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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky organizací se zaměřením na výrobní 

systém. Sleduje jednotlivé činnosti při zpracování zakázky a využívání informačního 

systému v jednotlivých útvarech podniku. Obsahuje návrh změn vypracovaných na 

základě analýz současného stavu, cílem změn je dosahování optimální jakosti a dodacích 

termínů při tvorbě hodnototvorného řetězce. 

Abstract 

The diploma thesis deals with study of the comapany order processing with the focus on 

information system. It monitors the particular activities in the processing of the order and 

the use of the information system in the particular departments of the company. It includes 

draft of changes, which was made on the basis of actual state analyzes. Changes are aimed 

at achieving optimal quality and delivery terms in the creation of a value chain. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky malým strojírenským podnikem. V dnešní 

době, kdy je výpočetní technika a počítačová podpora na vysoké úrovni a setkáváme se 

s ní na téměř každém kroku, je zřejmá i nezbytnost jejího využívání pro řízení 

podnikových procesů, proto je v diplomové práci ve vztahu k průběhu zakázky věnována 

velká pozornost právě informačnímu systému firmy. 

Cílem práce je vypracování analýz současného stavu a činností zakázky. Na jejich 

základě navržení zlepšení současného stavu za účelem zvýšení efektivity těchto činností 

při tvorbě hodnototvorného řetězce. 

V první části práce jsou popsána teoretická východiska práce, jsou zde definovány 

odborné termíny a prvky se kterými se setkáváme a které využívám ve zbylých částech 

diplomové práce. 

Následující část je věnována analýze současného stavu. Pro její přehlednost je rozdělena 

do tří kapitol. První z nich je věnována představení společnosti a popisu podnikání. 

Nechybí vymezení jak oborového, tak obecného okolí. K tomu je využito analýz SLEPT, 

Porterova modelu, dále je použit model McKinsey 7S, který analyzuje kritické faktory 

organizace. Ve druhé kapitole je detailně popsán průběh zakázky organizací od přijetí 

zakázky přes její zpracování, expedici až k poprodejnímu servisu zákazníkovi. Třetí a 

poslední kapitola této části je věnována informačnímu systému. Ten je zde přiblížen 

nejprve obecně, aby měl čtenář možnost získat představu o jeho modulech, funkcích a 

uživatelském prostředí. Následně je kapitola věnována popisu vlivu informačního 

systému na zpracování zakázky a řízení podnikových procesů. Kapitola je uzavřena 

přiblížením zjištěných nedostatků systému a jejich vliv na podnikové procesy. Závěrem 

druhé části diplomové práce je shrnutí všech tří kapitol, vymezení problematických míst 

současného průběhu zakázky a SWOT analýza, kde jsou vymezena silná a slabá místa 

podniku společně s příležitostmi a hrozbami. 

Třetí část diplomové je věnována návrhům, vycházejících z předchozích kapitol. Velká 

část této kapitoly je věnována zavedení nového modulu informačního sytému, společně s 

dalšími navrhovanými úpravami a možnou strukturou školení. Kapitola obsahuje rovněž 

podmínky a přínosy navrhovaných změn s vyčíslením nákladů na jejich zavedení.  
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CÍLE PRÁCE 

Návrh činností zakázky pro vybranou skupinu materiálových prvků při dosažení 

optimální jakosti, dodacích termínu při tvorbě hodnototvorného řetězce. 

Dílčí cíle: 

Popis podnikání ve vybraném podniku se zaměřením na: 

- výrobní program 

- podnikový IS  

Analýza současného stavu průběhu zakázky 

Shrnutí analýzy současného stavu 

Vyhodnocení teoretických přístupů pro řešení 

Vlastní návrh řešení průběhu zakázky se zaměřením na IS 

Podmínky realizace a přínosy  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Kapitola je věnována vyhodnocení teoretických přístupů, které jsou cenným zdrojem 

informací pro návrh řešení vycházejících z analýz podniku. 

1.1 Projektové řízení 

Projektové řízení se týká naprosté většiny organizací. Zabývá se řízením projektu, ten 

Vladimír Němec definuje jako „cílevědomý návrh na uskutečnění určitě inovace v daných 

termínech zahájení a ukončení.“ (NĚMEC, 2002). V praxi lze slovo nahradit například 

plánem či námětem. 

1.1.1 Proces řízení projektu 

Každý projekt musí plnit pravidla trojimperativu, tedy dosažení tří projektových cílů, 

mezi které patří náklady, kvalita a čas. 

Řízení projektu se skládá z pěti po sobě následujících manažerských činností: 

- Definice cílů projektu 

- Plánování způsobu dosažení stanovených cílů 

- Styl řízení zdrojů 

- Analyzování plnění projektových činností 

- Ukončení a zhodnocení splnění projektu (ROSENAU, 2000) 

1.1.2 Cyklus projektu 

Cyklus projektu Rosenau dělí do tří období, toto znázornění slouží pro vymezení míst 

změny vzhledem ke vztahu času a pracovníků viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Cyklus života projektu 
(Zdroj: Upraveno ROSENAU, 2000)  
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1.2 Proces 

Různé procesy se vyskytují v každém podniku nehledě na podnikatelskou činnost. Je to 

soubor činností přeměňujících vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných 

podmínkách. Vstupy mohou být interní, nebo dodávané externě. Výstupy mohou být jak 

hmotného tak nehmotného charakteru. Procesy dělíme do tří typů: 

1) Procesy hlavní – zahrnují stěžejní oblasti firmy, jejich pomocí je dosahováno 

strategických cílů 

2) Procesy podpůrné – podporují procesy hlavní 

3) Procesy řídící – každá jednotlivý činnost v podniku je řízena pomocí řídících 

procesů (PODNIKÁTOR, 2017) 

Vstupy procesu: 

- Materiály 

- Informace 

- Zákazníci 

- Lidské zdroje 

 

Obrázek 2: Základní schéma podnikového procesu 
(Zdroj: Upraveno ŘEPA, 2007, s. 15) 

 

1.2.1 Výrobní proces 

Výrobní proces lze definovat jako přeměna vstupů transformačními procesy za vstupu 

výrobních faktorů do výstupů majících co možná nejvyšší hodnotu. Každý proces by měl 

být opakovatelný (TOMEK a VÁVROVÁ, 2014). 
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1.3 Logistika 

V knize Logistika: teorie a praxe autoři uvádějí, že logistika představuje „organizaci, 

plánování, řízení a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí 

podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu 

při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“ (SIXTA a MAČÁT, 

2005) 

Prvky logistiky se vyskytovaly již před stovkami let. Pojmenování vychází z řeckého 

slova „logos“. V dávné historii je logistika spojena se stavbou pyramid či rozmisťování 

vojenských jednotek v prostoru a čase v 9. století našeho letopočtu na území Byzantské 

říše. V bližší minulosti se utvářela do dnešní podoby nejprve ve vojenství, později po 

druhé světové válce byla převzata do hospodářské sféry. Kde se již více blížila dnešní 

podobě, toto období je obvykle členěno na: 

Od roku 1950 

Zaměření na distribuci, obchod a marketing. Zjištění tendence k navyšování zásob na 

základě situace na trhu. Pro posouzení efektivity procesů je využíváno celkových 

nákladů. 

Od roku 1970 

V tomto období dochází k optimalizování a slaďování podnikových procesů díky 

objevení synergickému efektu logistiky. 

Devadesátá léta 20. století 

Postavení logistiky se zvyšuje díky růstu konkurenčního prostředí. Společnosti 

optimalizují veškeré činnosti spadající do oblasti logistiky za účelem získání konkurenční 

výhody. Dochází k prosazení konceptu „Supply Chain management“ a integraci 

distribuce, dodavatelů a obchodů do logistického řetězce. 

Dodnes probíhající období 

Snaha o neustálou optimalizaci logistických procesů. V logistice jsou využívány 

nejmodernější technologie k dosažení maximální účinnosti. Velký důraz je kladen na 

odběratele jako koncového zákazníka. Na plnění neustále se zvyšujících požadavků na 

kvalitu, snižování nákladů a zvyšování služeb k jeho spokojenosti (Logistická akademie, 

2017). 
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1.3.1 Cíle logistiky 

Hlavním cílem logistiky je uspokojení potřeb zákazníka, ten je první a zároveň poslední 

článkem logistického řetězce. Cíle logistiky tak jako cíle dalších částí podniku vycházejí 

z podnikové strategie a nepomáhají plnění stanovených cílů celého podniku. 

Vnější logistické cíle: 

- Zvyšování objemu prodeje 

- Zkracování dodacích dob 

- Zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek 

- Zlepšování pružnosti logistických služeb 

Vnitřní logistické cíle 

Vnitřní cíle logistiky jsou zaměřené na minimalizaci nákladů: 

- Na zásoby 

- Na dopravu 

- Na manipulaci 

- Na výrobu 

- Na řízení 

Výkonnostní cíle 

Tyto cíle jsou zaměřeny na dosažení optimální úrovně služeb pro zákazníka podle jeho 

požadavků a očekávání. 

Ekonomické cíle 

Minimalizace nákladů, jenž jsou odpovídající ceně, kterou je zákazník za výši kvality 

dodaného zboží či službu zaplatit (SIXTA a MAČÁT, 2005). 

1.4 Nákup 

Pojem nákup znamená zajišťování materiálů, surovin, informací, či služeb. Jedná se o 

neopomenutelnou součást průběhu zakázky podnikem. S růstem zajišťování výrobních 

vstupů z externích zdrojů jsou zvyšovány požadavky na nákupní činnost. Cílem nákupní 

činnosti je podpora zbylých procesů, které jsou ve firmě uskutečňovány. Součástí nákupu 

není jen prosté pořízení materiálu, ale i hodnocení dodavatelů a jejich vhodný výběr, dále 

vytváření a udržování dlouhodobých vztahů s nimi (LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 

2005). 
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Funkce nákupu byla podle tradičního pojetí separována od zákazníků firmy, mnoho 

manažerů je si však vědomo, že již nákup kvalitního zboží či služeb za správnou cenu a 

ve správném čase má velice pozitivní dopad na celý průběh zakázky a tak i na úroveň 

spokojenosti koncových zákazníků. Právě nedodržování kvality a termínů dodavateli 

vede ke kolizím vůči plánování a celému procesu výroby zboží. Zaměstnanci nákupního 

oddělení musí dobře znát cíle společnosti a požadavky zákazníků, aby mohli správně a 

efektivně vykonávat svou práci (LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 2005). 

 

Obrázek 3: Pět fází při výběru dodavatelů a hodnocení dodavatelských vztahů 
(Zdroj: LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 2005) 

1.4.1 Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů slouží k výběru alespoň jednoho vhodného dodavatele z velkého 

množství možných, kteří nabízí potřebný materiál či služby. Takový dodavatel musí 
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splňovat soubor kritérií, která jsou dopředu stanovena příslušným manažerem. Správně 

nastavený systém a výběr dodavatelů slouží ke snížení možnosti výskytu budoucích 

hrozeb, které se vztahují k dodavatelsko-odběratelským vztahům. Dodavatelé splňující 

kritéria hodnocení jsou pro firmu klíčoví a je třeba dbát na neustálé zlepšování kvality 

jejich služeb a vzájemných vztahů (NENADÁL, 2008).  

Podle Lamberta a kol. se výběr a řízení dodavatelských vztahů dělí do pěti fází viz 

obrázek 3. 

