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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá studií procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic 

s.r.o, jenž se specializuje na výzkum a vývoj nanotechnologií. Firma vyrábí elektronové 

mikroskopy. V práci teoreticky objasním pojmy související s problematikou, analyticky 

zhodnotím současný stav a podám návrh na zlepšení.  

Abstract 

The bachelor thesis is concerning procedural order management in a company named FEI 

Czech s.r.o., which specialises in research and development of nanotechnologies. The 

company is producing electron microscopes. In my work, I will theoretically cover 

concepts related to problematics, analytically evaluate current state and I will present a 

proposal for improvement. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se bude zabývat procesním řízením zakázky ve společnosti FEI 

Czech Republic. Tato společnost se zabývá nanotechnologiemi a pracuje na výzkumu, 

vývoji a výrobě elektronových mikroskopů. V této společnosti jsem absolvoval 

dvoutýdenní praxi v rámci studia. Práce je rozdělena do několika částí.  

V první části práce uvedu cíle, metody a postupy zpracování.  

Ve druhé části rozepíši teoretická východiska, které se budou týkat procesu, jeho atributů 

a dělení, odkud se přesunu na charakteristiku logistiky, informačních systémů a 

hodnototvorného řetězce. Tuto část uzavřu popsáním SWOT, SLEPT a Porterovy 

analýzy. 

V části třetí popíši současný stav procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic 

tak, aby navazoval na předchozí teoretickou část. Uvedu organizační strukturu, 

informační systémy, jenž podnik využívá, financování podniku a činnost logistických 

oddělení. Tuto část uzavřu SWOT analýzou, ze které budu vycházet v návrhové části.  

V poslední části podám návrhy na zlepšení průběhu zakázky, jenž povede k větší 

spokojenosti zákazníka a bude přínosem pro danou společnost. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je podat návrh na zlepšení průběhu činností procesu zakázky pro 

spokojenost zákazníků v období provozního použití v době životnosti ve společnosti FEI 

Czech Republic. Aby bylo dosaženo hlavního cíle, je zapotřebí splnit všechny dílčí cíle, 

kterými jsou: 

 Vytipování teoretických východisek pro zpracování analytické části 

 Důkladná analýza aktuálního průběhu zakázky ve společnosti 

 Provedení analýz typu SLEPT a SWOT 

 Vyhodnocení nedostatků a slabých míst, které lze během průběhu zakázky 

zlepšit 

 Podat návrh na zlepšení nedostatků v průběhu zakázky podnikem 

 Uvézt podmínky pro realizaci daného řešení a jeho přínosy 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Proces 

Na začátku uvedu několik citací popisujících proces. Většina definicí procesu si je 

mnohdy velmi podobná. Existuje velká spousta zdrojů, kde je proces různými autory 

definován odlišně.  

 „Proces je série logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž 

prostřednictvím – jsou-li postupně vykonávány – má být vytvořen předem 

definovaný soubor výsledků“ (1, s. 14). 

 „Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo 

subprocesů, které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou 

(podnikový proces) nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový 

proces), které spotřebovávají materiální, lidské, finanční a informační vstupy 

a jejichž výstupem je produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního 

zákazníka.“ (2, s. 29). 

2.1.1 Atributy procesu 

Procesy mají své charakteristiky neboli atributy, které by se měly nacházet ve všech 

procesech po celém podniku. Abychom mohli správně podporovat řízení organizace, je 

zapotřebí znát kontext jednotlivých procesů. Pokud chceme důležité informace o procesu 

v souhrnu, musíme znát jeho jednotlivé znaky. Těmi můžou být třeba znalosti: cíle 

procesu (k čemu proces je a čeho má dosáhnout), ukazatelé výkonnosti procesu (jakým 

způsobem lze proces měřit a jaké parametry procesu budeme sledovat), vlastníka procesu 

(osoba která vyřizuje nastavení procesu a jeho možné výchylky), předpisy které 

identifikují vstupy a výstupy procesu a ty, jenž se nesmí procesem porušit. Detailní 

informace o procesech lze zjistit z jejich atributů. Atributy jsou potřebné i pro analýzu 

šech procesů (3, s. 67). 
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Charakteristické atributy procesu 

 opakovatelnost, 

 má vlastního zákazníka, 

 má vlastního správce, 

 jeho vlastní výstup je ocenitelný, 

 jeho parametry jsou měřitelné, 

 má striktně dané hranice začátkem a koncem, 

 navazuje na jiné procesy, 

 má vlastní omezení vstupy či zdroji (3, s. 68). 

2.1.2 Dělení procesů 

Existuje spousta různých procesů, které se mohou lišit obsahem, strukturou, dobou 

existence, frekvencí opakovatelnosti, významem, důležitostí a účelem. Z toho vyplývá, 

že procesy lze dělit z různých hledisek. Mezi nejběžnější a nejdoporučovanější hlediska 

členění procesů bývá hledisko důležitosti a účelu. Z těchto členění lze získat základní 

přehled o procesech, z hlediska přidávání hodnoty pro externího zákazníka, ve vztahu 

poslání organizace. Toto členění se skládá ze třech standartních kategorií procesů. 

V první kategorii se nachází procesy hlavní, jenž jsou všechny procesy naplňující důvod 

existence organizace. Ve druhé kategorii se nachází řídící procesy, které přímo navazují 

na hlavní procesy. Spadají do nich procesy manažerské, zajišťující kvalitní naplnění 

poslání v soulady s regulátory řízení. Třetí kategorie patří procesům podpůrným, tedy 

těm, které zabezpečují samotný chod organizace (4, s. 13). 

 

Obr.  1: Schéma procesu (4, s.7) 
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Základní charakteristické dělení: 

 Hlavní / klíčové procesy – Jedná se o procesy vytvářející hodnotu jako 

výrobky nebo služby pro externího zákazníka. Tvoří je řetězec přidané 

hodnoty, který představuje hlavní neboli klíčovou oblast existence 

organizace. Tyto procesy přímo přispívají k naplnění poslání organizace 

4, s. 13). 

 Řídící procesy – Jsou to procesy určující a zabezpečující rozvoj a řízení 

výkonu organizace. Dále vytvářejí podmínky pro fungování ostatních 

procesů tak, že zajistí integritu a fungování organizace. Jedná se o procesy 

strategického a operačně taktického významu, zajišťující že organizace 

bude vytvářet a poskytovat kvalitní služby a produkty (4, s. 13).  

 Podpůrné procesy – Tyto procesy zajišťují podmínky pro bezproblémový 

průběh ostatních procesů tak, že jim poskytují produkty (hmotné i 

nehmotné), ale zároveň nejsou částí klíčových procesů. V podstatě 

podpůrné procesy zajišťují, že je organizace schopna poskytnout produkty 

a služby, jenž jsou nezbytné pro to, aby byla zabezpečena funkčnost dané 

organizace (4, s. 14). 

Obr.  2: Hodnototvorný řetězec hlavních, řídících a podpůrných procesů (5, s. 43) 
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2.2 Procesní řízení 

Pro úvod do procesního řízení uvádím níže pár citací. 

 „Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a 

nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování 

podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně 

definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené 

strategické cíle“ (2, s. 30).  

 „Řízení procesu je činnost, která využívá znalostí, schopností, metod, 

nástrojů a systémů k tomu, aby identifikovala, popisovala, měřila, řídila, 

hodnotila a zlepšovala procesy se záměrem efektivního pokrytí potřeb 

zákazníka procesu“ (1, s. 18). 

Procesní řízení přímo souvisí se třemi oblastmi.  První oblast obsahuje znalost procesů, 

kdy je organizace uvědomělá o svých procesech, jejich vstupech i výstupech, způsobu 

jejich přeměny a jaké zdroje při tom spotřebovaly. Nezbytnou součástí pro optimální 

řízení procesů jsou právě zdroje. Druhá oblast patří ověřování činností přeměňujících 

vstupy na výstupy. Zde je podstatné, že činnosti probíhající v rámci procesu jsou 

definovány i parametrizovány. Jinými slovy musí obsahovat výkonnostní charakteristiky. 

Během procesního řízení si každý pracovník uvědomuje svou roli. Třetí oblast slouží pro 

monitoring, měření a stálé zlepšování. Osoby zodpovídající za procesy mají přehled o 

výkonnostních ukazatelích, které vypovídají o efektivitě a účinnosti procesů. Podle 

výkonnostních ukazatelů jsou navrhovány či realizovány změny v procesech, čímž je 

optimalizují (4, s. 43). 

Řízení procesů je jedním z hlavních úkolů, které musí organizace provádět, aby udržovala 

konkurenceschopnost. Hlavním cílem řízení procesů je nalézt nejefektivnější a 

nejúčinnější způsob, jak proměnit požadavky zákazníků na jejich spokojenost (6, s. 325). 
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2.3 Modelování procesů 

Procesy lze vizuálně zobrazit v procesních mapách. Je k tomu uzpůsobená široká škála 

různých softwarových nástrojů, ať už komerčních či nikoliv. Podnikové procesy lze 

modelovat a simulovat například v jednom z nejznámějších softwarových nástrojů ARIS. 

