovišti je možno dohledat jak požadované technické rozměry výrobku, tak také 

zakázku, které je atypický díl součástí. 

8.2.2 

8.2.3 

Plánování na nulté úrovni 

Při tomto plánování dochází k naplnění požadavků montáže. Lze je tedy označit za 

jakousi verzi „pull systému“ plánování. Uplatnění tohoto plánování je zejména u 

standardizované výroby, kde je plánována konečná montáž. Části nutné k montáži jsou 

brány ze skladu polotovarů. Je třeba tak zajistit dostatečné množství polotovarů nutných 

k montáži zakázky. 

Zakázkové plánování 

U tohoto typu plánování dochází k plánování jednotlivé zakázky. Dochází k jejímu 

překlopení do informačního systému 1:1. U těchto výrobních zakázek se používá stejné 

označení prodejní i výrobní zakázky. Tedy číslování se převádí. 

Toto plánování by se mohlo zdát z logisticko-ekonomického pohledu jako 

nevýhodné. Zejména kvůli plánování malého objemu výroby. Takto plánovat je nutné 

zejména z kapacitní důvodů. Celá zakázka by neprošla celým technologickým 

postupem. Kapacity jsou omezené zejména v lakovně a svařovně. Také vzhledem k 

technologii výroby není možné dlouho držet rozpracovanou výrobu, zejména kvůli rzi - 

je nutné lakování. 

Proto dochází k rozdělení zakázky na výrobní dávky. Toto sice vnáší 

ekonomické ztráty zejména kvůli nutnosti nastavovat stroj pro danou dávku. Nicméně 

jsou tak postupně plněny dodací termíny. 

 

V tomto místě je třeba zdůraznit, že zatím všechny tři uvedené typy plánování 

byly adresní. To znamená, že všechny prováděné operace, polotovary, díly atd. jsou 

vždy spojeny s konkrétní zakázkou.  
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8.2.4 MRP plánování 

Používá se při plánování jako poslední v řadě. Toto plánování je neadresní, tedy není 

spojeno s konkrétní zakázkou. Provádí se v dávkách (např. 50 kusů dveří). Nejprve se 

tedy provedou uvedená předchozí tři plánování, poté je aplikováno plánování MRP. 

Při plánování je vypočtena hrubá spotřeba výroby. Poté jsou od této spotřeby 

odečteny kusy na skladě a kusy, které již naplánovány předchozími metodami. Rozdíl je 

pak zaplánován pomocí MRP I (Material Requirement Planning). 
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9 Shrnutí analýzy 
Analýza popisuje současný stav procesů a informačního systému ve společnosti. Z 

popisu je patrné, že některé z procesů související s hlavním výrobním procesem je 

možné zefektivnit, popř. zajistit jejich lepší a dynamičtější podporu implementovaným 

informačním systémem. 

Jako devízu popisované společnosti je třeba zmínit management, který si 

uvědomuje nutnost podpory procesů firmy informačním systémem a nutnosti udržení 

kroku s konkurencí. Díky tomu dochází k neustále spolupráci s firmou implementující a 

vyvíjející systém, kteá se společně zástupci společnosti snaží neustále hledat možnosti 

pro zlepšení. Snaží se reagovat na podněty koncových uživatelů, ale i potřeby 

managementu. Zároveň tato spolupráce umožňuje informovanost koncového zákazníka 

(firmy TVD, a.s.) o možných řešeních a nových funkcionalitách, které by případně 

pomohli k ještě lepšímu využití možností systému v klíčových oblastech. 

 

Popis současného stavu ve firmě dává prostor k zamyšlení se nad vylepšením 

procesů, popř. jejich podporou v informačním systému. Pokud bychom se zaměřily na 

hlavní funkce jádra EPR systému, kterého se má tato práce týkat zejména, a nezkoumali 

možnosti vazby systému na manažerské nástavby, řízení dodavatelského řetězce či 

vztahu se zákazníky, poskytuje analýza ucelený popis nejdůležitějšího činnosti z 

hlediska hlavního procesu výrobní firmy, tedy výroby. Charakter práce není zaměřen na 

technologickou stránku tohoto procesu, nýbrž na jeho oporu v informačním systému 

firmy. Proto zde nejsou do detailů rozebrány podrobnosti týkající se kusovníku, 

číselníků, technologických plánu výroby, operací a jejich provázanosti. V některých 

částech by tento detail jistě pomohl k lepšímu pochopení konkrétní implementace a 

činnosti firmy, ale ve většině případů by to znamenalo detailní popis technologie výroby 

a odklon od hlavního tématu práce, tedy podpoře výroby informačním systémem. 

9.1 SWOT analýza společnosti 
Výsledky analýzy jsou stručnou formou shrnuty ve formě SWOT analýzy, která je 

uvedena v Tab. 3. Toto stručné shrnutí má za cíl stručně sumarizovat poznatky získané 

pobytem v popisované společnosti a nabyté konzultacemi s pracovníky společnosti. 
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Analýza by měla také dotvořit jakýsi obecný pohled na popisovanou společnost. A to 

nejen z hlediska informačního systému, ale také v širším kontextu okolí společnosti. 