Faktory hodnocení dodavatelů 

Prvním krokem manažera při hodnocení dodavatelů je sestavení seznamu všech možných 

dodavatelů pro požadovaný materiál. Dalším krokem je vytvoření seznamu kritérií, podle 

kterých budou dodavatelé hodnoceni. Každé z kritérií má pro firmu jinou váhu, je tedy 

nutné přiřazení důležitosti každého z nich. Součet vah všech kritérií je roven jedné a 

každému kritériu jednotlivého dodavatele je přiřazeno množství bodů podle plnění 

požadavků odběratele (LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 2005). 

1.5 Konstrukce 

Jedná se o proces sloužící k vytvoření konstrukční dokumentace či změnám ve stávající 

dokumentaci produktu. Z hlediska časové návaznosti lze tento proces rozdělit na: 

- zpracování návrhu výrobku 

- konstrukční řešení výrobku společně s výrobou a ověřením prototypu 

- spolupráce konstruktéru v počátcích výroby 

Výsledkem procesu jsou konstrukční kusovníky a výkresová dokumentace, jenž jsou 

nezbytností pro spuštění výroby a při celém jejím průběhu. Kusovníky obsahují seznamy 

jednotlivých dílů a komponentů výrobku, zároveň jsou znázorněny ve výkresech. 

Výkresy i kusovníky jsou podle složitosti finálního produktu děleny na menší sestavy a 

podsestavy až na jednotlivé díly. Dnes se již proces konstrukce v žádné moderní firmě 

neobejde bez počítačových softwarů, které výrazně usnadňují a zrychlují práci 

konstruktérů, zároveň umožňují vytvořit a v mnoha případech i simulovat, co bez nich 

nebylo možné. Mezi tyto systémy patří CAD - Computer Aided Design a CAE - 

Computer Aided Engineering (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014). 
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1.6 Výroba 

Výroba je proces přeměny nebo přizpůsobení zdrojů, jejím cílem je ze vstupních 

materiálů vytvořit hodnotné statky či služby. Mezi výrobní faktory patří přírodní zdroje, 

informace, kapitál a práce. Transformace vstupů na výstupy musí být co nejefektivnější, 

aby společnost dosahovala vysokých zisků při nízké spotřebě vstupů a nákladů. V dnešní 

době je již samozřejmostí dodržování bezpečnostních a ekologických zákonů a zásad po 

dobu celého procesu výroby. 

Výrobu vzhledem k výrobnímu procesu dělíme dle rozsahu realizovaných výkonů na 

kusovou, hromadnou a sériovou.  

Kusová výroba je zaměřena na výrobu jednotlivých produktů. Vyrábí se na základě 

objednávky, jde tedy o zakázkovou výrobu, kde je finální výrobek vytvářen podle 

nejrůznějších požadavků zákazníka. Kusová výroba může vyrábět i opakovaně malé 

množství stejného produktu.  

Hromadná výroba, při tomto typu výroby je produkováno velké množství kusů a v 

masové míře. Proces výroby je automatizovaný a stroje jsou přizpůsobeny výrobě daného 

produktu. Obvyklé produkty vyráběné hromadnou výrobou jsou nápoje či hutní 

druhovýroba.  

Sériová výroba, při tomto druhu výroby je vytvářeno několik podobných produktů, 

používá se množství zaměnitelných standardizovaných součástek. Ve velké míře jsou do 

výroby zapojeny montážní linky, často ve vysoké míře automatizované (TOMEK a 

VÁVROVÁ, 2014). 

1.7 Kvalita 

Velice důležitým prvkem zasahujícím do výroby a jejího řízení je kvalita. Hotový 

výrobek, ať už je určen jakémukoliv zákazníkovi, musí splňovat daný standard kvality. 

Úrovně kvality se liší podle požadavků zákazníků a je proto nezbytné úroveň dodržovat 

dostatečnou ale současně ne zbytečně vysokou. V takovém případě je cena výrobku příliš 

vysoká přesto, že zákazník nepožaduje a třeba ani nemůže využít dosažených kvalit a 

přesnosti výrobku. 
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Kvalitu lze definovat různě: 

- Je to schopnost výrobku splnit závazky dané dodavatelem odběrateli 

- Závazek spotřebiteli na trhu daných výrobků, kde o zacílení trhu rozhoduje 

dodavatel, ten musí vědět, co za potřeby musí uspokojit. Kvalita je souhrn 

vlastností výrobku nebo služby, jenž jsou vyjádřeny ve specifikacích produktu 

(TOMEK a VÁVROVÁ, 2000). 

1.7.1 Důvody zavádění systémů řízení kvality 

S neustále rostoucím konkurenčním prostředím stoupá i význam managementu kvality. 

Výrobci si uvědomují důležitost spokojenosti zákazníka, který požaduje stále kvalitnější 

produkt, neustálé zlepšování a vývoj, snižování dodacích termínů i ceny. 

Autoři Spejchalová a Nenadál ve svých knihách uvádí důvody, proč by se každý podnik 

měl zabývat kvalitou: 

Složitost výrobků 

Se složitostí výrobků rostou i zákaznické nároky na kvalitu. Zákazník se dnes již 

nespokojí s pouze splněním technologických podmínek. Produkt je třeba doplnit i 

množstvím komplementů a zajišťovat zákaznický servis. 

Růst složitosti technologií výroby 

Technologie výroby mají nezměrný vliv na kvalitu produktů. S novými technologiemi je 

třeba i nových přístupů k jakosti výrobků. 

Zvyšování nároků na bezpečnost a zdraví 

Zvyšující se životní úroveň s sebou přináší i zvýšení zájmu o zdraví a dopadu výroby, či 

výrobků na životní prostředí. Zákazníci požadují výrobky, které plní ne jen prvky 

bezpečnosti, ale disponují některým z certifikátů zaručující jejich zdravotní nezávadnost 

i šetrnost k prostředí. 

Náročnost konkurenčního prostředí 

Kvalita je prvkem konkurenční výhody. Na to je nutné dbát obzvlášť v neustále se rychle 

zvyšující konkurenci podnikatelského prostředí. Odlišení od konkurence je v mnohých 

odvětvích zajištěno nepatrnými detaily. Úspěšná společnost musí zákazníka přesvědčit o 

kvalitě a dokonalosti svých výrobků (SPEJCHALOVÁ, 2010). 
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Kvalita jako faktor stabilního růstu 

Společnosti, které využívají managementů kvality namísto technických kontrol, dosahují 

podle srovnání vyšší úrovně kvality i v dlouhodobém horizontu. Zavedení managementu 

kvality má pozitivní dopad na celkový růst podniku v dlouhodobém horizontu. 

Omezení ztrát trhů 

Podle provedených průzkumů jsou ztráty na trzích až ve dvou třetinách způsobeny právě 

nejakostí produktů. 

Zdroj úspor na nákladech 

Život výrobku nekončí v okamžik jeho prodeje. Výrobek musí sloužit jeho uživateli po 

nějaký čas. Zvláště pak pokud se jedná o nástroj, či jiný komponent stroje, je jeho kvalita 

přímo ovlivňující poruchovost (NENADÁL, 2008). 

1.8 Expedice 

Neboli vypravení zboží k zákazníkovi. Je důležitou součástí průběhu zakázky podnikem. 

1.8.1 Doprava a přeprava 

Jednou z hlavních činností logistiky je přemístění vyrobených produktů z místa výroby 

do místa spotřeby. K tomuto účelu slouží právě přeprava, při zajišťování přepravy je 

nutno projít několik fází. První z nich je výběr způsobu přepravy, možnostmi mohou být 

nákladní, železniční, letecké či vodní přepravy. Dále zvolit vhodnou trasu, zde nejde 

pouze o určení nejkratší vzdálenosti, v potaz se musí brát předpisy států, přes které náklad 

putuje, poplatky za průjezdy či při větších nákladů například průjezdnost jednotlivých 

tras. Konečným krokem je výběr vhodného dopravce (LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 

2005). 

1.8.2 Formy přepravy 

Podle Lamberta a kol. dělíme přepravu na 4 základní formy: 

Veřejní dopravci 

Své služby nabízejí všem zájemcům za pevně stanovené ceny a doprava je dopředu 

stanovenými místy. Z povinnosti nabízet své služby veřejnosti vyplývá vysoká obtížnost 

při předběžném odhadu budoucích zakázek. 
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Soukromí dopravci 

V tomto případě se jedná o firmy zabývající se přepravou, u kterých si podniky za 

smluvenou cenu pronajímají jejich přepravní služby. Druhým příkladem je například 

výrobní společnost zajišťující si přepravu sama.  

Smluvní dopravci 

Smluvní dopravci poskytují přepravu pouze omezenému počtu předem domluveným 

zákazníkům za sjednaných podmínek, na rozdíl od dopravců veřejných. 

Zvláštní dopravci 

Dopravci nabízející přepravu neobvyklých nákladů, může se jednat o přepravu 

hospodářských zvířat, zemědělských a potravinářských produktů a podobně 

(LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 2005). 

1.8.3 Výběr dopravce 

Na volbu správného dopravce je kladen čím dál větší důraz. Společnosti uzavírají 

smlouvy o spolupráci s menším počtem dopravců a snaží se vybudovat vztah, který je 

prospěšný pro obě firmy.  

Čtyři fáze výběru dopravce: 

Rozpoznání problému 

Na základě minulé spolupráce mohli vyvstat nějaké potíže či nespokojenost zákazníka se 

způsobem spolupráce dopravce. Tyto problémy je nutno rozpoznat a postoupit je dalším 

krokům jejich řešení. 

Proces zkoumání 

Na trhu je značné množství možností, ze kterých na základě známých informací firma 

vybírá pro ni nejvhodnější variantu. Aby tak firma mohla učinit, musí získat co největší 

možné množství relevantních informací. 

Proces volby 

Z porovnání vlastních požadavků a získaných informací o dodavatelích podnik vybere tu 

nejlepší variantu pro danou situaci.  
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Vyhodnocení 

U každého procesu by mělo dojít k ohlédnutí se zpět a vyhodnocení dosažených výsledků, 

ze kterých bude firma při volbě dodavatele v budoucnu vycházet (LAMBERT, STOCK 

a ELLRAM, 2005). 

1.9 Podnikový informační systém 

Informační technologie začaly ve velké míře ovlivňovat logistiku v 80. letech 20. století. 

Dnes jsou již ve firmách považovány za standard a také klíčový faktor, o kterém se 

předpokládá jeho důležitý přínos v budoucím vývoji logistiky (SIXTA a MAČÁT, 2005). 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy“ (SODOMKA A 

KLČOVÁ, 2010). 

IS se skládá z několika částí, těmi podle Tvrdíkové jsou: 

- software – systémové programy řídící chod počítače 

- hardware – počítačové systémy 

- orgware – nařízení a pravidla definující provozování a využívání informačních 

systémů a informačních technologií 

- peopleware – lidé zařazeni do využívání počítačového prostředí 

- dataware – data vyskytující se v rámci informačních systémů 

- reálný svět – informační zdroje, normy, legislativa (TVRDÍKOVÁ, 2008) 

Jednou z klíčových rolí informačního systému je „být nositelem standardizace“, ta 

pozitivně ovlivňuje zpracování opakujících se podnikových procesů, chování uživatelů. 

Také se jedná o platformu spojující podnikové procesy, informační toky a komunikaci 

uvnitř podniku. (SODOMKA A KLČOVÁ, 2010). 

Podnikový informační systém lze podle holisticko-právní kvalifikace rozdělit na: 

1) ERP – řízení podnikových procesů 

2) CRM – procesy směřované směrem k zákazníkovi 
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3) SMC – řízení dodavatelského řetězce, často je jeho součástí APS, neboli systém 

sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby 

4) MIS – manažerský informační systém sbírající data z ERP, CRM, SMC a APS 

systémů (SODOMKA A KLČOVÁ, 2010). 