Procesní model organizace bývá většinou zpracován na více úrovních náročnosti. Při 

modelování procesů začínáme u hlavních procesů podniku, a postupujeme přes 

subprocesy až k samostatným činnostem. V procesním modelu organizace se slučují 

organizační, funkční a datové pohledy na organizaci (3, s. 68). 

 Organizační pohled – udává organizační popis celé nebo části organizace 

ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti, přičemž většinou bývá hierarchicky 

uspořádaný. V organizačním schématu se vyskytují vydefinované názvy 

útvarů, jejich rozložení na jednotlivé funkční pozice, které definuje 

organizační řád společnosti. K těmto pozicím jsou přiřazování specifičtí 

pracovníci (3, s. 68).  

 Funkční pohled – udává oblast procesu, skupiny i samostatné procesy, 

subprocesy a činnosti. Standartní prostředek k vyjádření funkčního 

schéma je vývojový diagram. Tento diagram obsahuje atributy jako 

událost, činnost, vazbu, logická rozhodnutí a jiné (3, s. 68).  

 Datový pohled – přesně popisuje doklad, jenž prochází mezi jednotlivými 

událostmi a definuje funkci, která má ještě mezi těmito událostmi nastat. 

Příkladem může být tabulka relační databáze (3, s. 69). 

2.3.1 Procesní mapa 

Při analýze procesů je jedním z výstupů procesní mapa. Jedná se o systematické popsání 

hierarchie procesů, poskytující přehledné uskupení procesů v jejich oblastech a 

skupinách. Především je procesní mapa základ procesních modelů (7, s. 134). 

Abychom vytvořili smysluplnou procesní mapu, je zapotřebí zvážit rozsah tohoto 

procesu, jenž závisí na následujících otázkách. Jaké jsou hranice a očekávané výsledky 

procesu? Jaké jsou cílové hodnoty pro vlastnosti produktu a jaké jsou sankce při jejich 

odchylce? Jak bude management sledovat, že proces zvyšuje konkurenční postoj 

organizace? Co je pro zákazníka opravdu důležité? Na tyto otázky by si měla být 

organizace schopná odpovědět (8, s. 557). 
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Zjednodušeně, v procesní mapě jsou uvedeny procesy, které v organizaci probíhají. Při 

jejich znázorňování je zapotřebí dbát na to, aby byly jednoduché, přehledné a úplné. Pro 

znázornění procesů včetně jejich charakteristik lze použít širokou škálu softwarových 

nástrojů např. ARIS, jak již bylo výše zmíněno (9, s. 444). 

Tento nástroj umožňuje přístup, který je založen na plnění konceptu úrovní. 

V nejjednodušším pohledu jsou procesy zobrazeny po procesních oblastech, dále mohou 

být rozvedeny ve větších detailech v úrovni hlavních procesů, podprocesů až 

k nejpodrobnějším pohledům v oblasti jednotlivých činností procesu. Při tvorbě 

procesních map v systému ARIS jsou nejprve zaznamenávány hlavní, řídící a podpůrné 

procesy, které jsou dále rozváděny a nazývají se MPTH. Pro nejpodrobnější úroveň 

záznamu se vypracovává EPC (Event-driven Process Chain), což je řetězec procesů, který 

je řízen událostmi. Při modelování EPC odlišujeme jednotlivé typy objektů. Mezi 

nejužívanější typy objektů spadá funkce, událost a logistické operandy. Činnosti jsou 

v systému ARIS brány jako odborná úloha, jenž se vykonává na objektu, který podporuje 

splnění jednoho či více cílů (9, s. 444). 

 

Tab.  1: Pravidla pro sestavení EPC diagramu (vlastní zpracování dle 9, s. 446) 

Seznam dodržovaných pravidel při sestavení EPC diagramu 

 Všechny EPC začínají/končí nejméně jednou spouštěcí/koncovou událostí 

nebo procesním rozhraním 

 Za událostí následuje funkce či operand (kromě koncové události) 

 Za funkcí následuje událost či operand 

 Všechny funkce i událost mají jedno vstupní a výstupní propojení (kromě 

vstupní a koncové události) 

 Operandy mají buď více vstupních propojení a jedno výstupní nebo jedno 

vstupní a více výstupních propojení 
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2.4 Logistika 

Původ slova logistika je odvozen od řeckého slova logistikon (důraz, rozum) nebo logos 

(myšlenka, pravidlo, smysl). Jeho historické kořeny sahají až do 9. století, kdy se její 

prvky začali objevovat v armádě, kde sloužila ke správnému odhadování situací pro 

manévrování, zásobování vojáků jídlem i pro volbu taktiky (10, s. 1). 

V úvodní částí této problematiky opět vedu definici: 

 „Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na 

včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku 

v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při 

vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení 

vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním 

požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace 

morálně i fyzicky zastaralého výrobku (11, s. 25).“ 

 

2.4.1 Logistické aktivity 

 Logistické aktivity, které lze realizovat v logistickém systému se mohou do 

určitého rozsahu lišit. Důvodem může být speciální organizační struktura společnosti, 

odlišné názory managementu o činnostech tvořící logistiku, důležitost určitých aktivit pro 

provoz společnosti, okolní prostředí a infrastruktura. V každém logistickém kanálu se 

realizují klíčové aktivity, zatímco podpůrné aktivity se v dané společnosti realizují podle 

okolností (10, s. 7). 

Klíčové aktivity: 

 Řízení služeb zákazníkům – aktivity určující potřeby zákazníků a požadavky na 

logistiku služeb zákazníkům, dále určují odezvu zákazníků na jejich služby a 

stanovují úroveň služeb zákazníkům (10, s. 8). 

 Řízení cyklu objednávek – aktivity, které vyberou vhodnou metodu pro přenos 

informací o objednávkách, stanovují postupy na rozhraní nákupních či prodejních 

objednávek a zásobami (10, s. 8). 



17 

 

 Řízení materiálu – aktivity určující strategii zásobování materiálem a hotovými 

výrobky, dále prognózují krátkodobý odbyt, určují skladbu sortimentu 

v zásobovacích prostorách a stanovují metody řízení materiálu. 

 Řízení výroby – aktivity, které plánují výrobní program, termíny a kapacity, 

následně řídí výrobní procesy a provádí změnové řízení (10, s. 8). 

 Řízení distribuce – zde se rozhoduje o distribučním kanálu, stanovuje se počet, 

velikost a umístění zásobovacích center (10, s. 8). 

 Řízení dopravy – aktivity určující typ dopravy či dopravních služeb, provádějící 

časové plánování dopravy, stanovující postupy pro nakládky, vykládky a 

přepravní trasy, dále zpracovávají požadavky (10, s. 8). 

Podpůrné aktivity 

 Tyto aktivity mohou být v určitých společnostech stejně důležité jako klíčové 

aktivity, od kterých se liší tím, že tomu tak být nemusí v každé aplikaci logistiky. Najdou 

se i případy, ve kterých nemusí být podpůrné aktivity ani zapojeny (10, s. 9). 

Podpůrné aktivity mohou být: 

 Skladování – konfigurace skladů, rozmístění zásob. 

 Manipulace s materiálem – výběr zařízení, uskladnění a rozmístění zdrojů. 

 Nákup – výběr zdroje dodávek, nakupovaného množství a časového rozvržení 

plánu nákupů. 

 Balení – Návrh manipulace, skladování a ochrany před odcizením či poškozením. 

 Správa informací – sběr, ukládání a nakládání s informacemi, analýzy dat, 

postupy řízení (10, s. 10). 
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2.4.2 Logistické cíle 

 V cílech podnikové logistiky je zapotřebí vycházet z podnikové strategie a 

napomáhat plnění cílů celé společnosti. Tyto cíle musí zabezpečovat požadavky 

zákazníků na zboží a služby o požadované jakosti a to při minimalizaci celkových 

nákladů. Základní cíl logistiky je, aby byly optimálně uspokojeny potřeby zákazníka, 

který je nejdůležitější článek v celém řetězci. Zákazník informuje o požadavcích na 

zabezpečení dodávky zboží a o dalších službách, které s tím souvisí. Logistický 

řetězec, jenž zabezpečuje pohyb materiálu a zboží končí právě u něj. (11, s. 41) 

Logistické cíle se dělí na prioritní (nejdůležitější) a sekundární (méně důležité). 

Prioritní logistické cíle 

 Vnější cíle – zaměřují se na uspokojování požadavků zákazníků, jenž je uplatňují 

na trhu. Z toho plyne, že zákazníci přispívají k udržení a případnému dalšímu 

rozšíření aktuálních výrobků či služeb společnosti. Vnějšími cíli může být 

zvyšování objemu prodeje, zkracování dodacích termínů, zvyšování spolehlivosti 

a úplnosti dodávek a zlepšování pružnosti logistických služeb (11, s. 43). 