 
Tab. 3: SWOT analýza současného stavu 

Silné stránky  Slabé stránky 

Obecné 
 technologická vyspělost výroby - lakovna, CNC, 

laser-řezačka 
 technické zabezpečení 
 netrpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků – 

spolupráce s učňovským centrem 
 zvýšení skladové kapacity – nová výrobní hala 
 získání velkých zahraničních zakázek 
 historie společnosti – jméno firmy na daném trhu 
 zaveden systém řízení a kontroly jakosti 

 
Z pohledu IS 
 kvalitní implementace systému 
 zkušení pracovníci na pozici správce systému i 

jednotlivých střediscích 
 soustavná spolupráce s dodavatelem systému 

OR-CZ 
 snaha implementovat nové funkcionality v oblasti 

plánování a řízení výroby 
 

  Obecné 
 výroba nespotřebního zboží 

 
Z pohledu IS 
 nemožnost dlouhodobého plánování výroby 
 plánování v neomezených kapacitách 
 nepružnost výrobního plánu 
 nízká úroveň provázanosti jednotlivých oddělení 

(prodej, výroba, konstrukce, nákup..)  

   

Příležitosti  Hrozby 

Obecné 
 vedle hlavního odvětví, výroby skříní, možnost 

rozšířit i další produkty 
 možnost využití nových prostor ve Vlárských 

strojírnách 
 
Z pohledu IS 
 možnost získat nové zákazníky pružnou reakcí na 

technické požadavky pomocí zakázkové výroby 
 vytvoření konkurenční výhody v podobě krátkých 

dodacích lhůt zakázek 
 zvýšení efektivity výroby zavedením identifikace 

čárovými kódy 

 
 

Obecné 
 silná konkurence strojírenské výroby (nejen 

v regionu) 
 konkurence v oblasti sériové výroby hlavních 

produktů 
 rizika spojená se vstupem na nové trhy 
 spoléhání se na klíčové odběratele 

 
Z pohledu IS 
 konec podpory výrobcem informačního systému 

 

Všechny tyto body lze odvodit z popisu společnosti a informačního systému 

uvedeného v předchozích kapitolách. Ze SWOT je patrné, že rizika, které by mohly 

znamenat skutečnou hrozbu pro chod firmy z pohledu informačního systému (a jeho 

podpory výrobního procesu) je konec podpory implementovaného produktu výrobcem 

informačního systému. Díky počtu implementaci produktu OR-SYSTEM a 

produktovému portfoliu firmy OR-CZ je tato hrozba je poměrně zanedbatelná. V dalším 

- 65 - 



textu této práce se jí tedy nebudu zabývat. Pominu-li technologické hrozby typu 

neobnovitelné zničení dat apod., nepodařilo se mi identifikovat další relevantní hrozby. 

Je tedy nasnadě, že pro další rozvoj fungovaní firmy v součinnosti s informačním 

systémem je třeba se soustředit na slabé stránky podpory procesů informačním 

systémem. 

9.2 Popis klíčových oblastí 
Všechny slabé stránky stručně popsané body SWOT analýzy spolu v podstatě souvisejí. 

Nepružnost operativního plánu výroby je do značné míry determinován komunikací 

mezi jednotlivými odděleními. Výrobní plán je na druhou stranu ovlivněn nemožností 

plánování do skutečných kapacit. Pokud bychom jako příčinu nemožnosti 

dlouhodobého plánování vyřadili nepredikovatelnost přesného stavu budoucích 

zakázek, vyjde nám jako jedna z příčin nemožnost odhadnout plán v horizontu delším 

než několik dní, maximálně pár týdnů. 

Příležitosti v kontextu informačního systému jsou spíše možným vyústěním 

zlepšení slabých stránek činnosti informačního systému. Použití čárových kódů by jistě 

bylo možné a to hned v několika úrovních. Implementace by byla možná jak pro 

evidenci zásob materiálu, tak pro odvádění práce a přesnější sběr dat ze samotného 

výrobního procesu. Přechod na tuto technologii by ale byl náročný, nákladný a 

vyžadoval by zásah do výrobních procesů a technologií. V porovnání se řešením 

problému slabých stránek analýzy uvedených výše, by vynaložené úsilí na 

implementaci některého z řešení využívající čárové kódy znamenalo menší přínos pro 

činnost firmy. 

 

Slabých stránek si je vědoma i firma implementující informační systém do 

společnosti TVD, a.s. Byly vyvinuty úlohy systému, které z části pokrývají i problémy, 

které jsem uvedl. Na základě materiálů o nových funkcionalitách systému OR-

SYSTEM, které mi byly poskytnuty firmou OR-CZ, a na základě konzultací se zástupci 

společnosti TVD a.s. se v další části práce pokusím navrhnout možná řešení problémů 

vyplívajících z analýzy a pokusím se nastínit možné implementace takovýchto řešení. 
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10 Návrh možného řešení 
Aby výrobní firma mohla obstát v konkurenčním prostředí, je nutná pružná reakce 

výroby na požadavky zákazníka. I přesto, že se firma snaží rozšiřovat portfolio výrobků, 

většina výroby přechází od katalogových standardních produktů k výrobě 

customizovaných, atypických či zcela nových produktů. 

Díky současné ekonomické recesi a stavu trhu s hlavními produkty firmy TVD 

a.s., odpadají zakázky obsahující velké počty standardizovaných kusů. Poptávka se 

postupně přiklání k požadavkům na specifické produkty. Vznikají tak poměrně silné 

tlaky na obchodní oddělení firmy, kdy jsou její pracovníci nuceni komunikovat se 

zákazníkem ohledně možného termínu dodání zakázky a zároveň také znát aktuální 

možnosti společnosti a schopnosti výroby dané zakázky. 