Pro efektivní řízení zásob na jedné straně a monitorování poptávky na straně druhé je 

nezbytné mít ve firmě zaveden integrovaný logistický informační systém (LIS). Tyto 

systémy jsou zaměřeny na veškeré činnosti související s logistickými činnostmi podniku 

(LAMBERT, STOCK a ELLRAM, 2005). 

1.9.1 Hodnocení přínosu investic do informačního systému 

Zavedení informačního systému do podniku musí přinést minimálně přínosy, které jsou 

předem stanoveny a jsou svým způsobem podnětem k této inovaci. Hodnocení přínosu 

investic do IS by mělo být v čase před zahájením zavádění či úpravy informačního 

systému. Cílem hodnocení je zjištění potřeb a požadavků podniku na nový systém či 

změnu starého. Celý proces je spojen s náklady a časem zavedení změny, které musí být 

ve stanovené míře. Jako každý proces by i tento měl mít předem stanovený časový plán 

a vyčíslení nákladů, včetně jeho čerpání v čase projektu. Standardně mezi tyto náklady 

patří: 

- náklady spojené s řešením projektu (poradci, specialisti, vývojáři) 

- náklady na nákup a zavedení IS (software, hardware) 

- personální náklady 

- náklady na provoz a údržbu 

- náklady skryté (TVRDÍKOVÁ, 2008) 

Na druhé straně nákladů vznikají přínosy ze zavedené změny, ty ovšem není snadné 

přesně vyčíslit jako je tomu u nákladů. Podle Tvrdíkové lze pro zjištění přínosů využít 

čtyř měření: 

1) Kvalita softwarových produktů – sledování funkčnosti jednotlivých funkcí 

systému, jeho spolehlivost, přenositelnost či účinnost 

2) Spokojenost uživatelů – měření spokojenosti personálu s užíváním systém, 

možnost porovnání se systémem předchozím 
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3) Sledování harmonogramu prací a nákladů – porovnávání plánu se skutečným 

průběhem 

4) Nedostatky a vady – sledování nedostatků při denní činnosti systému a jejich 

následná kategorizace podle závažnosti (TVRDÍKOVÁ, 2008) 

Metoda řízení přínosů 

Z důvodu omezenosti výše zmíněných metod používaných v úvodních stádiích zavádění 

nového IS vznikla tato metoda, jako neformalizovaný přístup k hodnocení přínosů. 

Základní rozdělení dle této metody jsou: 

1) Přínosy přímé – lze přesně finančně vyčíslit 

o efektivnější využívání zdrojů 

o snížení stavu vázaného kapitálu 

o úspora materiálu a režijních nákladů 

o úspora pracovních sil 

o zvýšení zisku 

o navýšení vyráběného množství 

o zkrácení dodacích lhůt 

o zrychlení platebních styků 

2) Přínosy nepřímé – nelze přesně finančně vyčíslit 

o zvýšení podpory cílů podniku 

o zvýšení konkurenceschopnosti 

o zlepšení přístupu k informacím pro personál a vedoucí pracovníky 

o možné získání náskoku v oblasti ovládání informačních technologií 

3) Náklady plánované odstraněné 

o náklady vzniklé v případě nezavedení informačního systému  

(TVRDÍKOVÁ, 2008) 

 

Možné situace nastávající po zavedení informačního systému v podniku znázorňuje 

obrázek 4. 
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Obrázek 4: Matice řízení přínosů 
(Zdroj: Upraveno TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 54) 

 

Výsledky pozitivní neočekáváné – dodatečný neočekávaný přínos 

Výsledky pozitivní očekávané – jsou zde shrnuty úspory materiálové, mzdové, režijní, 

dále zvýšení ukazatelů jako jsou obrat či zisk, v neposlední řade zvýšení produkce a 

zkrácení lhůt dodání 

Výsledky negativní neočekávané – nepředvídatelné negativní následky 

Výsledky negativní očekávané – jsou zde zahrnuta předpokládaná rizika a jejich 

následky (TVRDÍKOVÁ, 2008) 

1.10 ERP 

Definice podle Basla zní: „ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského 

řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, 

plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších 

podnikových funkcích.“ (BASL, 2008) 



 

27 

 

Enterprise resource planning je anglický název pro systémy pracující s relačními 

databázemi. ERP slouží k integraci relevantních dat ze všech oblastí podniku skrz celý 

průběh zakázky podnikem. Pracuje jako softwarová podpora činností podniku (řízení 

podniku, plánování zdrojů). Tyto systémy obsahují data, která slouží ke krátkodobému, 

střednědobému a dlouhodobému plánování podnikových činností (JUROVÁ, 2013). 

Každý ERP systém je složen z několika modulů, tyto jednotlivé moduly jsou zaměřeny 

na určité činnosti podniku (nákup, výroba, konstrukce, kontrola, expedice,…). Vzhledem 

k tomu, že je každý podnik jedinečný, je třeba k tomu přihlédnout i při vybírání vhodného 

ERP pro podnik, následně pak při volbě modulů, které jsou pro daný typ a způsob 

podnikání vhodné (BASL, 2008). 

1.11 SWOT analýza 

Tato analýza je základním nástrojem strategického řízení podniku. Její název je zkratkou 

slov, které označují čtyři stránky společnosti: 

Strengths – silné stránky 

Weaknesses – slabé stránky 

Opportunities – příležitosti 

Threats – hrozby  

SWOT analýza slouží jako nástroj na cestě ke změně, k vytvoření nových produktů či 

strategií. Interakce, které by měli vyvstat mezi jednotlivými částmi analýzy, mohou být 

impulsem k vytvoření velmi účinných strategií podniku. Analýza se dělí na dvě části, 

první je interní analýza, kam patří silné a slabé stránky podniku. Druhou je externí 

analýze, která sestává z příležitostí a hrozeb (BUSINESSVIZE, 2017). 
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Obrázek 5: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

1.12 Porterův model 

Porterův model neboli analýza pěti sil, jejím tvůrcem je Michael E. Porter. Jedná se o 

analýzu odvětví, sestává z pěti částí, které jsou klíčové v podnikatelské prostředí: 

Stávající konkurenti – u stávající konkurence je podstatné zjištění, zda a do jaké míry 

mohou ovlivnit cenu produktu a jeho nabízené množství 

Noví konkurenti – tato oblast je zaměřena na analyzování hrozby vstupu nových 

konkurentů na trh 

Dodavatelé – vliv dodavatelů na podnik, vyjednávací pozice 

Odběratelé – vliv odběratelů na podnik, schopnost ovlivnit cenu a síla vyjednávací síla 

Substituty – produkty, které mohou alespoň částečně nahradit nabízený produkt, jejich 

cena a míra zastoupení původního produktu a hrozba vzniku nových substitutů 

(MANAGEMENT MANIA, 2017) 
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Obrázek 6: Porterova analýza 

(Zdroj: MANAGEMENT MANIA, 2017) 

 

1.13 McKinsey model 7s 

Model byl vyvinut v roce 1980 a od té doby je často používán jak akademickými 

pracovníky, tak řídícími pracovníky podniků, který jej využívají pro strategické plánování 

a řízení. Prostřednictvím modelu je analyzováno sedm klíčových prvků podniku, mezi 

které patří: 

- schopnosti 

- spolupracovníci 

- sdílené hodnoty 

- strategie 

- struktura 

- styl 

- systémy 
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Cílem je určit zda jsou správně sladěny a umožňují tak plnění podnikových plánů a dožení 

cílů. Prvky jsou v modelu rozděleny na měkké a tvrdé a jsou vzájemně provázány, jak 

znázorňuje obrázek (StrategicManagementinsight, 2017). 

 

 

Obrázek 7: McKinsey model 7S 

(Zdroj: Upraveno StrategicManagementinsight, 2017) 

 

1.14 SLEPT analýza 

Je analýzou podnikatelského okolí firmy. Její název je tvořen zkratkou z prvních písmen 

faktorů, z nichž je analýza utvořena a které firmu ovlivňují. Jedná se o sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technické faktory. 

Sociální faktory 

Firma provozující svou podnikatelskou činnost na území státu by měla být obeznámena 

o sociálních faktorech, které dané území a jeho obyvatelstvo ovlivňují. Do této kategorie 

spadá kultura, životní styl, úroveň obyvatel, vzdělanost, vliv náboženství i obvyklé 

hodnoty. 
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Legislativní faktory 

Klíčové faktory pro společnost, tato část je věnována legislativě a zákonům platících na 

daném území. Popisuje funkčnost právního systému a jeho vymahatelnost. Do této oblasti 

spadá občanské právo či daňové zákony. 

Ekonomické faktory 

Správné strategické rozhodnutí manažerů se neobejde bez analýzy těchto faktorů. Mezi 

základní ukazatele patří HDP, údaje o mzdách v dané lokalitě, úroková míra, inflace, míra 

zdanění nebo stabilita měny. 

Politické faktory 

Politické faktory mají velký vliv na podnikání. Různé politické vlády jsou ovlivňovány 

různým směrem, kterým se podle nich má stát ubírat. V evropských zemích má 

nepochybně velký vliv Evropská unie a její nařízení na jedné straně, na druhé straně 

nejrůznější pomoci a pobídky. 

Technologické faktory 

Technická vyspělost firmy je faktor, který ji může výrazně odlišit od konkurence. 

V případě, že společnost technicky zaostává, bude mít naopak velkou konkurenční 

nevýhodu. Mezi faktory patří kromě stávajících technologií také možnost vzniku nových 

(MANAGEMENT MANIA, 2017).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 

Kapitola čtenáři přiblíží současný stav podniku, především je zaměřena na postavení 

společnosti v podnikatelském prostředí. 

2.1 Představení společnosti 

Právní forma:      společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:     Litomyšl    

Základní kapitál:     200 000 Kč 

2.2 Organizační struktura 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců je i struktura společnosti velice jednoduchá a 

přehledná. Společnost zastupují oba jednatelé ve všech záležitostech společně a jejich 

podíl ve firmě je stejný. Řízení jednotlivých částí společností mají rozděleno podle 

vlastních kompetencí. První jednatel dohlíží na běh konstrukční kanceláře v Praze, 

zatímco druhý řídí činnosti v sídle společnosti. Strukturu znázorňuje obrázek 8. 

 

 

Obrázek 8: Organizační struktura podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 10: Rekonstrukce speciální vrtačky 

(Zdroj: SKM Litomyšl, 2016) 

2.3 Popis podnikatelského subjektu 

Výrobní firma byla založena v roce 1991 společně dvěma zakladateli. V roce 2009 byla 

její právní forma změněna na společnost s ručením omezeným. 

V prvních letech společnost pracovala s nízkým počtem zaměstnanců a hojně využívala 

kooperace s jinými podniky. V současné době firma zaměstnává 20 pracovníků. Jedná se 

tedy o malý výrobní podnik. 

2.3.1 Výrobní program 

Sledovaná společnost se zabývá kompletním dodáním zakázkových jednoúčelových 

strojů a zařízení (Obrázek 9). Mezi poskytující služby patří vývoj technologií, konstrukce, 

výroba i montáž s uvedením zařízení do provozu přímo v provozu odběratele. Společnost 

dbá na vysokou kvalitu a výkonnost vyráběných strojů a poskytuje i jejich kvalitní servis. 

Součástí podnikatelské činnosti je kromě vývoje a výroby nových strojů i repase a 

modernizace strojů již používaných či zastaralých (Obrázek 10). 

Poslední část podnikatelské činnosti společnosti je poskytování poradenské činnosti v 

oblasti třískového obrábění, manipulační techniky, dopravních systémů a řízení strojů 

(SKM Litomyšl, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Zámečnická NC vrtačka 

(Zdroj: SKM Litomyšl, 2016) 
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2.4 Zákazníci 

Jelikož se podnik zabývá výrobou jednoúčelových strojů a zařízení, jeho zákazníky jsou 

v naprosté většině případů společnosti, které zakoupené stroje používají při své 

podnikatelské činnosti. Zákazníky jsou převážně společnosti ze střední Evropy, najdou 

se však i firmy polohou více vzdálené. 