 Výkonové cíle -  zabezpečují optimální úroveň služeb, které musí zajistit, aby 

požadované množství materiálu a zboží o požadované jakosti a druhu bylo ve 

správný čas na správném místě (11, s. 43). 

 

 

Sekundární logistické cíle 

 Vnitřní cíle – zaměřují se na snižování nákladů a přitom musí dodržovat a plnit 

vnější cíle. Snaží se snížit náklady na zásoby, dopravu, manipulaci a skladování, 

výrobu a řízení (11, s. 43). 

 Ekonomické cíle – zabezpečují úroveň služeb (viz. výkonové cíle) s přiměřenými 

náklady, jenž jsou k úrovni služeb minimální. Vyšší úroveň služeb může 

znamenat větší zájem ze strany zákazníků, ale rostou tím tak i náklady, které na 

zákazníky mohou mít opačný vliv. Z toho důvodu se snaží zabezpečit logistické 
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služby za využití optimálních nákladů, které odpovídají ceně, jenž jsou ještě 

zákazníci ochotni zaplatit za vyšší kvalitu (11, s. 43). 

2.4.3 Logistické podnikové informační systémy 

Pro rychlé zpracování velkého množství informací a jejich bezpečný přenos se 

využívají logistické informační technologie. V dnešní době už se používá převážně 

elektronická komunikace, jenž usnadňuje běžné úkoly v procesu jako vyřizování 

objednávek a plánování. Tyto technologie poskytují uživatelům v rámci dodavatelských 

řetězců řídící či plánovací metody, které mohou využít u výrobních i ostatních procesů, 

jenž na ně navazují. Role navazujících procesů je důležitá, protože by bez nich manažeři 

subjektů dodavatelských řetězců nebyli schopni provézt některá svá rozhodnutí. Díky 

neustálému rozvoji informatiky zaměřující se na podniky, je umožněno integrovat výše 

zmíněné metody do algoritmu softwarových aplikací, a tím nabízí využívání možností 

pokročilého plánování a řízení procesů (12, s. 101). 

Definovat lze i následovně: 

 „Podnikový informační systém vytváří 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 (6, 

s. 61).“ 

 

 MRP a MRP II systémy – Základní metodou, která se aplikuje v informačních 

systémech je MRP (Material Requirements Planning). Tato metoda plánuje 

materiálové požadavky a je pro ni typická návaznost na logistický řetězec 

v oblasti zásobování, skladování a dopravy. Dále umožňuje řízení výroby a zásob, 

které se snaží minimalizovat a současně podporovat zabezpečení požadovaného 

množství pro výrobní procesy. Z toho plyne, že plánování materiálových 

požadavků je založeno hlavně na rozvrhování činností a řízení zásob. Systém 

MRP II je rozšířená varianta systému MRP o logistické, finanční a marketingové 

činnosti a používá se pro plánování výrobních zdrojů. Rozdíl mezi těmito systémy 

spočívá v tom, že MRP pracuje s neomezenými kapacitami, oproti tomu MRP II 
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přesně monitoruje plánování nákupu vzhledem k výrobě a prodeji. Systém MRP 

II je schopen tvořit výrobní plány, plány požadovaných zdrojů a požadavků 

(z MRP). Na základě zadaných vstupních kapacitních i materiálových požadavků 

a stanovených počátečních i koncových termínů výroby, je schopen naplánovat 

výrobu. MRP II provádí plánování výroby na základě předpovědi odbytu. (12, s. 

101). 

 CRM systémy – Tyto systémy se zabývají řízením vztahů se zákazníky a strategií 

s cílem uspokojení potřeb zákazníků. Jejich základem je tvorba databáze, kde se 

shromažďují, zpracovávají a využívají informace o zákaznících. Novější CRM 

(Customer Relationship Management) systémy jsou schopny řešit kromě 

marketingu a prodeje i celopodniková řešení. Měly by disponovat všemi 

funkcemi, jenž nabízí systémy pro automatizaci prodeje a spravování kontaktů. 

Většina ze CRM funguje jako systém klient/server, založen na výkonném řídicím 

systému. Aby se k informacím dostal každý, kdo je potřebuje, musí být systém 

CRM flexibilní v komunikačních možnostech (12, s. 104). 

SCM systémy – Zajišťují propojení podniků a dodavatelských řetězců, přičemž 

optimalizuje procesy jednotlivých objektů řetězce. Systém SCM (Supply Chain 

Management) řídí dodavatelské řetězce, tvoří strategii pro optimalizaci řízení a 

zajištění efektivity činností veškerých článků dodavatelského řetězce. Řídí se 

koncepcí obecné linie dodavatel – výrobce – distributor – prodejce – spotřebitel. 

Součástí systému SCM jsou nástroje a procesy určené k řízení toku surovin, výrobků, 

služeb, informací a financí v dodavatelském řetězci (12, s. 110). 

 Systémy BI (Business Intelligence) – Ve všech organizacích se nachází velké 

množství dat, jenž se většinou ukládají v podnikovém informačním systému ERP, 

CRM či SCM. Z dat obsažených v těchto systémech je zapotřebí dostat informace 

určitých parametrů jako aktuálnost, úplnost, důležitost, správnost a jiné. Tyto 

informace je zapotřebí dodat v potřebné době určitému uživateli. Pro to slouží 

systémy typu BI, podporující rozhodování vrcholového managementu podniku. 

Jeho základem je systém nástrojů, procesů, aplikací a technologií, jenž pracují 

s podnikovými daty. Struktura BI je tvořena datovým skladem, aplikací pro 

analýzu dat a prezenční částí (12, s. 113). 
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 ERP systémy – Jsou určené jako podpora pro plánování a řízení veškerých 

hlavních procesů v podniku. Jejich vlastnosti jsou strukturální flexibilita, 

univerzálnost a podpora podnikových procesů, je základním prvkem 

informačního systému podniku. Systém ERP si můžeme rozdělit na jednotlivé 

funkční modely pro výrobu, logistiku, finance, personalistiku atd. Tyto moduly si 

může podnik dále přizpůsobit podle svých požadavků a tvoří jádro ERP systému. 

K ERP systému lze připojit moduly BI jako manažerskou nadstavbu, CRM pro 

řízení vztahů se zákazník, SCM díky nimž lze řídit dodavatelské řetězce. ERP 

systémy zefektivňují informační toky, jsou schopny sdílet data, postupy a jejich 

standardizace v celé organizaci, a tím poskytují správné informace v reálném čase 

všem uživatelům na všech úrovních. Zároveň zrychlují, zefektivňují a 

zautomatizovávají podnikové procesy. V neposlední řadě ERP systémy poskytují 

výstupy s grafickým zpracováním, což může sloužit managementu pro hodnocení 

výkonnosti organizace, pro získání informací o zákaznících, pro získání podkladů, 

díky nimž lze plánovat a řídit podnikové procesy (12, s. 103). 

Rozdíl mezi ERP a MRP spočíval v tom, že řešení systému MRP II přinášelo 

největší změny podnikových informačních systémů a zároveň se také úspěšně 

rozvíjely softwarové podpory, které řešily finanční řízení a hlavně účetnictví. 

Když se tyto dvě hlavní funkční linie spojily, tak vzniklo systémové řešení 

označované jako ERP (13, s. 59). 

 

2.5 Hodnotový řetězec 

Podnik provádějící své činnosti je komplexní systém. Tento systém obsahuje soubory 

strojů, peněz, lidí a jiných prvků. Tyto prvky jsou umístěny v určitých procesech a 

zajišťují vytváření výrobků či služeb, čímž přispívají k tvorbě finální hodnoty pro 

zákazníka. V hodnotovém řetězci podniku se nachází primární a sekundární aktivity (3, 

s. 32). 

Málo kdy nastane, že podnik uplatňuje veškeré aktivity hodnotového řetězce (od návrhu 

po dopravení finálního výrobku k zákazníkovi) jednotlivě. Většinou mívá podnik širší 

hodnotové uskupení, jenž tvoří daný výrobek (3, s. 33). 
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Primární aktivity 

 Vnitřní logistika – jedná se o všechny činnosti související s přijímáním, jako 

uskladnění a distribuce veškerých vstupů pro finální výrobek či službu. 

 Operace – tyto aktivity přetvářejí vstupy na finální výrobky či služby. Jedná se 

jak o zpracování, tak i o montáž, testování, balení a jiné. 

 Vnější logistika – jedná se o všechny činnosti související s finálními výrobky 

(výstupy), jako uskladnění a distribuce k zákazníkovi. 

 Marketing a trh – aktivity týkající se práce se zákazníkem, kdy upozorňují 

zákazníka na daný výrobek či službu a umožňují mu si ho pořídit.  

 Služby – do této skupiny spadají všechny aktivity, jenž udržují či navyšují 

hodnotu výrobku či služby. Mohou jimi být třeba instalace, opravy, zaškolení 

nebo náhradní díly (3, s. 33).  