Firma TVD, a.s. si je vědoma silné konkurenční výhody, kterou jí pružná reakce 

na tyto zakázky může poskytnout. V oblasti standardizované výroby panuje na trhu 

silná konkurence. V tomto směru by boj o získání převahy na trhu nesl velké náklady a 

v situaci, kdy velcí odběratelé snižují počty objednávaných kusů, i nejisté a těžko 

odhadnutelné výsledky. 

Management společnosti proto ve spolupráci s firmou OR-CZ, podniká kroky, 

které tuto příležitost podtrhnou a zajistí jí její podporu informačním systémem. 

 

Odklon od velkých zakázek plánovaných v horizontu týdnů k výrobě 

polozakázkové a zakázkové výrobě s sebou ale vedle nutnosti podpory komunikace 

mezi jednotlivými odděleními nese také nutné změny v systému plánování samotné 

výroby a práci jednotlivých středisek. 

V analytické části této práce bylo popsáno, že společnost plánuje v neomezený 

kapacitách a samotný výrobní plán je pouze jakýmsi doporučením pro zadávání práce 

na dílnu. Plán výroby je přeplánováván cca jednou týdně, popř. dle potřeby. Takový 

stav je silně nedostačující pro změnu firemní strategie chování na trhu. Se zvyšujícím se 

podílem polozakázkové výroby vystupují stále silnější tlaky na operativní řízení výroby. 

V rozsahu popisované středně velké společnosti by tato operativa bez dostatečné 

podpory v informačním systému byla dlouhodobě neudržitelná. Je tedy nutné provést 

poměrně razantní změnu pohledu na samotný proces plánování výroby. 
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Řešení těchto problémů a požadavků je možné pomocí současného 

implementovaného informačního systému. Je však potřeba implementovat nové či 

vylepšené funkcionality systému. To se samozřejmě neobejde bez nutnosti zásahu do 

interních procesů firmy. Výsledek takovýchto změn ale může znamenat pro firmu 

získání konkurenční výhody a udržení si pozice na trhu, na kterém díky charakteru 

odběratelů, produktů a vlivem ekonomické recese dochází ke stagnaci či spíše k 

poklesu. 

 

Níže popsaný návrh řešení bude využitím nových funkcionalit OR-SYSTEMu, 

které jsou již dodavatelem systému k dispozici, nebo jsou ve finální fázi vývoje.  

10.1 Schvalovací řízení zakázek 
Jde o novou úlohy vyvinutou společností OR-CZ. Má sloužit k možnosti vyjádření se 

jednotlivých útvarů (středisek) ke splnitelnosti prodejní zakázky. 

Vlastní vyjádření je ve stručnosti souhlas či nesouhlas s termíny prodejní 

zakázky. Umožňuje vyjádření se nad jednotlivými řádky zakázky s možností uvedení 

doprovodné poznámky k tomuto rozhodnutí. 

10.1.1 Popis funkčnosti 

K činnosti této funkcionality je třeba definovat útvary pro účely schvalovacího řízení 

(mohou být odlišné od organizační struktury společnosti), přiřadit těmto útvarům 

skutečné odpovědné pracovníky a definovat šablony pro schvalovací řízení (SŘ). 

Definice šablon pro schvalovací řízení znamená definovaní skupiny typů výrobků, u 

kterých je nutné vědět stanovisko ostatních útvarů před uvolněním zakázky do výroby. 

Dále také jaké útvary jsou zainteresované ve výrobě daného typu výrobku, resp. u 

kterých je nutné znát jejich stanovisko o splnitelnosti zakázky. U každé šablony tak 

může být různý počet a druh útvarů, které se musí vyjádřit ke konkrétní zakázce před 

jejím uvolněním do výroby. 

 „Vyjádření“ ve schvalovacím řízení je ne/akceptace termínu nad řádky zakázky, 

s eventuální možností textové poznámky. Poznámka nahrazuje připomínky jiné než 

k termínu (např. k množství zakázky, částečné množství zakázky, varianty položky 

apod.) Pokud se schválí celá zakázka bez výhrad k jednotlivým řádkům, lze tak učinit 
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nad záhlavím zakázky. I zde je možno doplnit textovou poznámku. Připomínky k 

termínu zakázky, popř. řádku zakázky je možno měnit v samostatném poli pro tento 

účel určeném. 

Prodejní zakázka je vždy přidělena jednomu z referentů zakázky. Referent 

zakázky přiřazuje každé prodejní zakázce, jakým schvalovacím řízením tato prochází. 

Referent přiřazuje šablonu podle toho, jaké výrobky zákazník požaduje. Zadává vždy tu 

nejširší variantu (šablona je společná pro všechny výrobky nad zakázkou, přiřazuje se 

k záhlaví zakázky). 

Zakázky pro SŘ se přiřazují jednotlivým schvalovatelům automaticky podle 

Útvaru (střediska), kam je uživatel zařazen. K tomuto účelu existuje samostatná 

dialogová úloha, kde dochází k automatické filtraci zakázek podle přidělení. Po 

vyjádření se schvalovatele k zakázce/k řádku zakázky schvalovatelem tato automaticky 

zmizí z přehledu přidělených zakázek (uchována v archívu). Nad přidělenou zakázkou 

má schvalovatel možnost si prohlídnout vyjádření ostatních útvarů k téže zakázce 

Po vyjádření všech přidělených Útvarů  se zakázka automaticky přepne do 

režimu „SŘ=vypnuto“; podle toho referent zakázky pozná, že se už všichni 

schvalovatelé vyjádřili. Výsledek SŘ je možno prohlížet v dialogu nebo tisknout do 

tiskové sestavy. 