Podnik dbá na kvalitu vyráběných strojů i poskytovaných službách, i to je pravděpodobně 

důvodem dlouhodobé spolupráce s velkými a známými společnostmi. Mezi několik 

nejznámějších patří: 

ABB s.r.o., divize Robotics, Praha 

ASSA AB, Sweden 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička 

Primalex a.s., Břasy 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl 

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 

TOS VARNSDORF a.s., Varnsdorf 

TRW Automotive US,LLC, USA 

2.5 Rozbor faktorů 7S 

Tento model je věnován analýze vnitřního prostředí firmy, jak již název napovídá, 

obsahuje sedm vzájemně se ovlivňujících částí. Ty jsou dále popsány v následujících 

podkapitolách. 

Strategie 

Strategií společnosti je vyrábět vysoce kvalitní a výkonné stroje a poskytovat i jejich 

kvalitní servis. Jelikož se firma zabývá zakázkovou výrobou, dbá na splnění přání a 

požadavků zákazníků do naplnění jejích možností. Dále poskytovat odborné rady 

v oblastech třískového obrábění, manipulační techniky, dopravních systémů a řízení 

strojů nikoliv pouze jako doplňkovou službu pro zákazníky, kteří si objednali zhotovení 

či opravu výrobního stroje. 
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Struktura 

Jelikož se jedná o malou výrobní společnost, její organizační struktura není nikterak 

složitá. Výroba a část vedení firmy se nachází v jedné budově, dále je v Praze zřízena 

oddělená konstrukční kancelář, na kterou dohlíží jeden z jednatelů firmy. Struktura firmy 

nejlépe splňuje definici funkční organizační struktury. Jelikož se jedná o malý podnik, 

jednatelé jsou přímo nadřízeni vedoucím jednotlivých útvarům (konstrukce, výroba). 

Systémy 

Společnost v současné době používá ERP systém ABRA Gen 3, který je implementován 

pouze v některých částech podniku. Dále je využíván účetní software Pohoda. 

Konstrukční oddělení používá programy pro tvorbu 3D modelů a výkresových 

dokumentací (CAD – Computer Aided Design). Automatizované a poloautomatizované 

stroje výroby jsou ovládány pomocí různých řídících softwarů. 

Styl manažerské práce 

V podniku je využíván spíše autoritativní styl vedení zaměstnanců, v čele firmy stojí 

jednatelé, kteří rozhodují, nebo schvalují důležitá rozhodnutí. Za méně podstatná 

rozhodnutí zodpovídají vedoucí jednotlivých útvarů. 

Spolupracovníci 

Značné množství zaměstnanců působí ve výrobní části firmy již několik let. To vypovídá 

o stabilním pracovním prostředí pro zaměstnance ze strany podniku. Na druhou stranu je 

pro firmu velkým přínosem, že jsou její pracovníci velmi zkušení a zběhlí ve své pracovní 

činnosti. Nový pracovníci jsou zaučeni staršími a zkušenějšími. Část pracovníků 

konstrukčního oddělení je sice tvořena poměrně mladými pracovníky, ovšem se 

zkušeným vedením. 

Sdílené hodnoty 

Společným cílem podniku je spokojenost zákazníků. Mezi zásady společnosti patří důraz 

na dodržení sjednaných požadavků, dále na kvalitu výroby a termíny dodání. Mezi sdílené 

hodnoty patří snaha o neustálé zlepšování ve všech oblastech podnikatelských činností, 

kterým se společnost věnuje. V neposlední řadě je i šetrnost k životnímu prostředí a 

dodržování environmentálních zásad. 
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Schopnosti 

Od zakladatelů společnosti, kteří jsou odborníky v oblastech, kterým se věnují, po 

pracovníky ve výrobě, je kladen důraz na přidělení jednotlivých pracovníků k činnostem 

pro ně nejvhodnějších. Znalosti a schopnosti jsou rozšiřovány jak s potřebou zaváděných 

inovací, tak z iniciativy jednotlivých zaměstnanců. 

2.6 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Sledovaná společnost se vyskytuje na trhu B2B, jejími konečnými zákazníky tedy nejsou 

obyvatelé nějakého území, ale výrobní podniky z různých zemí. 

Firma vyrábějící na území České republiky stroje, které slouží pro výrobu rozmanitých 

statků, je vzdáleně ovlivněna poptávkou právě po těchto statcích, čím je poptávka po nich 

větší, tím bude pravděpodobně větší i potřeba strojů pro jejich výrobu. Tedy záleží na 

blahobytu a kupní síle obyvatelstva. Situaci zde však ztěžuje také fakt, že firma dodává 

do různých zemí světa. 

Legislativní faktory 

Z hlediska legislativních faktorů je společnost jako každá jiná podnikající na tomto území 

ovlivněna zákony a vyhláškami České republiky. Mezi hlavní patří jistě zákon o 

obchodních korporacích a zákon o dani z příjmů, ale jsou to i například vyhlášky o 

odpadovém hospodářství či hygienických normách. 

Fungování právního systému i vymahatelnost práva je v České republice na vysoké 

úrovni. Dalším trhem, kam společnost ve větším množství dodává své výrobky, je trh 

evropský, i zde je situace, především díky EU příznivá. 

Politické faktory 

Konstrukční kancelář i budova, kde probíhá výroba, se nachází na území České republiky. 

Kde je politická situace stabilní, navíc je ČR součástí schengenského prostoru i Evropské 

unie, což zvyšuje stabilitu politické situace. Vyšší riziko je při exportu do některých zemí, 

kde politická situace tak stabilní není. Zákazníci společnosti jsou z různých zemí světa 

například včetně některých států Asie. 
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Ekonomické faktory 

Jelikož firma značnou část svých výrobků dodává zahraničním zákazníkům, je 

ovlivňována vývojem kurzu CZK vůči měnám daných zemí. Do nedávné doby tento fakt 

pozitivně ovlivňovaly intervence ČNB, které byly ovšem přerušeny. Další vývoj kurzu je 

nejistý a odhady odborníků jsou různé. 

Dalším podstatným ekonomickým faktorem je vývoj mezd v ČR. Velká část zaměstnanců 

se pohybuje v okolí průměrné mzdy, proto je v grafu 1 zobrazen její vývoj. 

 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda 
(Zdroj: Český statistický úřad, 2016) 

 

Technologické faktory 

Firma vyrábějící jednoúčelové výrobní stroje je velmi ovlivňována technologickými 

faktory, ať už se jedná o technologii, kterou používá ve své vlastní výrobě, nebo o tu, 

kterou využívají její odběratelé. Je zřejmé, že pokud se v podnikatelském prostředí 

odběratele vyskytne například nová technologie výroby, firma bude chtít využít této 

novinky k vybudování konkurenční výhody, nebo jen udržení kroku s konkurencí. Začne 

požívat novou technologii výroby, nejprve však bude poptávat stroje používající tuto 

novou technologii výroby.  



 

38 

 

2.7 Porterův model 

Stávající konkurence 

Společností zabývajících se výrobou a renovací jednoúčelových strojů je v České 

republice mnoho. Jen v okruhu 50 km od námi sledované společnosti se nachází devět 

přímých konkurentů. Konkurující společnosti se nacházejí i v sousedních státech 

v nezanedbatelných počtech. Důvodem může být množství firem podnikajících v oblasti 

strojírenství v zemích střední Evropy, a s tím související poptávka po výrobních strojích. 

Odběratelé sledované společnosti pochází z různých částí světa, a proto jsou jejími 

konkurenty i firmy mimo území České republiky. 

Rivalita na tomto trhu není však nijak velká, firmy poskytují své výrobky a služby ve 

srovnatelných cenách. 

Nová konkurence 

Ke vstupu na tento konkrétní trh je zapotřebí značný kapitál na výrobní prostory, stroje, 

konstrukční oddělení apod. Další překážkou pro nově vstupující firmy na trh mohou být 

nízké znalosti a zkušenosti s výrobou strojů. 

Největší riziko vzniku nových konkurentů hrozí od již zavedených strojírenských firem. 

Ty mohou změnit nebo rozšířit svou podnikatelskou činnost z jiného typu strojírenské 

výroby z důvodu úpadku jejich odvětví či za vidinou vyšších zisků. Také se může jednat 

o diverzifikaci výroby a snížení rizik zavedené společnosti na trhu strojírenské výroby. 

Těmto společnostem ve vstupu nebrání potřeba vysokého vstupního kapitálu, jelikož jsou 

na tento typ činnosti alespoň částečně vybaveni. 

Vliv odběratelů 

Jak již bylo uvedeno společnost má mnoho konkurentů, mohlo by se zdát, že vyjednávací 

síla odběratelů je poměrně vysoká, hlavně ohledně vyjednávání ceny stroje nebo služby. 

V prostředí s tolika konkurenčními firmami se však každá z nich snaží nabízet své 

produkty za co nejlepší ceny. Z toho důvodu je cenová hladina těchto firem poměrně 

vyrovnaná a v mnohých případech již není velký prostor pro snižování ceny, aniž by 

zakázka byla pro podnik výhodná. 
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Vliv dodavatelů 

Tak jako strojírenských podniků i jejich dodavatelů je poměrně velké množství na území 

střední Evropy. Díky tomu není vyjednávací pozice dodavatelů hutních materiálu 

nikterak vysoká. U některých materiálů jsou naopak dodavatelé ochotni jít s cenou 

výrazně níže, aby nebyla zakázka zadána konkurenční firmě. Důraz je kladem na kvalitu 

materiálů a plnění termínu dodávek, oba tyto faktory mají nezměrný vliv na zbytek 

průběhu zakázky. Vliv dodavatelů specifičtějších produktů, jako jsou motory a podobné, 

je již vyšší a delší jsou i dodací termíny. 

Substituční výrobky 

V případě sledované společnosti se jedná spíše o služby než výrobky, jelikož jsou stroje 

vyráběny na zakázku. Jak je již zmíněno výše v daném podnikatelském odvětví se nachází 

množství přímých i nepřímých konkurentů. Tito konkurenti jsou však známí a 

dlouhodobí, podnik tedy s jejich činností počítá. Hrozbou může být vstup nových 

konkurentů, nahrazení zakázkové výroby tohoto typu je však nepředpokládaný. 
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3 PRŮBĚH ZAKÁZKY 

Tato kapitola je věnována popisu průběhu zakázky podnikem, tak jak je v současné době 

zaveden. Každá z podkapitol se zabývá jednou z hlavních oblastí. 

3.1 Příjem zakázky 

Společnost je zavedeným výrobcem jednoúčelových zařízení a strojů. Proto velké 

množství nových objednávek pochází od firem, které již nějaký stroj odebrali v minulosti. 

Dalším zdrojem nových zakázek jsou veletrhy. V dnešní době je již samozřejmostí 

vyhledávat a objednávat zboží či služby pomocí internetu, firemní webové stránky slouží 

jako výborný způsob prezence nabízených produktů. 

Na základě zájmu potenciálního zákazníka o využití služeb společnosti jsou projednány 

podmínky a požadavky zákazníka a společnosti. Pokud jednání dopadne kladně, je 

zakázka přijat. Jednání se vždy účastní jednatel firmy, součástí jehož práce je shánění 

nových zakázek. 

Na jednání jsou prodiskutovány kompletní požadavky na stroj a popsány činnosti, které 

bude plnit. Informací musí být dostatek k vytvoření úplné a přesné výkresové 

dokumentace a kusovníků. 