Sekundární aktivity 

 Zprostředkování – tato oblast aktivit se nevztahuje pouze na vstupní zdroje, ale 

zejména na primární aktivity jako takové. 

 Technologický vývoj – tyto aktivity se vztahují k výzkumu či vývoji produktu, 

nebo k procesům s nimi spojenými.  

 Řízení lidských zdrojů – v této části se nachází aktivity spojené s náborem, 

vedením, výcvikem a odměňováním pracovníků vně podniku. 

 Firemní infrastruktura – zahrnuje systémy plánování, financí, řízení kvality a 

další informační systémy. Spadá sem organizační struktura podniku a podniková 

kultura (3, s. 33). 

Při tvorbě produktu je zapotřebí se zaměřit na zákaznické priority, jenž jsou důležité 

preference zákazníků, které jim mají přinést jako výrobek či služba prémii. Pokud prémii 

nepřinášejí, tak přimějí zákazníka, aby produkt pořídil u konkurence. Podnik musí co 

nejlépe poznat zákazníka a jeho priority, protože mají zásadní vliv pro tvorbu nových 

výrobků a jejich hodnoty pro zákazníka (3, s. 34). 

Zjednodušeně lze říci, že hodnotový řetězec je hlavním nástrojem pro identifikaci 

možností, jak vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníka (14, s. 542). 
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2.6 Analytické metody 

Aby mohl podnik úspěšně strategicky plánovat, tak musí provést analýzu svého 

výchozího stavu. V rámci analýz jsou zkoumány veškeré oblasti a procesy, jenž 

organizace provádí (4, s. 18).  

2.6.1 SWOT analýza 

Tato analýza pracuje se spoustou předešlých dílčích analýz a jejich závěrů. Je 

charakteristická tím, že podává souhrnný přehled veškerých získaných podkladů a 

výsledků do strategického přehledu, a díky tomu lze získat ucelené a podložené závěry. 

SWOT analýza vyhodnocuje interní silné (S) a slabé (W) stránky podniku a jeho externí 

atributy příležitosti (O) a ohrožení (T). Na základě těchto atributů volí podnik ze čtyř 

možných strategií, které mezi sebou kombinují vždy dva určité atributy (4, s. 24). 

 WO strategie – strategie hledání, která je zaměřena na překonávání slabých 

stránek za využití příležitostí. 

 SO strategie – strategie využití, která využívá svých silných stránek pro 

zhodnocení příležitostí ve vnějším prostředí. Tento kvadrant je žádoucím 

stavem, ke kterému by měl podnik směřovat. 

 WT strategie – strategie vyhýbání, při níž se využívá obranné strategie 

zaměřené na eliminaci slabých stránek a zároveň se tak vyhnout ohrožení. 

Tento stav je požadován za nejvíce nežádoucí. 

 ST strategie – strategie konfrontace, která uplatňuje využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení. Strategii je možné použít u dostatečně silného podniku 

na přímou konfrontaci s ohrožením (4, s. 24). 

2.6.2 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT se provádí, pokud podnik potřebuje odhalit budoucí vývoj jeho prostředí, 

a existující vývojové trendy, jenž mohou pro podnik znamenat příležitosti či hrozby. Tato 

analýza je zaměřena na externí prostředí. Zaměřuje se na společenské, právní, 

ekonomické, politické a technologické faktory. Analýza by měla navazovat na rozbory 

minulých vývojů a současného stavu a předpovídat pro významné faktory či trendy, které 

probíhají vně podniku budoucí vývoj. Na základě toho se vyhodnotí závěr, jestli se jedná 

pro podnik o příležitosti nebo hrozby (15, s. 58). 
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Tato analýza bývá také nazývána PEST, jenž funguje na stejném principu, ale 

nezohledňuje legislativní faktory. Dále existuje analýza SLEPTE, kde jsou navíc 

zohledněny ekologické faktory. Slovo SLEPT je vytvořeno z prvních písmen anglických 

slov, pro pět oblastí okolí firmy a to slova (15, s. 54): 

 Social – společenské a demografické faktory, 

 Legal – právní faktory, 

 Economic – makroekonomické faktory, 

 Political – politické faktory, 

 Technological – technologické faktory (15, s. 54). 

 

2.6.3 Porterova analýza pěti sil 

Analýza slouží podniku při jeho řízení a zjišťuje, zdali v daném prostředí existují vlivy, 

jejichž působení by mělo dopad na tvorbu konkurenčních výhod podniku. Konkurenční 

výhodu lze chápat jako vyšší schopnost podniku přežít v daném konkurenčním prostředí. 

Podnik potřebuje najít v odvětví takové postavení, ve kterém se nejlépe ubrání 

konkurenčním silám, nebo je ovlivní ve vlastní prospěch. Všechny zdroje sil je potřeba 

analyzovat. Pokud podnik zná základní zdroje konkurenčních tlaků, poukáže na silné a 

slabé stránky společnosti, dá najevo její postavení v odvětví, určí si, v jaké oblasti se 

mohou změny nejvíce vyplatit, a vyjasní si místa, kde trendy odvětví nabízejí nejlepší 

příležitosti, či odkud by mohlo přijít ohrožení (16, s. 104). 

Porterova analýza se skládá z těchto pěti sil: 

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazník by měl být pro podnik nejdůležitějším článkem, proto je podnikem analyzován. 

K zákazníkům je důležitý individuální i diferencovaný přístup a přizpůsobovat se 

zákazníkovi, aby nepřešel ke konkurenci. Nejvíce jsou citliví na cenu produktu či služby 

a termín dodání (17, s. 176).  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu působí velké množství dodavatelů, takže lze dodávky objednávat od více 

dodavatelů. Podnik si může klást podmínky pro výhodné ceny, termíny dodávek, platební 

podmínky a jiné. Pokud však dodavatelé mají malou konkurenci a odběratel je na něm 

závislý, má vyšší vyjednávací sílu (17, s. 176). 

Hrozba vstupů do odvětví 

Jedná se o další faktor, při němž je zapotřebí analyzovat potencionální konkurenci, jenž 

by mohla vstoupit na trh a eventuálně podnik ohrozit (17, s. 177). 

Hrozba substitutů 

Další silou Porterovy analýzy je hrozba vzniku substitutů. Myslí se tím konkurenční 

výrobek podobných vlastností, jako nabízí náš podnik. Tato náhražka by mohla ovlivnit 

zákazníka k její koupi a dát jí tak přednost před stávajícím výrobkem či službou (17, s. 

178). 

Konkurenční rivalita v odvětví 

Poslední silou Potrerovy analýzy je vyhodnocení konkurenčních podniků, mezi kterými 

existuje rivalita v odvětví. Analyzuje konkurenční postavení na trhu, díky čemuž zjišťuje, 

zdali se s výrobkem na trhu prosadí (17, s. 178). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Během vypracování analytické části jsem jako zdroj informací využíval převážně 

informace od pracovníků daných oddělení a interních materiálů společnosti.  

3.1 Základní údaje o podniku 

FEI Czech Republic s.r.o. je podnik, který se zabývá vývojem a výrobou 

elektronových mikroskopů. Podnik byl založen roku 1992 pod jménem DELMI spol. 

s.r.o. a roku 1996 byl začleněn do dřívějšího koncernu Philips Electron Optics, Holansko, 

se kterým se o rok později připojil k americké společnosti FEI Company. Roku 2015 

došlo ke změně vlastnictví podniku, jejíž stoprocentní podíl vlastnila FEI CPD B.V., 5651 

GG Eidhoven v Nizozemském království. Proto podnik FEI Czech Republic s.r.o. 

nevlastní žádné pobočky jak v České Republice, tak v zahraničí. Konečným vlastníkem 

FEI CPD B.V. byla FEI Company v Oregonu (USA). V době začlenění do koncernu 

Philips Electron Optics obdržel podnik přístup k duševnímu vlastnictví, jež stále využívá 

a platí za něj licenční poplatky, jejichž výše je uváděna podle zásad tržních odstupů (22).  

FEI Company byla založena roku 1971 pány Lynwood Swanson a Noel Martin. 