Referent zakázky může kdykoliv danou zakázku „stopnout“, např. dojde-li ke 

změně zakázky zákazníkem apod. V tomto okamžiku je zakázka uvolněná pro editaci a 

následně po provedení změn je možno zakázku opakovaně zařadit do SŘ – přiřazením 

potřebné šablony SŘ. Původní SŘ se uloží do archívu, je vedeno pod číslem verze SŘ.  
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Obr. 10: Definování šablon pro schvalovací řízení 

10.1.2 Postup referenta zakázky 

Po založení prodejní zakázky přiřadí referent šablonu SŘ podle toho, jaké položky se na 

dané zakázce vyskytují. V praxi pak probíhá práce referenta zakázky tak, že vybere 

požadovanou prodejní zakázku postavením se na dané řádek v přehledu zakázek. 

Spuštěním funkce "Schvalovací řízení" se zobrazí nové okno pro výběr šablony SŘ. Po 

výběru a zápisu šablony se vygeneruje SŘ s vazbou na danou zakázku. Zároveň také 

definuje, do jaké termínu se musí pracovníci definovaných útvarů vyjádřit k dané 

zakázce.  

V tomto okamžiku se rozešle e-mail o vyrozumění, že bylo předěleno k dané 

zakázce SŘ, uzamkne se možnost editace zakázky, tedy záhlaví i jednotlivých řádků 

zakázky. Celá zakázka přejde do režimu SŘ = „On“. Jednotlivá vyjádření nad zakázkou 

ve SŘ jsou chráněna proti přepisu ostatními uživateli – na základě přiřazení zakázek 

podle útvarů (středisek) 
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Obr. 11: Přidělení SŘ prodejní zakázce generováním ze šablony 

10.1.3 Postup schvalovatele zakázky 

Schvalovatel eviduje zakázky, které mu jsou předěleny referenty, spuštěním úlohy 

Správa schvalovacího řízení. Tato úloha automaticky filtruje jen ty zakázky, kterou jsou 

předěleny danému schvalovateli (podle přiřazení uživatele na daný útvar).  

Přes vnitřní filtr lze zobrazit i záznamy ostatních útvarů. Je možno nastavit filtr s 

omezením na datum, číslo zakázek, stav (vyřízené/nevyřízené). Možnosti nastavení 

vnitřního filtru jsou patrné z Obr. 12. 

 
Obr. 12: SŘ - Možnosti nastavené vnitřního filtru 
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Po výběru přidělené požadované prodejní zakázky nad SŘ postavením se na 

daný řádek záznamu je v pomocném přehledu zobrazen pohled na řádky zakázky a 

zobrazení vyjádření jednotlivých útvarů. 

 
Obr. 13: SŘ - Pohled na jednotlivé řádky zakázky 

 
Obr. 14 SŘ - Pohled na vyjádření ostatním útvarů 

- 72 - 



Schvalovatel vybere jemu přidělený řádek záznamu a přes funkci 

„Schválit/Neschválit“ se spustí dialogové okno SŘ a zapíše datum, do kdy to garantuje 

za svůj útvar (pro všechny řádky zakázky). Pokud se bude lišit od potvrzeného záznamu 

nad celou prodejní zakázkou některý řádek zakázky, schvalovatel  označí pravým 

klikem daný řádek zakázky v pomocném přehledu a rozbalí se mu funkce: 

„Schválit/Neschválit“ - spustí se dialogové okno SŘ jen pro vybraný řádek zakázky. 

Schvalovatel zapíše datum, do kdy to garantuje za svůj útvar (jen pro vybraný řádek 

zakázky). Po vyjádření se tento řádek označí –  ve sloupci SŘ bude hodnota „Ano“. 

 
Obr. 15: SŘ - Schválení/neschválení termínu zakázky 

10.1.4 Uzavření schvalovacího řízení 

K ukončení schvalovacího řízení může dojít odemčením dané zakázky k editaci 

referentem zakázky. SŘ lze ukončit v kterékoliv jeho fázi. Takto ukončené SŘ zmizí 

schvalovatelům ze seznamu zakázek, ke kterým se mají vyjádřit. Po editaci zakázky se 

následným výběrem šablony SŘ vygeneruje další verze SŘ k dané zakázce. 

Referent zakázky může sledovat průběh schvalovacího řízení v přehledu 

prodejních zakázek. 

- 73 - 



 
Obr. 16: SŘ - Aktualizace termínů prodejní zakázky 

 
Obr. 17: SŘ - Stav SŘ v náhledu na prodejní zakázky 
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Po vyjádření všech útvarů se daná zakázka automaticky přepne do režimu 

SŘ="Off". Tím je zakázka uvolněna pro další zpracování. Následně se zakázka uvolní 

do stavu, kdy je možné její naplánování.  

10.2 Popis implementace SŘ do TVD, a.s. 
Díky charakteru výrobního procesu a sortimentu firmy, není nutné využití SŘ pro 

všechny prodejní zakázky. Tak, jak bylo popsáno v analytické části práce a v kapitole 

9.2, pro firmu je v tomto směru důležité pružněji reagovat na požadavky na výrobu 

nestandardního sortimentu. 