3.2 Konstrukce 

Na základě požadavků zákazníka zpracuje konstrukční oddělení firmy výkresovou 

dokumentaci a kusovníky nutné pro zhotovení poptávaného výrobku. V některých 

případech je dokumentace vytvářena kompletně nová, v jiných jde pouze o úpravu 

stávajících materiálů. 

Konstrukční oddělení společnosti je rozděleno na dva celky, jeden se nachází v Litomyšli 

v sídle společnosti, druhý je v Praze. Toto opatření vzniklo na základě nedostatku 

konstruktérů v oblasti Litomyšle. Dnešní doba již nečiní překážky pro oddělená 

pracoviště a při použití internetového připojení nedochází, až na případy nečekaných 

havárií, k potížím způsobeným vzdáleností mezi jednotlivými kancelářemi. 

Konstruktéry samotné lze rozdělit podle specializace do tří kategorií podle hlavní náplně 

jejich práce a specializace: 
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1) Hlavní konstrukce stroje – jedná se o konstruktéry zpracovávající dokumentaci 

hlavních částí stroje, mezi které patří rám, šasi a ostatní komponenty stroje 

zhotovené ve většině případu z kovů a jejich slitin. 

2) Dokumentace elektroinstalace – zakázkově vyráběné stroje jsou vysoce 

specializované a nároky na jejich funkce jsou vysoké. Naprostá většina 

vyráběných strojů je osazena výpočetní technikou, která slouží pro jejich 

ovládání. I z toho důvodů jsou dokumentace elektroinstalací poměrně složitá a je 

třeba specialistů zaměřených právě na tuto práci. 

3) Dokumentace pneumatických a hydraulických systémů – poslední skupinu 

konstruktérů tvoří ti, kteří se věnují návrhu systémů, co zajišťují pohyb 

pohyblivých částí stroje. 

3.3 Nákup materiálu 

Velikosti podniku odpovídá i množství personálu zabývající se nákupem materiálu pro 

výrobu. Tuto činnost zastávají pouze dva pracovníci. Rozdělování činností nákupu 

probíhá podle jednotlivých projektů, každý z nich má přiděleno několik projektů, na které 

zajišťuje vstupní materiál podle plánu potřeby množství a s ohledem na plánovaný termín 

vstupu materiálu do výroby. 

Materiál může být začat nakupován po vložení kusovníků do informačního systému 

některým ze zaměstnanců konstrukčního oddělení. Výjimku tvoří přednostní nákup 

materiálu, který je z důvodů delších dodacích termínů objednáván co možná nejdříve, 

tedy ještě před zpracováním kompletní výkresové dokumentace konstrukčním 

oddělením. Výběr materiálu pro přednostní nákup je závislý na zkušenostech pracovníků. 

Ti mají zkušenosti z minulých projektů, na základě kterých mají povědomí o běžných 

dodacích dobách různých typů materiálu a komponent. Není-li dostatek času na objednání 

všech vstupů do výroby po kompletním zpracování projektu v konstrukčním oddělení, 

zaměstnancem nákupu vytypovaný materiál je objednán přednostně. Tento proces je 

označen v informačním systému podniku, tato problematika bude více přiblížena 

v následující kapitole, zabývající se IS podniku. 
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3.4 Výroba 

Výrobní část podniku se nachází v sídle společnosti, celá výroba i se všemi stroji je 

situována v jedné hale. Uspořádání je podle druhu strojů, hala je pomyslně rozdělena do 

několika sekcí. V jedné sekci jsou stroje obráběcí, dalšími jsou svářečské a montážní 

stanoviště. V současné době je zde zaměstnáno deset dělníků a dva mistři, kteří dohlíží 

na chod výroby a zároveň se na ní podílejí. 

Výrobní stroje jsou rozmanité co se funkcí i stáří týče, některé ze strojů jsou dosti 

zastaralé a plní spíše doplňkovou funkci, jiné jsou z modernějších s vysokou mírou 

automatizace. Hala je vybavena tak, aby nemusela být žádná z výrobních operací 

prováděna v kooperaci, pokud to není výhodné pro podnik nebo nutné v závislosti na 

okolnosti (zpoždění vůči plánu, nedostatečná kapacita). 

Manipulace ve výrobní hale je uskutečňována pomocí paletových vozíků při manipulaci 

s menšími a lehčími komponenty, při přesunu objemnějších či těžších materiálů je 

využíván podvěsný jeřáb. 

3.4.1 Řízení výroby 

Výrobu řídí mistři, kteří jsou zodpovědní za chod dílny. Každý mistr, jemuž jsou 

přiděleny určité zakázky, rozděluje denně práci jednotlivým dělníkům podle plánu 

výroby, který je vytvořen jednatelem. 

Veškeré dokumentace, které jsou pří výrobě, nebo jejím řízení používány, jsou vytištěny 

na papír. Ve výrobě není používán žádný informační systém, který by pomáhal v řízení 

či sledování výroby. Vyrobení dílu či jeho části zaznamenává mistr opět pouze v papírové 

podobě. Tyto informace jsou následně předány jednateli, který si vede svoji evidenci 

v podobě tabulek v programu Microsoft Excel. 

Jednotlivé sestavy a podsestavy výkresové dokumentace společně s kusovníky jsou 

rozděleny dělníkům, kteří mají za úkol tyto součástky vyrobit. Každý dělník je trvale 

přidělen k nějakému stroji, Výroba tedy neprobíhá tak, že by dělník zpracovával celý kus 

na více strojích, ale součástka putuje po dílně mezi výrobními stanovišti společně 

s dokumentací. 
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3.4.2 Kontrola kvality 

Kontrola kvality ve sledované společnosti je prováděna ve více okamžicích průběhu 

zakázky podnikem. První kontrola kvality probíhá při dodání nového vstupního materiálu 

výroby dodavatelem. Pokud se jedná o hutní materiál (tyčovina, plechy, apod.), kontrola 

probíhá pouze vizuálně a je prováděna některým z pověřených zaměstnanců nebo přímo 

mistrem výroby. Jedná-li se o složitější komponenty (pohonné jednotky stroje, měřící 

zařízení apod.), kontrola obvykle neprobíhá žádná, dodavatelé těchto dílů zaručují kvalitu 

a spolehlivost dodávaných komponentů výstupní zkouškou kvality a funkčnosti 

dodávaných prvků stroje. K další kontrole dochází až při dokončování stroje, kdy jsou 

vyzkoušeny všechny jeho funkce, samozřejmostí je vizuální kontrola povrchových úprav 

a souvisejících dokončovacích operací. U větších strojů, které nejsou z důvodu jejich 

velikosti smontovány v dílně sídla společnosti, probíhá kontrola základních funkcí, které 

je možno odzkoušet, zbytek testů proběhne až v provozu odběratele a případné 

nedostatky jsou řešeny operativně, pokud je to možné, v jiném případě musí být díl 

nahrazen, k tomuto scénáři však běžně nedochází. 

3.5 Expedice 

Podnik nevlastní žádné vlastní nákladní automobily, které by mohla využívat pro 

přepravu materiálů, či hotových strojů k odběrateli. 

Přeprava hotového stroje není vždy úkolem sledované společnosti. Při úvodních fázích 

projektu zpracování zakázky je i tato otázka jednou z klíčových. V běžných situacích, 

kdy jsou hotové stroje přepravovány v rámci ČR, či přilehlých států netvoří zajištění 

dopravy větší obtíže. Firma dlouhodobě spolupracuje s několika dopravci, kteří 

dlouhodobě uspokojují požadavky společnosti na přepravu. V případech, kdy je stroj 

dopravován do vzdálenějších zemí, nebo je nutné v daných lokalitách splňovat zvláštní 

podmínky při přepravě nákladů, je zajištění přepravy z místa výroby přenecháno na 

zákazníkovi. 

S přepravou materiálů souvisí i balení a způsob připravení strojů na přepravu. Jako ve 

většině výrobních podniků ležící na území Evropy je tendence v používání 

standardizovaných palet pro přepravu produktů. Důvodem je rozšíření a univerzálnost 

tohoto způsobu. U zakázek, kde není možné využít standardních palet, jsou použity 

nestandardní palety, či přepravní boxy různých velikostí. 
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3.6 Služby a poprodejní servis 

Zakázka nekončí jejím vyexpedováním, neopomenutelnou součástí, která má vysoký vliv 

na kvalitu poskytovaných služeb a tedy i spokojenost zákazníka je nepochybně 

poskytování služeb a servisu přímo u zákazníka. 

Mezi standardní služby patří montáž podnikem zhotoveného stroje přímo u odběratele, 

podle jeho předem stanovených požadavků. Se samotnou montáží souvisí i základní 

nastavení stroje a příprava k jeho používání (jak je uvedeno v předchozích kapitolách, 

většina strojů je řízena počítačovými systémy). 

Společnost poskytuje v rámci poprodejního servisu i servis a opravu strojů, které dříve 

vyrobila. Ten je prováděn ve většině případů u zákazníka, pouze při náročnějších a 

komplexnějších opravách či údržbách je oprava prováděna v sídle sledované společnosti.  
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4 INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Společnost nově implementovala ERP systém s názvem ABRA Gen 3. Kromě nového 

systému pro řízení výroby firma již po dobu několika let využívá účetnický systém 

Pohoda. Systém ABRA je velice komplexní a má velké množství modulů, ty však nejsou 

pro danou podnikatelskou činnost zapotřebí. Z tohoto důvodu jsou využívány pouze 

některé z nabízených funkcí. Využívaných modelů je více, než bylo původně plánováno. 

Důvodem je vyvstání problémů v průběhu používání systému, došlo k několika zjištění 

jako například, že některé modely nefungují bez jiných, tak jak by měli a výsledkem je 

způsobení více problémů, než usnadnění práce a užitku z využívání systémových modulů. 

4.1 ABRA Gen 3 

ABRA Gen 3 je ERP systémem primárně pro střední a velké podniky, který slouží 

k usnadnění řízení těchto podniků, šetří čas a zamezuje zbytečné administrativě. 

Přínosem pro manažery a jejich rozhodování je soustředění informací na jednom místě, 

dále je to tvorba přehledů v reálném čase. Systém nabízí několik hluboce provázaných 

modulů, mezi kterými si každý podnik může po odborné konzultaci vybrat, a tak sestavit 

systém „na míru“, který bude splňovat požadavky, ale podnik nebude platit za 

nevyužívané prvky systému. Na základě provázanosti systému se změna z jednoho místa 

systému promítne do jeho zbytku. I tím systém usnadňuje řízení činností podniku, mezi 

které patří například obchodní činnost, řízení zásob, řízení výroby nebo vedení účetnictví. 

Nespornou výhodou systému je „ochrana před chybami“, tímto termínem je myšleno, že 

lze zpětně dohledat a napravit chybný krok aniž by byly narušeny probíhající procesy. 