Nynějšími jednateli jsou Bradley J. Thies a Anthony L. Trunzo. Roku 2016 společnost 

Thermo Fisher Scientific (světový lídr v oblasti poskytování služeb v oblasti vědy) 

dokončila svou akvizici s FEI Company. Znamená to, že společnost Thermo Fisher 

Scientific převzala podnik FEI Company a spojila tak ekonomické a právní činnosti obou 

podniků. Společnost Thermo Fisher Scientific odkoupila FEI Company za 101 miliardy 

Kč, má přibližně 60 000 zaměstnanců v 50 zemích světa s ročním obratem 410 miliard 

Kč.  Pobočka FEI Czech Republic v Brně je tedy dceřiná společnost mateřského podniku 

FEI Company, sídlící v USA – Hillsboro, Oregon. Celkem má FEI po světě 20 poboček 

a servisní střediska. FEI Company zaměstnává celkem přes 2700 lidí, na pobočce v Brně 

jich pracuje průměrně 600 (podle výroční zprávy z roku 2015), ale počet zaměstnanců 

stále roste a aktuálně se pohybuje kolem 950 pracovníků (22).  
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3.2 Výrobní program – nabídka služeb 

Jak již bylo zmíněno, podnik se zaměřuje na vývoj, výrobu a servisní podporu 

elektronových mikroskopů typů TEM, SEM, SBD a jejich softwaru. Tyto mikroskopy 

jsou vyráběny ve větších sériích, ročně desítky až stovky. Jsou citlivé na výrobní náklady 

a spolehlivost. FEI Company vyrábí i mikroskopy typu FIB. Strategií podniku je orientace 

na nákladově výhodné dodavatelské řetězce, vlastní vývojovou činnost, která vede 

k vývoji či osvojení lokálního know-how a následně maximálního využití 

komparativních výhod (23). 

Mezi hlavní klientelu tohoto podniku patří organizace, které působí v oblastech 

výzkumu a vývoje, přírodních věd, elektroniky a průmyslu. Mikroskopy vyráběné FEI 

umožňují pomocí elektronů, rentgenového záření a iontů analyzovat a manipulovat 

s částmi hmoty, které jsou menší než je hodnota jednoho angstromu (menší než vlnová 

délka světla, velikosti atomů). Níže nalezneme celkovou nabídku mikroskopů FEI 

Company (23). 

3.2.1 Mikroskopy technologie TEM 

Transmisní elektronové mikroskopy, které umožňují pozorování tenkých preparátů 

tlustých přibližně 100 nm při vysokém rozlišení a zvětšení. Funguje podobně jako 

světelný mikroskop s rozdílem, že využívá elektronů místo viditelného světla. Obraz 

vznikne díky proudu elektronů, které procházejí vzorkem, následně se zvětší a zaostří 

pomocí čoček a objeví se na obrazovce - může být detekován senzory (23).  

Nabízené typy TEM mikroskopů: 

 Glacios Cryo, 

 Krios,  

 Themis, 

 Talos, 

 Metrios (24). 
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3.2.2 Mikroskopy technologie SEM 

Rastrovací (neboli řádkovací) elektronové mikroskopy využívající pohyblivého svazku 

elektronů pro zobrazování. Úzký paprsek elektronů prochází vzorek po řádcích, dokud 

ho neprojde celý. Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku vznikají různě 

detekovatelné složky. Při pohybu paprsku po vzorku, se mění úroveň signálu v detektoru, 

závisející na charakteru povrchu zkoumaného materiálu. Podle těchto signálů je následně 

sestavován výsledný obraz (23).  

Nabízené typy SEM mikroskopů: 

 Quattro ESEM, 

 Teneo SEM Family, 

 Explorer 4 Analyzer, 

 Apreo, 

 Verios, 

 Quanta, 

 Q250, 

 MLA, 

 QEMSCAN (24). 

3.2.3 Mikroskopy technologie FIB 

 Značení FIB znamená fokusovaný iontový svazek. Tyto mikroskopy umožňují kromě 

detailního zobrazování vzorku také mikroobrábění. Jsou velmi podobné technologii 

SEM, ale používá se zde spíše iontový svazek, nežli elektrony. Iontový paprsek přímo 

modifikuje (či frézuje) povrch pomocí procesu naprašování. Při ovládání energie a 

intenzity iontového svazku je možné provézt velmi přesné nano-obrábění pro výrobu 

miniaturních součástí, nebo odstranění nežádoucího materiálu (23).  

Nabízené typy FIB mikroskopů: 

 Vion Plasma, 

 V400ACE, 

 OptiFIB (24). 
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3.2.4 Mikroskopy technologie SBD 

Zkratka SBD znamená small Dual-Beam. Jedná se o systém s kombinovanými funkcemi 

FIB a SEM. Využívají zároveň iontové i elektronové záření a poskytují tak 3D obraz. 

Výhodou je, že se zde nemusí obtížně manipulovat se vzorkem, aby bylo dosaženo 

požadovaných výsledků (23). 

Nabízené typy Dual-Beam mikroskopů: 

 Helios NanoLab, 

 ExSolve, 

 Scios (24). 

Záruka na mikroskopy je zákonem daná na 1 rok. Zákazník má možnost dokoupení 

dalších let záruky. Životnost zařízení se odvíjí podle toho, jak moc je zařízení vytěžováno. 

Podnik zákazníkům garantuje 7 let plnou podporu, ale obvykle bývá delší. Některé 

mikroskopy z roku 1996 stále slouží jejich zákazníkům (25).  

  

Obr.  3: Mikroskop Helios NonoLab (24). 
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3.3 Podnikové informační systémy 

V podniku FEI Czech Republic využívají několik druhů informačních systémů. 

Nejpoužívanějšími systémy jsou zde ERP systém QAD, CRM systém Microsoft 

Dynamics, systém pro řízení reklamací SBM (Serena Businesa Manager), Microsoft 

Excel, Microsoft Access a Microsoft Outlook (26). 

3.3.1 CRM Microsoft Dynamic 

Prvním z popisovaných systémů bude CRM Microsoft Dynamic, ve kterém oddělení 

order desku obdrží notifikaci od prodejního oddělení sales, ve kterém je uvedena 

rezervace na požadovanou objednávku, kterou dále zapracují do systému QAD a MS 

Access. Ve stejném systému dostává oddělení exportu od order desku informace o 

objednávce (kam směřuje a podrobnější informace). Využívá ho i oddělení plánování, při 

prognózování (forecastování) nového materiálu, kdy do něj zadávají data pro tvorbu 

plánů. Po předání zásilky dopravci se také v MS Dynamic vyplňuje, že bylo zboží 

odesláno (26). 

3.3.2 QAD 

Celkově nejpropracovanějším a nejužívanějším systémem je zde QAD. Systém má 

tříúrovňovou architekturu postavenou na principu klient/server. QAD je ideální pro 

výrobní podniky, kterým nabízí funkční podporu pro plánování, řízení výroby, navazující 

logistické procesy, řízení ekonomiky, financí, majetku a údržby. V tomto systému je 

možné vytvářet velké množství různých reportů, procesních map a provádět MRP 

plánování (27). 

V podniku ho používají všechna logistická oddělení. Order desk do QAD převádí 

informace o objednávce z CRM pro databázi pro výrobu. Oddělení plánování do QAD 

zavádí nové výrobky, má v něm rozepsané kvartály po týdnech s rozdělením plánu a 

množstvím materiálu, přiřazují materiál k objednávkám do výroby. Oddělení 

procurementu v QAD přijímá od order desku preordering report (předobjednávka), ze 

které si vytvoří objednávku na materiál. Při schválení objednávky dodavatelem se vytváří 

potvrzovací report se všemi podrobnými informacemi a termíny. Dalším oddělením, které 

pracuje s QAD je export. Export si v QAD zobrazí požadavek na prodejní objednávku a 

manuálně si zde upraví informace od sales, kterým vytvoří fakturaci. Také v QAD 

předávají informace na sklad ohledně vyskladnění výrobků. Ve skladu na příjmu 
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materiálu zadávají podle dodacího listu informace do QAD. Do jednoho z reportů uvádí 

i informace o obalech (hmotnost, typ materiálu), další report jim slouží pro tisk etiket. 

V QAD mají i zaznamenané pozice materiálu na skladě a informace o materiálu. Výdej 

ve skladu, si pak zobrazí report objednávky, ve kterém naleznou datum zadání do výroby 

od oddělení plánování a potřebný materiál pro objednávku, podle kterého nachystají 

materiál pro výrobu. Na reklamacích si v QAD zobrazí dostupnost požadovaného 

materiálu k výměně na skladě (26).  

3.3.3 SBM 

Při vyřizování reklamací se využívá SBM – Serena Business Manager. Zde nalezneme 

malou procesní mapku, ve které je uveden postup reklamace (kdo ji zadal, kdo ji 

vyřizoval, kdo ji uzavřel). Ze SBM se převádí data do QAD módu RTV (return to vendor 

– zpět k dodavateli) a tím se díl odepíše z QAD (26). 

3.3.4 MS Access 

Jak již bylo zmíněno, informace ohledně objednávky od oddělení sales se musí 

zapracovat do MS Access, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité informace ohledně 

objednávky a slouží jako databáze pro výrobu. Oddělení procurementu v něm řeší 

s výrobou nedostatky materiálu a výroba se informuje o včasnosti dodávek. S tímto 

systémem pracuje i oddělení plánování a exportu, ve kterém se mohou dozvědět 

například, kdo má objednávku shipovat (26). 