Z tohoto pohledu by se vyplatilo využití schvalovacího řízení nad 

nestandardními prodejními zakázkami. Možnost uplatnění schvalovací řízení pouze pro 

některé řádky prodejní zakázky by bylo využito pro zakázky, kdy zakázka obsahuje 

řádky s atypickými výrobky. V takových případech je nutné zpracovat potřebné 

dokumenty, jako jsou výkresy, programy pro vysekávací stroje, technologické postupy, 

ceny, popřípadě výroba vzorků. 

Definování skupiny výrobků a útvarů pro jednotlivé šablony pro SŘ by bylo 

nutné definovat po konzultaci se zástupci všech útvarů. Obecně je také možné vytvořit 

šablonu obsahující všechny útvary. V takové případě by pak ale byly zbytečně 

administrativně zatěžovány útvary, pro které by prodejní objednávky byly irelevantní a 

potvrzení byla jen formální. 

Na základě předchozí analýzy, popisu procesů, které se podílejí na zakázce, a 

jejich vývojových diagramů, bych jako útvary pro SŘ definoval: 

− konstrukce, 

− programy, 

− technologie, 

− cenové oddělení, 

− vzorky. 

Vzhledem k charakteru výroby, všechny tyto útvary by se měli vyslovit k 

potvrzení prodejní zakázky na nestandardní výrobky.  

 

V dalším kroku se nabízí možnost spojit vyjádření se schvalovatelem k zakázce 

s dalšími přílohami. Bylo by možné doplnit zakázku/řádek zakázky odkaz na 
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technologický postup, cenovou kalkulaci, program pro výrobní zařízení. Takovou 

funkci by ale bylo nutné implementovat do samotného jádra OR-CZ a tato změna by 

sebou nesla dodatečné investice do vývoje. Složitost a nákladnost řešení by zřejmě 

přesahovaly přidanou hodnotu, kterou by tato změna přinesla. Pro tyto potřeby plně 

postačuje textová položka pro možný komentář v případě schválení i neschválení 

zakázky. Toto pole je možné použít pro popis souboru technické dokumentace, popř. 

vložit zde odkaz na potřebný soubor na úložišti v rámci firemní sítě. 

10.2.1 Výhody implementace 

Implementace úlohy Schvalovací řízení do informačního systému přinese firmě podporu 

procesu schvalování zakázek na nestandardní výrobky. Dojde k zefektivnění tohoto 

procesu a jeho formalizaci. 

Po implementaci popsaného řešení by firmě měla být schopna reagovat na 

poptávky zákazníků v kratším čase a také pružněji reagovat na změny v zakázkách. 

Díky možnosti náhledu schvalovacích útvarů na všechny zakázky vyžadující potvrzení 

je možno také lépe organizovat práci těchto útvarů. Odborní pracovníci schvalovacích 

útvarů jsou schopni odhadnout, jakou pracnost bude vyžadovat splnění požadavků 

zakázky před jejím uvedením do výroby. Při větším množství požadavků na 

nestandardní výrobu tak umožňuje vedoucím těchto útvarů lépe organizovat čas svých 

pracovníků a kategorizovat svoji činnost. 

10.3 Rozvoj kapacitního plánování 
V analytické části práce je popsán způsob plánování, který je v současné době 

používám v TVD, a.s. Díky přesunu spíše k polozakázkové výrobě se plánování do 

neomezených kapacit stává neúnosným. Management společnosti si toho je vědom a 

hledá řešení, který by umožňovalo pružně reagovat na požadavky obchodního oddělení 

a operativní řízení a zároveň respektovalo technologické postupy výroby. Neustálým 

měněním výrobního plánu může docházet k prostojům způsobených častou výměnou 

nástrojů, programů a technologického postupu.  

Možnosti modulu OR-SYSTEMu nabízejí zabudování nových funkcí do modulu 

plánování výroby, které by mohli pomoci vyřešit situaci v TVD. Některé úpravy 

vyžadují pouze změnu vnitřního algoritmu pro plánování. Ostatní dodatečné informace 

- 76 - 



v systému, další vyžadují změnu pohledu na interní zdroje společnosti a změnu přístupu 

k těmto zdrojům. 

Ve své podstatě se jedná o rozvoj funkcí pro kapacitní bilancování a jejich 

možné využití v konkrétní implementaci ve firmě TVD, a.s. 

10.3.1 Práce s překryvným množstvím 

Využití plánování s překryvným může být dosaženo časové úspory a snížení prostojů ve 

výrobě. Zároveň také dojde ke značnému zkrácení průběžné doby výroby zakázky, čímž 

je výsledku zkrácena dodací lhůta prodejní zakázky. 

Využití plánování překryvného množství vyžaduje úpravu technologických 

postupů, resp. definování velikosti přípravného množství u operací technologického 

postupu. V plánování by pak bylo možné nastavit, jestli pracovat s překryvným 

množstvím, či nikoliv.  

V současné době systém plánování nepracuje s překryvným množstvím. Ideální 

zaplánování jednoho řádku operace znázorněn pomocí diagramu na Obr. 18. 

 
Obr. 18: Ideální plánování operací bez překryvného množství 

Definování překryvného množství je třeba určit v kontextu technologie operace. 

Ne u všech operací je možné tento způsob plánování výroby využít. Nicméně u 

některých části výroby zakázky by to mohlo znamenat výrazné ušetření průběžné doby 
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výroby dané součásti. Využití překryvného množství pří ideálním zaplánování výroby 

řádku zakázky je zobrazen na Obr. 19. 