Automatizační server systému může sám vykonávat opakované činnosti podniku, 

například zálohuje data či rozesílá reporty. Mezi hlavní výhody systému pro odvětví 

kovovýroby patří: 

- jednoduchá evidence spotřeby materiálu ze skladu 

- sledování nákladů a výnosů středisek, zakázek či projektech 

- snadná tvorba nabídek a kalkulací nákladů 

- plánování činností podniku (ABRA, 2017) 
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Obrázek 11: Moduly ERP systému ABRA Gen 3 

(Zdroj: Převzato ABRA, 2017) 

4.1.1 Podnikem zakoupené moduly 

Vedení společnosti po konzultaci s odborníkem firmy poskytující informační systém 

zvolil nákup balíčku několika modulů: 

- Účetnictví a výkazy 

- Banka a homebanking 

- Pokladna 

- Majetek 

- Nákup 

- Prodej 

- Skladové hospodářství – SCM 

- Výroba 

- CRM 

Z těchto modelů však využívá pouze polovinu, v seznamu výše jsou využívané moduly 

vyznačeny tučně. 
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4.2 Uživatelské prostředí informačního systému 

Poskytovatel informačního systému uvádí, že moduly systému jsou vysoce provázány a 

práce v systému je velmi intuitivní. Z rozhovorů se zaměstnanci podniku i ze zkušeností 

s vlastním využívání systému je zřejmé, že je opravdu nabízeno velké množství 

provázaných modulů, ovšem intuitivnost jejich ovládání a práce v nich není tak snadná, 

jak poskytovatel uvádí. Obrázek 12 zobrazuje prostředí systému. V levé části tohoto 

obrázku je vidět seznam jednotlivých modulů, popřípadě jejich částí. Většinu obrázku 

vyplňuje v tomto případě procesní mapa, která není až tak důležitá, slouží pouze pro 

přiblížení vzhledu systému. Navigace je možná pomocí seznamu v levé části, nebo přímo 

kliknutím na některou z částí procesní mapy. 

Po delší práci se systémem je již snadnější se v něm orientovat. Přesto je zde komplikace, 

kterou způsobuje používání pouze minima modulů systému, množství částí IS je tak 

v podniku zbytečných a působí spíše zmatek. 

Na počátečních potížích s používáním systému zaměstnanci se jistě podepsalo i 

neuskutečnění školení, které by pomohlo zaměstnancům se seznámit s funkcemi systému 

pod odborným dohledem. 
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Obrázek 12: Prostředí systému ABRA Gen 3 

(Zdroj: Upraveno ERP ABRA Gen 3) 
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4.3 Nedostatky v používání IS 

4.3.1 Import dat z kusovníků 

Zdrojem vstupních dat pro některé moduly systému jsou výkresové dokumentace, které 

jsou vkládány do IS po kompletním zpracování konstruktérem. Potíž nastává v okamžiku, 

kdy má vyráběný stroj těchto dokumentací více. Důvodem je specializace jednotlivých 

pracovníků (tato problematika je popsána v kapitole 3.2). 

V popsaném okamžiku dochází k duplicitě dat. Ta je vytvořena právě importováním dat 

od více konstruktérů. Přesto, že každý konstruktér je zaměřen na specifickou část stroje, 

z výrobních důvodů je nutné některé díly uvádět ve více výkresových dokumentacích. 

V systému je pak evidována potřeba jedné součásti stroje vícekrát a to právě z důvodu, 

že se tato součást nachází ve vícero technických dokumentacích. 

4.3.2 Přednostní objednání materiálu 

Komponenty stroje, které mají dlouhou dodací lhůtu, jsou objednány krátce po přijetí 

zakázky. Do systému byl vložen požadavek na materiál, na jehož základě ho nákupní 

oddělení nakoupí. Chyba však nastala po vytvoření výkresových dokumentací a jejich 

vložení do systému. V ten okamžik došlo k vzniku potřeby materiálu, který byl již 

objednán přednostně. Konstruktér v tomto případě nevěděl o přednostním objednání 

materiálu, a proto vkládaná data nijak neupravoval. Systém tedy opět vyžadoval 

dvojnásobné množství součásti, než bylo skutečně třeba. 

4.4 Podnikem zavedené řešení nedostatků 

4.4.1 Zavedení informativního skladu 

Společnost zvolila operativní řešení nedostatku systému, při kterém je používáno 

rozdělení materiálu do dvou skladů. Prvním je běžný materiálový sklad, kam patří 

všechny součásti stroje. Druhým je sklad informativní, který existuje pouze virtuálně. 

Do informativního skladu se vkládají součásti, které jsou uváděny ve vícero 

dokumentacích. Když je do systému vkládán konstrukční kusovník všechny součásti 

elektronických a pneumatických systémů jsou zařazeny do informativního skladu. Tím je 

zajištěno, že nedojde ke zdvojení potřeby materiálu po vložení detailního kusovníku 

elektronického nebo pneumatického okruhu stroje. Na obrázku 13 je vidět přiřazení 

elektrických a pneumatických součástí do informativního skladu. 
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Informativní sklad je také využíván při přednostním objednání materiálu. Zaměstnanec, 

který objedná danou součást, ji do systému zpětně zadá a přiřadí ji do informativního 

skladu. Toto řešení vyvstalo ze stejného důvodu jako v případě předešlém a tím je 

duplicita dat. Před využíváním informativního skladu 

4.4.2 Nedostatky informativního skladu 

Tato řešení jsou značně nesystémová a nesou s sebou některá omezení. Hlavním 

nedostatkem u prvního případu je nutnost vybrání dílů, které budou součástí jiných 

kusovníků a jejich ruční přeřazení do informativního skladu. Zde vyvstává široký prostor 

pro lidskou chybu, jako je přehlédnutí některé ze součástí. V takovém případě dojde opět 

k duplicitě dat a k vzniku požadavku nákupu dvojnásobného množství, než je skutečně 

potřebné. 

U druhého případu, tedy přednostního objednání, je toto řešení také nedostačující. Přesto 

že již nedochází k údajné potřebě dvojnásobného množství, stále po importu kusovníku 

vznikne požadavek na zajištění již objednaného materiálu. Je tedy na zaměstnanci 

nákupního oddělení, aby si pamatoval, že součást již objednal a nestalo se tak znovu. 

Řešení těchto nedostatků pomocí informativních skladů zamezí některým chybám, není 

však zdaleka dokonalé a stáje vyžaduje značnou kontrolu ze strany zaměstnanců. 
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Obrázek 13: Seznam objednávek vydaných 
(Zdroj: Upraveno ERP ABRA Gen 3) 
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4.5 SWOT analýza 

Cílem této analýzy je nalézt a vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby firmy 

a tím analyzovat jak vnitřní tak vnější prostředí podniku. 

Tabulka 1: SWOT matice 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT matice výše obsahuje faktory této analýzy, které společnost ovlivňují. Každý 

z nich je ohodnocen vahou, podle vlivu na společnost. Bodovací škála je 1 – 10, kde vyšší 

číslo znamená vyšší vliv. Číslo v šedě podbarvené buňce je aritmetickým průměrem vah 

připadající oblasti matice. 

4.6 Shrnutí analýzy současného stavu 

Sledovaná společnost je malý výrobní podnik, který si zakládá na osobním přístupu jak 

k zákazníkům, tak k zaměstnancům. S tím jsou spojeny i způsoby vystupování podniku 

vně i řízení vnitropodnikových procesů. Z analýzy současného stavu vyvstalo několik 

nedostatků vztahujících se k průběhu zakázky podnikem. Jejich možným řešením je 

věnována kapitola pátá. 

4.6.1 Řízení podnikových procesů 

Z provedené analýzy současného stavu průběhu zakázky podnikem vyplynulo, že jako 

nástroj řízení podniku i podpůrných činností je ve velkém využíván program MS Excel. 

Data jsou tak rozmístěna v množství tabulek v několika souborech programu. K datům 

Silné stránky Váha Slabé stránky Váha

Kvalifikovaní zaměstnanci 6 Absence informačního systému ve výrobě 6

Jasná firemní strategie 5 Nesystémové řízení procesů 5

Kvalitní produkty 8 Nedostačující prostory pro výrobu 8

Zavedená společnost na trhu 7 Lokalita firmy 4

Stálí odběratelé 8 Nedostatky informačního systému 4

Flexibilita výroby vůči požadavkům 6 Absence školení zaměstnanců v IS 3

Finanční stabilita 7 Nedostatečná informovanost zaměstnanců 2

6,714 4,571

Příležitosti Váha Hrozby Váha

Rozšíření výrobních prostor 8 Ztráta zákazníků 8

Změna lokality výrobních prostor 4 Vývoj CZK po zrušení intervencí ČNB 3

Zavedení IS pro řízení výroby 6 Ztráta zaměstnanců 7

Zavedení systémového řízení procesů 5 Růst cen vstupního materiálu 3

Neuspokojení poptávky 5

Tlak na zvýšení mezd 4

5,75 5
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má přístup pouze zaměstnanec či jednatel, který danou činnost běžně vykonává, při 

potřebě dat jiným pracovníkem mu jsou poskytnuta například zasláním přes email. 

Design tabulek a popisky však nemají žádný předepsaný či ustálený charakter, je tedy na 

zaměstnanci, aby se v tabulkách zorientoval a získal informace, které potřebuje.  

Využívání MS Excel se vyskytuje u pracovníků zajišťujících nákup, kde si vedou vlastní 

evidenci nakoupených a požadovaných materiálů, přestože je v těchto oblastech 

implementován informační systém. V něm pak z tohoto důvodu nejsou uvedeny všechny 

informace vztahující se k nákupu materiálu. 

Řízení a plánování výroby i kapacity strojů probíhá rovněž za pomoci programu MS 

Excel. 

4.6.2 Duplicitní potřeba materiálu 

V kapitole 4.3 jsou popsány situace, při kterých dochází ke zdvojení potřeby materiálu 

do výroby. Jedná se o případy importování dat z vícero kusovníků a přednostní objednání 

materiálu s dlouhou dobou dodání. Vedení podniku zvolilo jako řešení tohoto problému 

zavedení virtuálního skladu, do které jsou položky v určitých případech přidělovány 

zaměstnanci. Položky takto označené nejsou brány v potaz nákupním oddělením. 

Funkčnost a spolehlivost zavedeného řešení je značně závislá na pečlivosti a 

bezchybnosti práce zaměstnanců provádějící související pracovní úkony. 

4.6.3 Nepřehlednost informačního systému 

Zavedený informační systém v podniku je primárně určen pro střední a velké firmy. Jeho 

rozsah proto značně přesahuje moduly a jejich funkce, které jsou používány v malém 

sledovaném podniku. Zobrazení těchto nepoužívaných částí systémů způsobuje jeho 

nepřehlednost a komplikuje orientaci tedy i vykonávání činností v něm. 

4.6.4 Závěry SWOT analýzy 

Při pohledu na tabulku 1 vidíme, že převládají pozitivní faktory nad negativními 

(aritmetické průměry částí silné stránky a příležitosti jsou vyšší než u slabých stránek a 

hrozeb). 

Ze spojení slabých stránek a příležitostí vypracované analýzy vyplývá několik možností, 

kterých by měl podnik využít, aby omezil vliv slabých stránek a zároveň využil nové 

příležitosti na trhu. Prvním závěrem, který má vyšší vliv na podnik je rozšíření výrobních 
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prostor, tedy kapacity výroby. To však stávající poloha společnosti neumožňuje. Dochází 

zde tedy k možnosti spojení s dalším faktorem a to změnou stávající lokality za jinou, 

lépe logisticky umístěnou. Stávající sídlo společnosti není z hlediska nákladní dopravy 

ideální a prostor pro pohyb a otáčení nákladních vozů je malý tak jako i příjezdová silnice. 

Druhým závěrem je možnost zavedení informačního systému do oblasti výroby, některé 

části podniku již IS využívají, ve výrobě tomu tak ovšem stále není. S tím obecně souvisí 

i řízení některých dalších procesů v podniku, které by mohli být nahrazeny systémovým 

přístupem. 