3.3.5 MS Excel 

Objednávky jsou dodavatelům odesílány emailem v pdf, výhledy s měsíčním přehledem 

spotřeby materiálu v MS Excel. Procurement využívá MS Excel pro evidenci nedodaných 

objednávek, plánování pro přehled shipment plánu, kde řeší problémy se změnami 

termínů a množstvím dílů. Po celé firmě mezí sebou komunikují zaměstnanci emaily přes 

MS Outlook (26).  
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3.4 Procesy v podniku 

V této části si stručně rozebereme procesy napříč podnikem. Hlavní procesy představují 

klíčové činnosti pro podnik, které přinášejí hlavní přidanou hodnotu a tvoří zisk. Řídícími 

procesy jsou myšleny ty, které jsou v podniku nutné pro jeho chod a samy o sobě 

nepřinášejí zisk. Posledními jsou podpůrné procesy, jenž svou funkcí podporují 

fungování hlavních procesů. Níže nalezneme animaci procesů v podniku FEI (26). 

 

3.5 Financování podniku 

Podnik FEI Czech Republic nevyužívá externího financování z bank. Veškeré vlastní 

náklady je schopen pokrýt z jeho zisků. Podnik si na základě tržeb, nákladů a objednávek 

vygeneruje cashflow. Odečtením provozních nákladů od tržeb si vytvoří hrubou marži, 

která pokryje vývoj apod. S mateřskou společností mají dohodu o vyrovnání. Tato 

smlouva funguje tak, že mateřská společnost oznámí FEI Czech Republic, aby vyrobila 

určité množství mikroskopů, za které jim zůstane dohodnutá část zisku. Z těchto zisků 

pak pokryjí veškeré náklady (28).  

Obr.  4: Dělení procesů v podniku (vlastní zpracování dle 26). 
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Podle výroční zprávy z roku 2015 měla FEI Czech Republic obrat 8,3 mld Kč, celková 

aktiva 4,5 mld Kč, výsledek hospodaření 257 mil Kč a vlastní kapitál 2,8 mld Kč. Účtují 

v US GAAP - americké všeobecné schválené principy (22). 

 

3.6 Tvorba přidané hodnoty 

Tvorba přidané hodnoty probíhá více způsoby. Prvním je hodnocení nákupu, kdy se na 

začátku roku spočítají náklady na logistiku a dopravce a stanoví se sazba materiál 

overhead. Materiál overhead je v podstatě procentuální navýšení hodnoty nakoupeného 

materiálu, které má pokrýt tyto náklady. Většinou se nakoupenému materiálu přidává 

hodnota kolem 10 %. Materiál overhead se účtuje jako výnos do výkazu zisku a ztrát. 

Další přidaná hodnota vzniká, když se na začátku roku stanoví hodinová sazba pro 

výrobu, kde jsou zahrnuty platy pracovníků, odpisy, podíl nákladů na budovu, pracovní 

cesty, nástroje do výroby atd. Sazba za tyto věci se vynásobí s výrobním časem a následná 

hodnota se započítá do ceny objednávky pro zákazníka (28). 

 

3.7 Problémy při provozu v podniku 

Častým problémem při provozu je, když má dodavatel zpoždění s dodávkou, v tomto 

případě pracovníci logistických oddělení eskalují (předají za účelem uspíšení) tento 

problém na manažery, a pokud ani ti s uspíšením neuspějí a je nedostatek materiálu 

akutní, eskalují ho na ještě vyšší pracovní pozice. Dalším z problémů mohou být vadné 

materiály, jejichž vady jsou zjištěny až při výrobě. Pokud nemají vadnou část na skladě, 

tak může dojít ke zpoždění zásilky zákazníkovi, což je nežádoucí. Mnohdy také zákazník 

změní svou objednávku těsně před odesláním a FEI ji musí přepracovat. Mezi personální 

problémy lze považovat pouze nedostatek zaměstnanců v nově vystavených pobočkách, 

které nabírají nové zaměstnance. Problém může nastat, pokud přijde zásilka neproclená, 

musí se vyřídit celní dokumenty a dokud nejsou vyřízeny, tak se nesmí s materiálem 

manipulovat a je umístěn na skladě pod trvalým dohledem kamer. V neposlední řadě by 

mohl nastat problém ve chvíli, kdyby dodavatel dodal podniku katalogové výrobky, 

k nimž by podnik neměl právo je užívat a narušil by tak práva třetích osob (patenty, užitné 

vzory), díky čemuž by při nejhorším musel své výrobky stáhnout z trhu (26). 
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3.8 Organizační struktura podniku 

FEI Czech Republic je právní formou společnost s ručením omezeným. V obchodním 

rejstříku má uvedeny tři jednatele a to: Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande, Ralf 

Oliver Schlegel a Hynek Peřina, dále dva prokuristy: Petr Střelec a Aleš Horák. 

Společníkem je FEI CPD B.V. v Nizozemí. Jak již bylo zmíněno, FEI Czech Republic je 

dceřinou firmou FEI Company (26). 

Jednotlivá oddělení výrobního podniku v Brně: Operations (logistika, engeneering, 

výroba), R&D (výzkum a vývoj), GTS (globální technická podpora), IT (informační 

technologie), HR (personální oddělení), sourcing (strategický nákup) a F&A (finance a 

účetnictví) jsou řízena centrálně (26).  

Níže je uvedena zjednodušená organizační struktura podniku:  

 

Obr.  5: Organizační struktura podniku (vlastní zpracování dle 26). 
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3.9 Dodavatelé 

Pro podnik je velmi důležitá práce s dodavateli. Dodavatele vybírá oddělení strategického 

nákupu na základě informací od R&D (výzkum a vývoj). Dodavatelé musí splňovat celou 

škálu požadavků. Podnik objednává přibližně od 500 dodavatelů, z toho zhruba 80% 

dodávaných výrobků je vyráběno na základě výkresů od FEI a 20% katalogových 

výrobků. Pokud nemají s dodavatelem obrat alespoň 50 tisíc dolarů ročně, tak ho v QAD 

neřadí jako jednotlivého dodavatele, ale zařadí ho pod distributora, který se jím bude 

zabývat (29).  

V poslední době podnik téměř nehledá nové dodavatele, snaží se rozvinout ty stávající. 

V případě, že by byl nový dodavatel potřeba, tak musí splňovat následující podmínky. 

Novému dodavateli je zaslán formulář, kde je za jednotlivé činnosti (kvalita výrobků, 

včasnost dodání aj.) hodnocen 1-5 body. Firma také požaduje vzorky výrobků ke 

kontrole, jestli jsou odpovídající (29).  

Podnik schvaluje dodavatele pro současnou výrobu a vývojové projekty. Jsou jim jednou 

měsíčně zasílány reporty, kde mohou nalézt změny v objednávkách. Dodavatele má 

rozdělené na kritické a běžné. Kritičtí dodavatelé jsou ti, kterým FEI tvoří velkou část 

obratu, nebo dodávají nějaký kritický (unikátní) komponent. Může jím být komponent 

vstupující do vakua. Kritičtí dodavatelé jsou jednou za 3-4 roky auditováni. Je jim zaslán 

formulář, kde je jim měřena včasnost dodávek, kvalita výrobku, ztracené hodiny (doba 

opravy poškozeného výrobku ve firmě) a inženýrské změny. Standartním dodavatelům 

tento formulář zasílán není a jsou pod menším monitoringem (29). 

 

3.10 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

FEI Czech Republic má sídlo v Brně. Jedná se však o dceřiný podnik, který se zaměřuje 

hlavně na výrobu elektronových mikroskopů. Podnik nabízí perspektivní pracovní 

prostředí. Zaměstnanci jsou důkladně vybíráni, je důležité, aby ovládali anglický jazyk, 

a na většinu pozic požadují vysokoškolské vzdělání. Podnik pořádá pro veřejnost dny 

otevřených dveří (26).  
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Legislativní faktory 

Forma podnikání tohoto podniku je společnost s ručením omezeným. Pracovníci prochází 

spoustou školení a mají příslušné klasifikace. Podnik tedy disponuje potřebnými 

certifikacemi např. ISO 14 000 nebo ISO 9000 (26). 

Ekonomické faktory 

Podnik se neustále rozrůstá a má stabilní pozici na trhu. Díky své činnosti je schopen 

pokrýt veškeré náklady od materiálu až po mzdy. Podnik nevyužívá externích zdrojů 

financování, tudíž nemá žádné závazky. S mateřskou společností mají dohodu o 

vyrovnání (26).  

Politické faktory 

Podnik je závislý na stabilní politické situaci jak v ČR, tak i v zahraničí, neboť je podnik 

provázán s pobočkami po celém světě. Dodavatelé jsou převážně ze zemí EU, tudíž je 

zapotřebí udržovat dobré mezistátní vztahy. Společnost si musí počínat v souladu 

s legislativou, odvádět daně a clo u výrobků (26). 

Technologické faktory 

Vzhledem k neustálému vývoji veškerých technologií, je zapotřebí investovat do vývoje 

a moderních technologií, aby byl podnik i nadále konkurenceschopný. Je proto nutné 

neustále sledovat požadavky zákazníků a situaci u konkurence (26). 