 
Obr. 19: Plánování s aplikovaným překryvným množstvím 

Výše uvedený diagram zobrazuje situaci, kde je využito překryvné množství. 

Operace 20 začíná v okamžiku, kdy bylo vyrobeno dostatečné průběžné množství Pmn1 

na operaci 10. Operace 30 pak započne v okamžiku, kdy je vyrobeno průběžné 

množství Pmn2 na operaci 20. 

Stanovení průběžných dob znamenalo vyhodnotit také průběžné doby 

jednotlivých operací v kontextu všech nutných operací na jednom zakázku výroby a 

také jejich technologické pořadí. Obecně se může lišit o jednotková doba operace na 

různých operacích. Za předpokladu, že by pro daný řádek zakázky bylo pevně 

stanoveno technologické pořadí jednotlivých operací a TPV by stanovovalo reálný čas 

jednotkové operace, bylo by možno tento způsob plánování použít. 

Důvodem zavedení práce s překryvným množství vyplívá z uvedených obrázků. 

Obecně lze konstatovat, že průběžná doba výroby se zkrátí (minimálně zůstane stejná) z 

původní doby t1 na novou t2. To lze popsat vztahem t2 <(=) t1. Kde t1 je průběžná doba 

výroby bez využití překryvného množství a t2 průběžná doba výroby s překryvným 

množstvím. 
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10.3.2 Zaplánování souvisejících operací 

Obecně lze v plánování zakázek pracovat s možností zaplánování souvisejících operací. 

V nastavení parametrů kapacitního bilancování je možno využít volby mezi typem 

plánování souvisejících operací. Principielně je možno plánovat související operace dle 

vazeb. Tato možnost je zobrazena pomocí diagramu znázorněného na Obr. 20. 

 
Obr. 20: Pořadí zaplánování souvisejících operací dle vazeb 

Na obrázku uvedeném výše zobrazeno zaplánování jednotlivých operací dle 

vazeb. Plánování provádí zaplánování shodných operací napříč zakázkami. Další 

možností využití plánování souvisejících operací je zobrazeno na Obr. 21. Obrázek 

znázorňuje po zaplánování operací řádku zakázky 1 a 2 v případě, že je aplikováno 

současné zaplánování operací řádku zakázky se shodným pracovištěm.  

 
Obr. 21: Pořadí zaplánování souvisejících operací se shodným pracovištěm 

Důvodem možného zavedení plánování souvisejících operací je efektivnější 

využití zdroje, kdy se minimalizují potřeby na mezioperační čas. Poskytuje logické 

zpracování, pokud je přípravný čas definován samotnou operací. 
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Výhody tohoto řešení se minimalizují, pokud je pro každou operaci využíván 

jiný zdroj. V takovém případě ale dojde k využití výhod řešení popsaných v předchozí 

kapitole. 

10.3.3 Zabudování fixace 

Při využívání plánování do omezených je nutná také změna koncepte průběžného 

přeplánování. Výrobní plán již bude mít větší vypovídající schopnost o skutečném 

plánu výroby. Aby poskytoval aktuální informace, bude nutná jeho průběžná 

aktualizace a to ve frekvenci větší, než bylo používáno doposud. Diskusí se zástupci 

společnosti TVD, a.s. jsem získal informaci, že je v plánu natavit proces přeplánování 

výroby každý druhý den. V takovém případě již výrobní plán může operativně sledovat 

nové prodejní zakázky a zároveň zachovat jakousi kontinuitu výroby, kdy jsou 

minimalizovány prostoje díky výměně nástrojů kvůli změně výrobního plánu. Je třeba si 

také uvědomit, že výroba probíhá na většině pracovištích ve třísměnném provozu. Proto 

by častější změna výrobního plánu díky nutnosti nastavení výrobního plánu měla za 

následek snížení efektivity jednotlivých směn. 

S častějším přeplánováním výrobního plánu ale vyvstává potřeba možnosti 

upřednostňovat část současného plánu výroby (např. právě kvůli prostojům vznikající 

změnou výroby), nebo nastavit priority termínu výroby konkrétní prodejní zakázky.  

K tomu účelu může posloužit funkce fixace v kapacitním bilancování 

implementovaná do procesu plánování výrobních zakázek. 

Tato funkce definuje, které operace mají být přednostně zaplánovány 

(zohledněny při přeplánování). Fixace poskytuje možnost úschovy definovaných 

operací, podle nastavení v parametrech operací, a jejich zohlednění při přegenerování 

kalendáře zdrojů v systému. Dojde tak k přednostnímu zaplánování fixovaných operací 

a následnému zaplánování zbývajících operaci. 
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Obr. 22: Nastavení fixace v parametrech kapacitního bilancování 

Parametry fixace a zpětné fixace rozdělují časovou osu na čtyři období, tak je 

zobrazeno na Obr. 22. Pro každé období je možné nadefinovat, které typy operací 

budou fixovány a v jaké pořadí. Typy operací je možno rozdělit na rozpracované 

přidělené operace, předělené operace a operace bez přidělení. 

Pro každý typ operace a každé období lze nadefinovat, zda bude operace 

fixovaná. Dále lze zohlednit, v jakém pořadí budou fixované operace zaplánovány, 

priorita pro danou skupinu operací a pořadí v rámci priority. 