Ze sekce hrozeb je největší váha přidělena ztrátě zákazníků. Vzhledem k silným stránkám 

podniku, mezi které patří kvalitní výrobky, flexibilita výroby podle požadavků zákazníka 

i kvalifikovaní zaměstnanci, společně se srovnatelnými cenami s konkurencí je 

nepravděpodobné, že by tento odliv zákazníků měl nastat. Důvodem by mohla být 

nedostatečná kapacita výroby. Ztráta zaměstnanců má přiřazenou druhou nejvyšší váhu, 

tedy vliv hrozby na podnik. Ztráta by mohla být vyvolána rekordně nízkou 

nezaměstnaností v ČR a tím způsobenou fluktuací zaměstnanců. Společně s tlakem na 

zvyšování mezd. Podnik by se měl k této hrozbě postavit a vyřešit ji, jedním z řešení by 

mohlo být právě zvýšení mezd, ke kterým v současné době došlo v několika firmách 

sídlících v Litomyšli a to napříč odvětvími, tedy i mnohých strojírenských firem.  
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je věnována návrhu zlepšení některých částí průběhu zakázky podnikem, 

které vyvstali na základě jejich sledování a z vytvoření souvisejících analýz. 

5.1 Náhrada informativního skladu 

Z při sledování práce zaměstnanců v informačním systému bylo zjištěno využívání tzv. 

informativního skladu (více v kapitolách 4.3 a 4.4). Řešení nedostatků systémů pomocí 

tohoto skladu je však nesystémové a dává prostor pro lidskou chybu, také se ve velké 

míře pojí s využíváním různých pomocných tabulek a seznamů pouze pro potřebu jedince 

vykonávající obvykle danou činnost. 

5.1.1 Souhrnný kusovník 

První ze dvou případů, při kterých je informativního skladu využíváno, tedy nahrávání 

dat z více kusovníků (konstrukční, pneumatický a elektronický), lze vyřešit nahráváním 

dat pouze jednoho kusovníku. Tento souhrnný kusovník by se skládal ze všech dílčích 

kusovníků. Veškeré součásti stroje by byly nahrány do systému současně a nemohlo by 

tak dojít například ke zdvojení potřeby materiálu. 

S tímto řešením se pojí čas vynaložený na zpracování souhrnného kusovníku. Dalším 

omezením může být fakt, že jednotlivé kusovníky jsou dokončeny v jiných termínech, 

některé součásti mohou být tedy objednány dříve, vzhledem k přednostním objednávkám 

by zde však z tohoto hlediska nemělo docházek k problémům. 

5.1.2 Nová funkcionalita systému 

Možným řešením nedostatku je vytvoření nové funkcionality systému, díky které by 

systém sám identifikoval, že dochází k importu dat, které jsou již z jiného kusovníku 

k dané zakázce přiřazeny. 

Tento krok však není běžně nabízen poskytovatelem informačního systému, jelikož se 

jedná o úpravu funkcí systému podle specifických požadavků, pojí se s ním i vysoká cena. 

Z konzultace se zástupcem firmy poskytující informační systém vyplynulo, že příprava a 

programování takové funkce společně s kontrolou její funkčnosti a spolehlivosti, zabere 

programátorovi několik dní. Vzhledem k vysoké ceně a nejasnosti správného fungování 

a odstranění současných nedostatků, je pro podnik přijatelnější zavedení souhrnného 

kusovníku.  
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5.2 Zavedení modulu výroba 

Při sledování průběhu zakázky podnikem, konkrétně pak oblasti výroby, došlo 

k překvapivému zjištění, že přestože podnik v nedávné době implementoval nový 

informační systém v některých odděleních, není tento systém používán pro řízení a 

sledování výroby produktů. K mistrům výroby se zakázka připravená k výrobě dostává 

pouze v papírové podobě a v té následně k jednotlivým pracovníkům, jak je popsáno 

v kapitole průběh zakázky podnikem. 

Za současné situace je velice těžké sledovat rozpracovanost výroby celého stroje i jeho 

jednotlivých komponentů, která nezřídka trvá několik dní. Tato situace se komplikuje 

v případě zpracování více zakázek souběžně, což je poměrně běžná situace. Pokud chce 

mít jednatel společnosti, který plánuje výrobu a vytížení kapacity jednotlivých strojů, 

přehled o průběhu zakázek výrobou, musí data získávat z dokumentů v papírové podobě 

a zpět je importovat do programů, které využívá pro činnost plánování. Což je značně 

zdlouhavé a nesystémové řešení, jenž by se měl podnik snažit eliminovat. 

Proces výroby podle ERP ABRA Gen 3 je zobrazen na obrázku 14.  

 

Obrázek 14: Proces výroby podle ERP ABRA 

(Zdroj: ERP ABRA Gen 3) 
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Podnik má již jednu licenci modulu výroby v ERP systému ABRA Gen 3 zakoupenou, 

jelikož byl součástí balíčku modulů a funkcí, který nejvíce odpovídal stanoveným 

požadavkům podniku na zaváděný informační systém. K tomuto modelu je samozřejmě 

placeno pouze minimum možných přístupů, ty by měly být rozšířeny. 

5.2.1 Školení v používání IS 

Při zavádění informačního systému do výroby by se mělo uskutečnit školení všech 

zaměstnanců, kteří budou v prostředí systému pracovat. Školení zajišťuje společnost 

poskytující informační systém. 

Školení jsou poskytována zdarma ve stanovených termínech či prostřednictvím 

„webináře“. Místa školení: Praha, Brno, Olomouc. Společnost poskytující informační 

systém nabízí i možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím e-learningu či soukromé 

školení, které je však zpoplatněno. 

Doporučená struktura školení 

1) Základy ovládání – se základy ovládání systému je možné se seznámit 

prostřednictvím „webináře“. Ten probíhá ve virtuální výukové místnosti 

v předem stanovený čas a v omezeném počtu posluchačů. Kurz trvá tři hodiny. 

Součástí kurzu je seznámení se systémem v bodech: 

o Grafické rozhraní, pohyb v systému, ovládání systému, funkční klávesy 

o Obsah modulů a jednotlivých agend 

o Použití obecných funkcí – vytvoření, oprava, kopírování a mazání 

záznamů 

o Vyhledávání, třídění, označování, omezování záznamů 

o Možnost tisku a tiskových sestav (ABRA, 2017) 

 

2) Výroba I. – tento kurz probíhá ve školícím centru některého z měst Praha, Brno, 

Olomouc. Uživatelé se jeho prostřednictví seznámí s TVP, procesem výroby od 

vzniku požadavku, přes práci s výrobním příkazem, zajištění materiálu až po 

výdej výrobku na sklad. Cílem kurzu je seznámit pracovníky s celým procesem 

výroby v systému ABRA Gen, tak aby pochopily souvislosti evidence výroby. 

Délka kurzu je tři a půl hodiny (ABRA, 2017). 
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3) Výroba II. – stejně jako první část kurzu i tento probíhá v některém ze školících 

center. Kurz navazuje na výrobu I. A rozšiřuje znalosti více do hloubky, rozdělení 

je z důvodu množství informací a délky kurzu, ta je v tomto případě tři a půl 

hodiny (ABRA, 2017). 

5.2.2 Náklady zavedení 

Se zavedením modulu výroby se pojí několik nákladů, prvním z nich je roční poplatek za 

užívání více přístupů do tohoto modulu (v současné době zakoupen pouze jeden, jako 

součást implementovaného balíčku). 

Přibližná cena jedné licence modulu výroby je 8 800 Kč ročně. Vzhledem k pracovníkům, 

kteří by do modulu měli mít přístup, by bylo vhodné zakoupit další čtyři licence. Celkem 

tedy pět licencí, přístupy do systému jsou určeny pro jednatele, dva mistry výroby a 

případně členy nákupu či expedice. 

S rozšířením licence souvisí i další náklady než pouze ceny za ně. Poskytovatel si účtuje 

cenu za konzultace a rozšíření, které provede technik. Cena výjezdu technika včetně doby 

strávené na místě se pohybuje podle ceníku přibližně o kolo částky 2 000 Kč. Do této 

konzultace je nutno zahrnout náklad na mzdu jednatele, jenž bude s technikem 

komunikovat. Předpokladem jsou dvě hodiny, výpočet mzdy je uveden níže v této 

kapitole. Oportunitní náklady, tedy ušlí zisk či přidaná hodnota, kterou by jednatel přinesl 

svou běžnou činností, kdyby se nevěnoval servisnímu technikovi, lze těžko odhadnout, 

proto je nebudu stanovovat, ale je třeba vědět, že k nim dochází. Posledním z nákladů je 

přepokládaný náklad na budoucí servis, ke kterému s vysokou pravděpodobností může 

dojít krátce po zavedení a využívání modulu. Uvažuji stejnou sazbu jako při zavádění 

včetně nákladů za mzdu jednatele. Náklady zobrazuje tabulka. 

Tabulka 2: Náklady za rozšíření licencí 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další náklady jsou spojené se školením zaměstnanců v prostředí informačního systému, 

konkrétně v modulu výroby. Společnost poskytující IS nabízí více možností školení. 

Název položky cena (Kč) množství cena celkem (Kč)

Licence modulu  výroba 8 800 4 35 200             

Výjezd technika 2000 2 4 000               

Mzdové náklady 231 8 h 1 848               

CELKEM 41 048              
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První možností provedení školení je účast zaměstnanců na školeních, které jsou v rámci 

nabízených služeb zdarma. Přestože kurz jako takový nemusí platit, vznikají náklady 

s ním spojené. První část je prostřednictvím virtuální místnosti, ovšem termíny kurzů jsou 

pravidelně ve všední dny v dopoledních hodinách. Vzniknou zde náklady oportunitní, 

zapříčiněné tím, že místo vykonávání běžných pracovních činností, které přináší přidanou 

hodnotu, se zaměstnanci budou tři hodiny školit. Při druhé části kurzů se musí 

zaměstnanci dostavit osobně do školícího centra. Podniku tedy kromě nákladů předchozí 

části vznikají náklady na dopravu včetně času dopravy. 

Školení doporučuji pro šest lidí, kterými jsou jednatel, dva zaměstnanci zajišťující nákup, 

zaměstnanec zajišťující expedici a oba mistři. Jedním z nákladů bude cestovní náhrada. 

Za předpokladu účasti na školeních v Olomouci či Brně, z hlediska vzdálenosti s cestou 

zpět 180 km. Předpokladem je jízda dvěma osobními automobily. Předpokládaná 

spotřeba 8 litrů/100 km a cena pohonných hmot 30 Kč/litr. 

 

Výpočet: 

Pohonné hmoty:     
𝟏𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟖 ∗ 𝟑𝟎 = 𝟒𝟑𝟐 𝐊č 

Opotřebení automobilu:   𝟏𝟖𝟎 ∗ 𝟑, 𝟗 = 𝟕𝟎𝟐 𝐊č 

Celkem:     𝟒𝟑𝟐 + 𝟕𝟎𝟐 = 𝟏𝟏𝟑𝟒 𝐊č 

 

Dalším nákladem je mzda, jelikož školení probíhají v pracovní době. U pěti zmíněných 

zaměstnanců se mzda pohybuje okolo průměrná mzdy v České republice, tedy v hrubé 

měsíční mzdě podle internetové stránky Kurzy.cz 27 589 Kč (Kurzy.cz, 2017), pro 

výpočet nákladů společnosti uvažujeme mzdu superhrubou tedy 36 970 Kč. U jednatele 

bude mzda samozřejmě vyšší, uvažuji dvojnásobek mzdy průměrné. Pro výpočet uvažuji 

160 pracovních hodin v měsíci. Do výpočtu je zahrnuta doba třech kurzů a doba jízdy, 

která je vzhledem ke všem kurzům šest hodin. 
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Výpočet: 

Hodinová mzda superhrubá:   
𝟑𝟔 𝟗𝟕𝟎

𝟏𝟔𝟎
= 𝟐𝟑𝟏 𝐊č 

Počet hodin na zaměstnance:  𝟑 + 𝟑, 𝟓 + 𝟑, 𝟓 + 𝟔 = 𝟏𝟔 𝐡 

Počet hodin celkem:     𝟏𝟔 ∗ 𝟕 = 𝟏𝟏𝟐 𝐡 

Nezanedbatelnými náklady, které jsou třeba brát v potaz, jsou náklady oportunitní. Těmi 

v tomto případě je práce, kterou by zaměstnanci vykonali, pokud by se neúčastnili 

školení, ale věnovali se svým běžným pracovním činnostem. Hodnota těchto nákladů je 

však v daném případě těžko stanovitelná a jednalo by se tak pouze o velmi hrubý odhad. 