3.11 Logistika v podniku 

Logistické činnosti v podniku FEI Company patří mezi jedny z nejdůležitějších. Z toho 

důvodu je zde logistika rozdělena do několika oddělení. Každé oddělení má svou vlastní 

kancelář a jsou strategicky umístěny vedle sebe. Najdeme zde oddělení procurementu 

(zajišťování operativního nákupu), planning (plánování), order desku (řízení 

objednávek), warehouse (sklad), importu (dovoz) a exportu (vývoz). Níže si rozepíšeme 

činnost každého zmíněného oddělení (25).  

 

Obr.  6: Rozdělení logistiky v podniku (vlastní zpracování dle 25). 
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3.11.1 Procurement 

Nejdůležitějšími činnostmi tohoto oddělení je tzv. forecastování (tvorba výhledu 

materiálových potřeb), objednávání materiálů od dodavatelů, hodnocení dodavatelů a 

případné usměrňování termínů. Procurement spolupracuje téměř se všemi odděleními 

v podniku ať už logistickými, tak i s výrobou, financemi a oddělením pro strategický 

nákup (26).  

Objednání materiálu 

Hlavní činnost tohoto oddělení je objednávání materiálu od dodavatelů. Tato činnost se 

běžně provádí jednou za týden, pokud nejsou žádné komplikace, kvůli kterým by se 

musely doobjednávat další materiály. Procurement je zodpovědný za to, aby přišel 

správný materiál ve správném čase a množství. Objednání materiálu probíhá na základě 

vstupů od následujících oddělení: 

 Order desk zadává objednávku v ERP systému s názvem QAD tzv. preordering 

report (předobjednávka), kterou si ve stejném systému procurement zobrazí. 

Z tohoto preordering reportu vytvoří procurement objednávku, kterou zašlou ve 

formátu pdf emailem dodavateli (26).  

 Planning zadává forecastované množství pro výrobu celých mikroskopů, modulů 

(neboli podsestav, která FEI Brno prodává svým sesterským společnostem 

v Holandsku a USA) a náhradních dílů pro FEI servisní logistiku a také zadávají 

konkrétní objednávky na tyto položky (26). 

Dodavatel je urgován do pěti dnů emailem objednávku potvrdit, aby měl podnik přehled 

ohledně dostupnosti objednávaného materiálu a mohl díky tomu přesněji plánovat. 

Vzhledem ke změnám ve výrobě či objednávkách, je zapotřebí některé dodávky uspíšit. 

K této situaci dochází plošně většinou jednou za dva týdny. Pokud je materiál ve výrobě 

potřebný dříve, než bylo původně v plánu, tak výroba komunikuje s producementem 

pomocí MS Access database. Zde řeší problémy ohledně nedostatku materiálu a výroba 

se informuje o včasnosti dodávek. Na základě toho se stanoví nový termín dodání, který 

musí dodavatel odsouhlasit. Pokud dodavatel neodsouhlasí dřívější termín, tak dochází 

k eskalaci (26).  
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Proces eskalace znamená, že pracovník, který vyřizuje objednávku u které je problém 

s dřívějším datem dodání, přeposílá tuto objednávku vedoucímu oddělení, který ji opět 

urguje u dodavatele. Pokud neuspěje ani vedoucí oddělení, tak se objednávka eskaluje na 

vyšší pozice, a zároveň na oddělení sourcingu (strategického nákupu), který se snaží ze 

své pozice s eskalací uspíšení u dodavatele pomoci, dokud není požadavek na uspíšení 

vyřízen. Při uspěšování záleží, o jak kritický materiál se z pohledu stavby mikroskopu 

jedná, tak aby eskalace byly efektivní a zbytečně se neeskaloval jakýkoliv materiál, který 

je sice dle ERP potřeba, ale není v danou chvíli z pohledu termínu dodání zákazníkovi 

potřeba (26). 

V tom případě se hledají alternativy, jak nejefektivněji materiál pořídit. Jednou 

z alternativ je zajištění jiného dodavatele, což vzhledem ke speciálnímu sortimentu není 

vždy možné, hlavně z důvodu tzv. re-sourcingu, který je časově náročný. V tom případě 

je podnik nucen odložit datum doručení zákazníkovi. Tato situace snižuje podniku 

revenue v daném kvartálu (zjednodušeně hodnocení spolehlivosti) a je nežádoucí, protože 

FEI má akcie na burze, jejichž hodnota se odvíjí od prodaných zakázek za jeden kvartál 

podle forecastu, díky čemuž získává na burze postavení. Jakmile dodavatel potvrdí 

objednávku, je procurementem vytvořen potvrzovací report, který obsahuje veškeré 

potřebné informace o objednávce (26).  

Práce s dodavateli a jejich hodnocení 

Dodavatelům jsou jednou týdně zasílány reporty s nepotvrzenými objednávkami. Pokud 

je doručen vadný materiál, následuje reklamace, při které procurement řeší, kde nastala 

chyba. Poškozený díl vyřadí ze systému, aby se s ním nepočítalo ve výrobě a nedocházelo 

k prodlevám. Dodavateli je zaslán formulář, ve kterém musí do 30ti dnů uvést příčinu 

problému, nápravná opatření a opatření, která budou provedena, aby již situace nenastala. 

Podle kritičnosti je díl buď dodavateli vrácen zpět na reklamaci a opravu v záruční lhůtě 

s tím, že FEI čeká, než se jí tento opravený díl vrátí, nebo je vyžadována okamžitá náhrada 

ve formě nového dílu, ale zároveň s tím se vadný díl pošle dodavateli na reklamaci 

s investigací problému a nalezením nápravných opatření u dodavatele tak, aby se problém 

již dále nevyskytoval (26).  
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BBSC summary report je hodnotící list se statistikami pro určitého dodavatele, který 

obsahuje kritéria jako kvalita materiálu, on time delivery (OTD) neboli včasnost dodávek, 

reklamace, potvrzení objednávek a cena. K OTD reportu má dodavatel možnost se 

vyjádřit do 7 dnů, kdy může rozporovat s ukazateli a pokud se nevyjádří, zůstává OTD 

stejné (26).  

Na oddělení procurementu je podobně jako na všech odděleních prováděné sezení 

zaměstnancem s vedoucím oddělení v tzv. formátu one-to-one. Provádí se podle potřeby 

zhruba dvakrát do měsíce a řeší se zde převážně reklamace, potvrzení objednávek včetně 

jejich včasnosti a eskalace. Jednou týdně probíhá vizita, kde se sejdou vedoucí z výroby 

a logistiky, kde se řeší urgentní problémy a priority. Podnik objednává přibližně 4500 

komponent, přičemž využívají asi 500 různých dodavatelů. Včasnost dodání mikroskopů 

zákazníkovi je 97% (26).  

Závěrečné shrnutí 

Silnou stránkou této části logistiky je důsledná práce s dodavateli při objednávání 

materiálu, díky čemuž je včasnost dodání mikroskopů zákazníkům 97%. Slabou stránkou 

je nedostatek pravomocí k eskalaci objednávek. 

3.11.2 Planning 

Dalším z oddělení je planning neboli plánování. Oddělení je rozděleno na NPI skupinu 

(new product introduction), kde se řeší změnové řízení, úprava systému a dohled na 

doprodej starého zboží. NPI plánovači jsou součástí projektového teamu, jehož hlavním 

úkolem je uvedení nového mikroskopu či modulu do výroby, případně uprgade 

stávajícího mikroskopu či modulu tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům zákazníka. 

Servisní plánovači a plánovači oprav mají na starost sestavení plánu nových objednaných 

náhradních dílů či oprav dílů. Nachází se zde i plánovači mikroskopů pro každou 

produktovou linku mikroskopů jeden pracovník. Plánovač modulů řeší podsestavy 

prodané pro sesterské společnosti v zahraničí (Holandsko, USA) (26). 

Planning obdrží shipment plán (plán zboží, které by mělo být odesláno) na rok a půl 

dopředu (šest kvartálů) z oddělení sales. Plán musejí nejprve schválit vedoucí výroby a 

logistiky, zda-li je vůbec možné tento plán splnit z pohledu dostupnosti materiálu a 

kapacit ve výrobě. Sales je oddělení prodeje, které se nenachází na pobočce v Brně, ale 
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například v Nizozemí či USA.  Pokud je plán návrhu odsouhlasen, tak se shipment plán 

porovnává s předchozím a podle toho se navýší či sníží výroba. V MRP systému se dle 

plánu vše přepočítá. Shipment plán se standardně mění jednou měsíčně po tom, co je 

obdržen nový shipment plán, který reflektuje požadavky všech tzv. „business units“. Zde 

nalezneme všechny mikroskopy. Každý pracovník pracuje se stejným souborem, kde si 

vyfiltruje změny, kterými se bude dotyčný zabývat. V souboru jsou uvedeny změny 

termínů shipmentu a změny množství mikroskopů (26). 