 

Fixace v kapacitním bilancování tedy neumožňuje zaplánování do stejného 

časového úseku. Umožňuje ale možnost nastavit přednostní zaplánování definovaných 

operací. Ty mohou být v praxi určeny např. technologií výroby, kdy je nutno zpracovat 

materiál na skladě. Dále je možní díky funkci upřednostnit operaci na zdroji s 

omezenými kapacitami. 

Tato funkce tedy do určité míry poskytuje manuálně upravit parametry 

plánování a ovlivnit tak výrobní plán, pro aktuální potřeby firmy. 

10.4 Další možné směry vývoje IS 
Při zamyšlením se nad možnostmi řešení popsaných v předchozích kapitolách je možno 

popsat další možná vylepšení implementovaného informačního systému. 

Při implementaci řešení kapacitního bilancování tak, jak bylo popsáno výše 

vznikne výrobní plán, který bude ovlivněn několika parametry zakázky. Jejich vliv na 

výsledný plán již ale nebude možná tak zřetelný, jak tomu bylo doposud. Orientace v 
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takovém plánu a odhalení zdroje, který je klíčový pro splnění zakázky by v takovém 

plánu mohl být poměrně náročný úkol.  

Nabízí se tedy možnost implementace různých pohledů na tento plán, ať už v 

kontextu zakázky, operace, nebo zdroje. Jedna z možností takového náhledu by byla 

možná implementací nástroje pro stanovení zdrojů, které jsou kritické pro splnění 

termínu zakázky. Samotné zobrazení by pak mohlo být realizováno sestavou pro výpis 

kritické cesty v podobě grafického znázornění, popř. uložení podkladů pro kritickou 

cestu do tabulky. 

Tento nástroj by ve spolupráci s fixací popsanou výše mohl pomoci 

optimalizovat výrobní plán. Informace o kritických zdrojích by také mohli zohledněny 

při vkládání dat do systému a omezit snahy ještě více omezit tento kritický zdroj. 

 

Dalším, poměrně zásadním řešením by mohla být implementace funkce pro 

kapacitní bilancovaní již na úrovni prodejní objednávky. Tímto by mohlo být umožněno 

pracovníkům prodeje prověření, zda je možné splnit zákazníkem požadovaný termín, 

popř. stanovení nejdříve možného termínu. 

K podobnému účelu je možno využít i funkci schvalovacího řízení, kterou jsem 

popsal v předchozích kapitolách. Tato funkce je ale využívána spíše k řízení 

technologických požadavků k dané polozakázkové prodejní zakázce. Implementace 

kapacitního bilancování na úrovni prodejních objednávek by ale pro prodej 

standardizovaných výrobků znamenalo získání možné konkurenční výhody, kdy by 

prodejní oddělení bylo schopno dojednat reálný termín ke splnění zakázky a tento 

termín také do značné míry garantovat. 

Zároveň bychom mohli o tomto řešení s velkou dávkou nadsázky hovořit jako o 

simulaci výroby na úrovni prodeje. V současné době ale není hotová koncepce možnosti 

takovéhoto řešení ani na straně vývojářů systému. 

10.5 Shrnutí návrhu 
V předchozích kapitolách této práce jsou uvedeny návrhy na vylepšení implementace 

informačního systému implementovaného ve společnosti TVD, a.s. Při tomto návrhu 

jsem vycházel z potřeb společnosti tak, jak se mi jevily v průběhu konzultací se 

zaměstnanci společnosti a také jak vyvstaly při analýze situace uvedené v této práci.  
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Při návrhu řešení současné situace jsem vycházel z konzultací jak se zástupci 

společnosti TVD, a.s. tak se zástupci OR-CZ implementující systém do této společnosti. 

Zároveň jsem se také snažil nastínit řešení, které by bylo možné realizovat a to z obou 

zúčastněných stran. Tedy bylo možné je implementovat do současné řešení v TVD a 

zároveň mělo pro tuto firmu opodstatnění. 

Jak jsem již uvedl v závěru analytické části, snažil jsem se navrhnout řešení, 

které by co nejvíce přispělo ke zvýšení konkurence schopnosti firmy. Snažil jsem se 

vycházet ze současného stavu tak, jak je popsán v analytické části a navrhnout řešení, 

která by pro firmu znamenala co největší přidanou hodnotu. 

Všechny z výše uvedených funkcí by bylo možno implementovat do stávajícího 

řešení. Popsané řešení by dle mého názoru mohlo pomoci odstranit slabé stránky 

současné implementace, které byly shrnuty na závěr analytické části. 

Hlavním problémem, který si návrhová část kladla za cíl vyřešit, bylo navrhnout 

řešení, které by umožňovalo pružněji reagovat na současnou poptávku na trhu a zároveň 

mělo silnou podporu v informačním systému. Implementací schvalovacího řízení získá 

firma informační podporu standardizovaného workflow v části přípravy prodejní 

zakázky před samotným jejím uvolněním do výroby. Poskytuje nástroj, který umožní 

přehled o stavu prodejních zakázek na nestandardní výrobu. Zároveň umožňuje 

managementu vyhodnocovat dobu reakce jednotlivých útvarů na tyto zakázky a 

částečně tím monitorovat činnosti jednotlivých útvarů. Výsledkem by měla být 

schopnost pružněji reagovat na přání zákazníka a na případné změny v zakázkách. 