Náklady na první navrhnutou variantu školení ukazuje tabulka. 

Tabulka 3: Náklady 1. varianty školení 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Druhou možností provedení školení zaměstnanců je zajistit si individuální školení. Tato 

školení jsou již zpoplatněna. Do jejich ceny patří mzda školícího pracovníka a náklady 

na jeho dopravu. Společnost poskytovatele informačního systému nabídla 

předpokládanou cenu denního školení zaměřeného na výrobu v cenně 20 000 Kč. 

Zaměstnanci by tedy absolvovali „webinář“ a tento denní seminář, v součtu deset hodin. 

Postu výpočtu je stejný jako u předchozí varianty. 

Tabulka 4: Náklady 2. varianty školení 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z porovnání obou možných variant uskutečnění vychází na základě propočtů výhodněji 

varianta první. Tedy účasti na „webináři“ a účastech na dvou školeních v Olomouci či 

Brně. 

Název položky cena (Kč) množství cena celkem (Kč)

Cestovní náhrady 1134 4 4 536               

Mzda 231 112 h 25 872             

CELKEM 30 408              

Název položky cena (Kč) množství cena celkem (Kč)

Denní školení 20 000 1 20 000             

Mzda 231 70 h 16 170             

CELKEM 36 170              
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Za rozšíření licence modulu výroba na pět přístupů společně se školením pracovníků 

(využití první varianty vzhledem k nižším nákladům) podnik zaplatí 71 456 Kč viz 

tabulka 5. 

Tabulka 5: Náklady zavedení modulu výroby za 1. rok 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

5.3 Omezit využívání MS Excel 

V kapitole shrnutí analýzy současného stavu je uvedeno, kde všude je pracovníky 

využíváno pomocných tabulek a seznamů mimo informační systém podniku, nejčastěji 

v podobě souborů MS Excel. 

Již zavedení modulu výroby informačního systému ve velké míře omezí používání 

pomocných seznamů, tabulek apod.. Jednou z podmínek je i přechod jednatele 

společnosti, který plánuje výrobu, z používání programů mimo informační systém. Ten 

má v rámci modulu výroby zřízenu část, která slouží pro plánování. Díky využívání 

informačního systému pro plánování se výrobní operace i jejich plnění promítne do 

ostatních modulů systému. 

Informační systém je v podniku používán krátce z toho důvodu někteří z pracovníků 

používají stále původní způsoby provádění svých pracovních činností a pracování s daty. 

Především v nákupním oddělení to vytváří problémy při opatřování materiálů. Na 

zaměstnance by měl být vyvíjen tlak k opuštění svých zvyklostí a využívání možností 

informačního systému, konkrétně opuštění vedení nesystémových záznamů a používání 

funkcí systému k tomu určených. 

  

Název položky cena (Kč) množství cena celkem (Kč)

Licence modulu  výroba 8 800 4 35 200             

Výjezd technika 2000 2 4 000               

Mzdové náklady 231 8 h 1 848               

Cestovní náhrady 1134 4 4 536               

Mzdové náklady 231 112 h 25 872             

CELKEM 71 456              

Školení

Rozšíření licence
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5.4 Omezení zobrazení vybraných modulů IS 

Při sledování současného stavu došlo ke zjištění, že to co poskytovatel informačního 

sytému vyzdvihuje jako jeho silnou stránku, se může v určitých případech stát spíše 

slabinou či mít negativní vliv na ovládání a práci v sytému. Jedná se o širokou nabídku 

modulů a jejich provázanost. Pro podniky, které využívají systém celý nebo jeho většinu, 

je to jistě velice přínosné, avšak u podniku, který využívá pouze malé množství modulů, 

to má spíše negativní vliv. 

Návrh spočívá v omezení zobrazení nepoužívaných modulů, submodulů a funkcionalit 

informačního systému. Jeho provedení uskuteční poskytovatel sytému, který pomocí 

předvoleb nastaví zobrazování pouze potřebných částí a systém opětovně nahraje již 

s nově nastavenou verzí. 

Znění požadavku 

Skrýt všechny moduly systému s výjimkou následujících: 

- Účetnictví a výkazy 

- Nákup 

- Prodej 

- Skladové hospodářství – SCM 

- Výroba 

- CRM 

Pouze k těmto modulům má podnik zakoupeny licence a zároveň je aktivně užívá, nebo 

je jejich používání součástí návrhu této práce. 

5.4.1 Náklady na omezení zobrazení částí systémů 

Na základě komunikace s poskytovatelem informačního systému byl proveden předběžný 

odhad částky za provedení požadavku. Jelikož se jedná o běžný požadavek, do jeho ceny 

jsou zahrnuty především náklady na pracovníka (programátora), který požadované změny 

provede. Vzhledem k odhadovanému času, který úprava zobrazení zabere, byla 

předběžně stanovena částka na 5 000 Kč. 

  



 

63 

 

5.5 Podmínky realizace a přínosy 

5.5.1 Náhrada informativního skladu 

První návrh má za cíl omezení nedostatků vyvstávajících při importování dat z více 

kusovníků k jednomu projektu. Návrh je založen na zavedení vytváření souhrnného 

kusovníku, který by sloužil k importu dat do systému. V realizaci návrhu nestojí mnoho 

překážek. Samozřejmě se návrh pojí se zvýšením práce pro konstruktéry, tedy i celkové 

doby zpracování konstrukční dokumentace. Avšak vzhledem k počítačové podpoře 

konstruktérů se nejedná o nijak závratný nárůst času zpracování. 

Přínosem návrhu je jistota, že nevznikne požadavek na objednání více komponentů, než 

je pro výrobu stroje skutečně třeba.  Zároveň dojde k omezení možnosti lidské chyby při 

zpětném přiřazování některých z komponent do virtuálního skladu, jak je popsáno 

v předchozích kapitolách. A zjednodušení práce nákupčích, kteří nebudou muset 

kontrolovat správnost požadavků s kusovníky. 

5.5.2 Zavedení modulu výroba 

Druhým návrhem je zavedení modulu výroby. Pro realizaci návrhu je nutno zakoupit 

licence k používání modulu více pracovníky. Dále je navržena struktura školení, která 

pomůže zaměstnancům rychle a efektivně využívat nově zavedený modul informačního 

systému. S realizací návrhu jsou spojeny náklady, jejich striktura je popsána v kapitole 

5.2.2 a celková výše dosahuje v prvním roce 71 456 Kč. 

Přínosem zavedení modulu je zlepšení řízení procesu výroby, jeho plánování a sledování 

rozpracovanosti výroby. Neopomenutelným přínosem je omezení používání 

nesystémových způsobů jak plánování, tak řízení výrobních procesů a jednoduchý přístup 

k informacím vztahujícím se k výrobě dalším pracovníkům, jejichž činnosti jsou 

procesem výroby ovlivňovány. 

5.5.3 Omezení využívání MS Excel 

Využívání programů MS Excel a podobných programů na úkor používání funkcí 

informačního systému je nutné omezovat ve všech činnostech průběhu zakázky 

podnikem. Překážkami v realizaci jsou především zvyky zaměstnanců, kteří využívali 

těchto programů před zavedením informačního systému do firmy. Přínosem je především 

zlepšení komunikace a usnadnění přístupu k informacím ostatním zaměstnancům. 



 

64 

 

5.5.4 Omezení zobrazení vybraných modulů IS 

Posledním návrhem je omezení zobrazení modulů systému, které nejsou využívány. 

Hlavním cílem a přínosem tohoto návrhu je zjednodušení struktury informačního 

systému. Tím se zvýší jeho přehlednost pro pracovníky a zjednoduší orientace v něm. 

Náklady na uskutečnění požadavku byli odhadnuty poskytovatelem informačního 

systému na 5 000 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování analýz současného stavu a činností zakázky. 

Následně navržení zlepšení současného stavu za účelem zvýšení efektivity těchto činností 

při tvorbě hodnototvorného řetězce na jejich základě. 

První část práce byla věnována teoretickým východiskům práce a definování odborných 

termínů, či obeckého popisu tvorby použitých analýz. Tato část sloužila jako zdroj 

informací v částech následujících. 

Druhá část byla zaměřena na analýzu současného stavu. Ten byl popsán ve třech 

kapitolách. První kapitolou bylo přiblížení činnosti společnosti a vymezení jeho 

zákazníků. Součástí této kapitoly bylo definování oborového okolí pomocí Porterova 

modelu pěti sil. Bylo zjištěno, že se společnost nachází ve velmi konkurenčním prostředí, 

kde je relativně nízká vyjednávací síla většiny dodavatelů, avšak vysoká vyjednávací síla 

odběratelů. Dále bylo přiblíženo obecné okolí podniku a podnik samotný. Druhá kapitola 

byla věnována průběhu zakázky podnikem. Jednotlivé probíhající činnosti byly zde 

popsány od přijetí zakázky, přes přípravu výroby, opatření materiálu, výroby a expedice 

až po poprodejní servis zákazníkovi. Třetí kapitola této části byla zaměřena na informační 

systém podniku. Po úvodním přiblížení systému čtenářovi bylo popsáno používání 

jednotlivých modulů a funkcí systému. Závěrem této části byla sestavena analýza SWOT 

a shrnuty závěry analýzy. 

Největším nedostatkem a zároveň příležitostí pro zlepšení se ukázala být absence modulu 

výroby, která je v současné době řízena mimo prostředí informačního systému za podpory 

různých programů. Také zadávání příkazů výroby a sledování její rozpracovanosti je dosti 

zastaralé a nabízí možnost optimalizace, jelikož je ve velké míře používána papírová 

forma, která je následně převáděna zpět do elektronické podoby. Dále bylo z rozhovorů 

s uživateli a využívání informačního systému zjištěno, že jeho struktura je příliš složitá a 

pro používání v rozsahu malého podniku nepřehledná. Při nákupních činnostech byl 

objeven nedostatek, který je přenášen částečně z konstrukčního oddělení a způsobuje 

duplicitní potřebu materiálu. Posledním zjištěným nedostatkem v průběhu zakázky bylo 

téměř všudypřítomné využívání vlastních seznamů, poznámek a informací, které 

ovlivňují zakázku, pouze pro potřebu jednotlivce mimo informační systém. 
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Třetí a závěrečná část diplomové práce byla věnována návrhům vycházejících 

z předchozí kapitoly. Její velká část byla věnována zavedení nového modulu 

informačního sytému a možnou strukturou školení. Dále byla navrhnuta řešení ostatních 

nedostatků vyvstávajících z analýzy podniku. Kapitola rovněž obsahuje podmínky 

realizace a přínosy navrhovaných změn s vyčíslením nákladů na zavedení i postupy jejich 

stanovení. 

Diplomová práce plní stanovené dílčí cíle a jejich prostřednictvím i cíl hlavní. Věřím, že 

zavedení navrhovaných změn zvýší efektivitu činností průběhu zakázky v této společnosti 

a zlepší řízení podnikových procesů. Díky tomu napomůže plnění dodacích termínů a 

dosahování optimální jakosti při tvorbě hodnototvorného řetězce. Následkem čehož dojde 

ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 
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