Implementací nových funkcí kapacitní bilancování by mohlo být řešením pro 

jeden z nejpalčivějších problémů současného řešení. Jak již bylo popsáno, plánování v 

neomezených kapacitách se stává v současné době již neudržitelné a firma TVD 

intenzivně pracuje na jejím řešení. V návrhu jsou popsány možnosti, které by obecně 

mohly být využity při řešení tohoto problému. Při řešení je nutno spolupracovat s 

technologickou i výrobní částí společnosti. Popsané řešení zřejmě v některých bodech 

bude vyžadovat změny, popř. rozšíření v technické dokumentaci výroby a v TPV. Také 

doba optimalizace řešení může vyžadovat delší časový úsek. Nicméně výsledky, 

kterých by mohlo být dosaženo jsou schopny toto úsilí snadno kompenzovat. 

Informační systém by se tak mohl stát nástrojem, který díky kvalitní podpoře výrobního 

proces mohl znamenat silnou konkurenční výhodu pro další působení firmy. 
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11 Závěr 
V úvodu této práce jsou naznačeny teoretická východiska práce. Je zde popsán problém 

informační podpory v kontextu fungování výrobní společnosti. V teoretické části jsou 

uvedeny základní definice, které se pojí s problematikou podnikových informačních 

systémů a definovány požadavky, které jsou na takovýto obecný systém kladeny. 

Rozdělil jsem podnikové informační systémy a identifikoval pozici ERP systémů. 

Zároveň jsem také uvedl již konkrétní požadavky, které jsou na tyto systémy kladeny. 

Je uvedeno základní dělení ERP systémů a stručně popsán jejich vývoj. V této úvodní 

teoretické části jsem pracoval s prameny, které jsou uvedena v použité literatuře. 

V další části práce jsem představil popisovanou společnost. Stručně jsem popsal 

její historii a organizační strukturu tak, aby měl čtenář ucelenou představu o této 

společnosti. V další kapitole je představen informační systém OR-SYSTEM, který je 

implementován jako ERP řešení s popisované společnosti.  

Následující část práce již popisuje fungování procesů ve firmě. Formou 

vývojových diagramů jsem se snažil zachytit a obecné procesy ve firmě v návaznosti na 

informační systém. Jsou zde popsány procesy napříč firmou tak, jak dochází k průběhu 

zakázky od jejího přijetí až po její expedici. Uvedl jsem také stručný popis firemních 

procesů z pohledu řízení jejich kvality. 

Další kapitola uvádí výčet implementovaných modulů informačního systému 

spolu se stručným popisem jejich funkcí. Tato kapitola je následována podrobnou 

analýzou výrobního procesu a jeho plánování. Zde jsem opět použil vývojové diagramy 

pro popis procesů. Zde se již konkrétněji zaměřuji na samotný výrobní  proces v 

kooperaci s informačním systémem. 

Jako shrnutí analytické části uvádím samostatnou kapitolu. Zde se na základě 

předchozích analýz pokouším identifikovat slabé stránky informačního systému. K 

tomu účelu jsem využil jednoduché SWOT analýzy v podobě tabulky. Slabé stránky 

dále rozepisuji a snažím se identifikovat klíčové faktory jako úvod pro návrhovou část. 

V návrhové části ještě více rozebírám slabé stránky informačního systému a 

snažím se je identifikovat z celkového pohledu fungování firmy. Poté přistupuji k 

samotnému návrhu řešení popsaných problémů. 
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První část návrhu je věnována možné implementaci funkce schvalovacího řízení. 

Tuto kapitolu jsem doplnil obrazovkami informačního systému pro lepší pochopení této 

funkce. Dále doplňuji možnost způsob a výhody implementace této funkce ve 

společnosti TVD, a.s. V další části návrhu se zaměřují na řešení problému spojeného s 

plánováním výroby. Popisuji zde možnosti implementace nových postupů plánování do 

funkce kapacitního bilancování. Popis jsem doplnil obrázky pro lepší názornost a 

pochopitelnost popisovaného řešení. V poslední části návrhu jsem uvedl další možné 

směry vývoje informačního systému a jejich vliv na fungovaní firmy. Návrhovou část 

jsem doplnil shrnutím, kde jsem sumarizoval výhody a možnosti implementace 

jednotlivých řešení uvedených v dílčích podkapitolách. 

Cílem této práce tak bylo analyzovat konkrétní situaci v podniku. Provedl jsem 

analýzu procesů s pohledem na jejich podporu v informačním systému. Podrobněji jsem 

se zaměřil na výrobní proces a jeho plánování, který je pro téma práce klíčoví. 

Analytická část práce odhalila slabé stránky v podpoře plánování. Proto je největší 

návrhu implementace dílenského řízení výroby věnována právě této problematice. 

Z popisu vlivu těchto změn na fungování společnosti jsem dospěl k názoru, že 

navrhované změny by mohly být implementovány do současného řešení a být pro firmu 

velkým přínosem. Konkrétní implementace však požaduje hlubokou analýzu procesů a 

vypsání IT projektu na implementaci takovýchto změn, který musí být realizován v 

kooperaci zástupců středisek TVD, a.s. a OR-CZ, implementující systém do této 

společnosti. 

Na základě uvedeného shrnutí lze konstatovat, že cíle práce, tak jak byly 

definovány v úvodu této práce a v oficiálním zadání práce, byly splněny. 
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Příloha 1 
Používané mzdové lístky ve firmě TVD, a.s.
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