Planning si vytvoří na základě dat o forecastovaném materiálu tzv. slot plan (soubor kde 

jsou uvedeny jednotlivé objednávky s atributy) v MS Access. Každý mikroskop zde má 

uveden svůj FP kód, což je základní konfigurace a jeho konfigurační kód, jenž obsahuje 

maximální nabídku konfigurací pro zákazníka. Maximální nabídka musí být připravena 

na skladě, aby nedocházelo k prostojům. Jakmile si zákazník nastaví konfiguraci, je kód 

změněn. Dále musí kontrolovat WO completist (work order – pracovní objednávka), kde 

zjistí kolik objednávek je kompletních pro vyskladnění do výroby. Pokud kompletní není, 

řeší, kde problém nastal, a jsou nastavovány opatření pro zlepšení (26).  

V QAD jsou rozepsány kvartály na týdny, kde mají rovnoměrně rozdělen plán 

s množstvím mikroskopů. Pokud dojde k navýšení plánu v některém z kvartálů, tak se 

toto navýšení provádí vtažením materiálu ze začátku následujícího kvartálu. Vtažený kus 

je následně doplněn na konec kvartálu, odkud byl vtažen, aby zbytečně nezatěžovali 

dodavatele. Při sledování objednávek lze zjistit, že některé typy mikroskopů se prodávají 

více a některé méně. Proto se podle změny vývoje prodeje u mikroskopů mění 

konfigurace, nebo jsou dokonce přestavovány. Změna se pak provádí v rámci oddělení 

Order desku tím, že se upraví pravděpodobnosti v ERP plánování v rámci jednotlivých 

konfigurovaných položek. Změna se provádí jednou za kvartál a dojde tím k přeplánování 

materiálových požadavků na tyto konfigurovatelné položky (26). 

Závěrečné shrnutí 

V této části logistiky je silnou stránkou propracovaný systém plánování materiálu, jako 

ohrožení považuji možnost, kdy se zákazník rozhodne změnit konfiguraci mikroskopu, 

když už je vyráběn, díky čemuž se může objednávka opozdit. 
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3.11.3 Order desk 

Order desk zpracovává zákaznické objednávky na celé mikroskopy včetně příslušenství. 

Práce v tomto oddělení začíná při obdržení CRM notifikace od sales, kde je uvedena 

rezervace na požadovanou objednávku. Tuto objednávku zpracovávají do ERP systému 

QAD a do MS Access databáze pro výrobu. Při speciálních objednávkách s extra 

konfiguracemi podle přání zákazníků dávají procurementu speciální pokyn na jejich 

zpracování. S výrobou komunikují ohledně termínu, na kdy ho potřebují, aby mohli 

upřesnit shipping date pro finální mikroskop. V systému QAD mají uvedeno, které části 

se musí otestovat ve výrobě a které stačí pouze přibalit bez testování (např. kryty). Jak již 

bylo zmíněno, mikroskopy se vyrábějí ve standartní verzi a na zákazníkovi je, aby si 

zvolil požadovanou konfiguraci. Ve chvíli, kdy má výroba hotovou standartní konfiguraci 

mikroskopu, musí Order desk schválit vydání speciálních dílů do výroby v QAD. Ve 

chvíli, kdy je vše vyrobeno a zabaleno, tak objednávku přebírá oddělení exportu (26). 

NSR neboli non standard request je speciální typ objednávky, když zákazník požaduje 

nějaké exkluzivní zboží, které firma nenabízí ve svém katalogu. Tuto objednávku musí 

nejdříve schválit oddělení R&D a sales, kteří rozhodnou, zdali jsou schopni zakázku 

vyrobit, jaké by byly časové nebo finanční náklady na zhotovení a jestli by se to podniku 

vyplatilo. Příkladem může být návod v japonštině (standartní je v angličtině), nebo třeba 

změna jedné z hlavních částí mikroskopu (tubus). Tyto požadavky bývají často časově 

náročné, proto je rozhodnutí na zákazníkovi, jestli chce objednávku doručit vcelku ale 

zpožděnou, nebo poslat hlavní část v čas a doplňkovou později. Při složitějších instalacích 

se doporučuje doručení a montáž vcelku, aby při pozdější instalaci nedošlo k poškození 

některého dílu mikroskopu. Při instalaci mikroskopu je zákazníkovi k dispozici servisní 

technik, který mikroskop nainstaluje a zprovozní. V případě že nějaký díl chybí, nebo je 

nefunkční, urguje servisní technik order desk, aby díl co nejdříve vyměnily (26).  

Mezi cíle (KPI) order desku patří udržení on time delivery (OTD) shipmentu hlavních 

částí i příslušenství na 98%. Dále potvrzení termínu odeslání na systém do 10 pracovních 

dnů a na příslušenství do 4 pracovních dnů. Odeslání chybějící či vadné části při instalaci 

do 3 pracovních dnů je 85% (26).  
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Závěrečné shrnutí 

Příležitostí této části logistiky může být podílení se na speciálních objednávkách, jejich 

silnou stránkou je včasnost dodání. 

3.11.4 Warehouse 

Na pobočce v Brně se nachází také poměrně prostorný sklad o rozloze 3000 m2, kde se 

nachází kolem 9500 kusů materiálu. Oddělení skladu se dělí na tři části a to na část příjmu, 

výdeje a balírny. Do skladu mají přístup pouze zaměstnanci skladu (až na výjimky), kteří 

jsou proškoleni a mají čistý trestní rejstřík. Lidé bez povolení vstupu do skladu musí 

zavolat jednoho z pracovníků skladu, který má přístup, zapíše do knihy návštěv jméno 

návštěvníka s jeho podpisem, čas příchodu a odchodu s podpisem pracovníka, který 

návštěvníka provází a přebírá za něj zodpovědnost (26).  

Příjem 

Činností této části je přebírání doručeného materiálu. Při přebírce musí dodavatel předat 

příjmu přepravní dokumentaci, pokud se jedná o přepravku je zapotřebí zkontrolovat 

počet nákladových kusů (zjednodušeně např. počet krabiček), jestli není zásilka 

poškozená a stav indikátorů (pro případy kdy mohlo dojít k naklopení boxu se zásilkou 

mimo vymezenou oblast). Pokud je vše v pořádku, příjemce potvrdí dodavateli přepravní 

list. V opačném případě zásilku nepřevezme a vyplní s dopravcem protokol škodách a 

nechají zboží odvézt zpět (26). 

Po přijetí se informace o doručeném materiálu zařadí do systému. Pracují s reporty o 

obalech, kde uvádí, kolik obalu přijali či vyvezli a jeho druh, podle zákonu o odpadech. 

Doručený materiál označí etiketou s údaji o materiálu a následně je uskladněn. Pro 

některé díly je požadována vstupní kontrola, takže se materiál rovnou předá technikovi, 

který díl zkontroluje (26). 
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Pokud přijde zásilka ze země mimo EU, musí mít avízo. Avízo znamená, že zásilka 

doposud nebyla proclena a je třeba tak učinit. Když vše odpovídá, tak se faktura předá na 

účtárnu a následně se zpracuje. Pokud materiál proclen není, musí se naskenovat celní 

dokumenty celnímu oddělení a materiál je fyzicky zavezen na dočasný sklad, kde se s ním 

nesmí nijak manipulovat a je pod dohledem kamer. Poté se čeká na informace od celního 

úřadu, jestli je zboží uvolněno do oběhu (26).  

Výdej 

Pracovní náplní této části skladu je vychystávání materiálu do výroby podle WO 

(pracovní objednávky), podle informací ze systému QAD. Na připravený materiál si 

vytisknou lepící štítky, kde je uvedeno číslo WO, pro jakou osobu z výroby je materiál 

určen, číslo položky a lokace na skladě. Materiál prochází do čisté (bezprašné) výroby 

přes místnost zvanou filtr, kde se skenují QR kódy a kontroluje úplnost WO. Také si zde 

přemístí materiál z vozíků ze skladu, na vozík do čisté výroby. Všechen materiál, který 

putuje do filtru, je předem vybalen z kartónových krabic a dřevěných obalů. Existují i 

materiály, které musejí být před předáním do výroby očištěny. Tyto materiály jsou 

nechávány na vozíku pro čističku a každý je umístěn zvlášť v krabičce (26).  

Balírna 

Oddělení balírny dostává týdenní přehled od order desku, kde jsou uvedena data balení 

objednávek. Poté čekají na schválení o vydání mikroskopu z výroby. Mají specifické 

pokyny pro balení. Materiál se balí do sáčků, papírových krabic a nakonec dřevěných 

beden. Na každou bednu jsou přidány indikátory proti překlopení (tip-n-tell), na tubusy a 

elektroniku indikátory proti nárazu (drop-n-tell). Na bednách jsou nálepky upozorňující 

na křehký materiál, značky znázorňující z jaké strany bedny se má se zásilkou 

manipulovat dopravníkem, odkud bednu otevírat a kde se nachází těžiště bedny (26).  

Po kompletním zabalení mikroskopu se vytvoří balící list, kde jsou uvedeny rozměry 

balení včetně hmotnosti a čísla beden. Následně jsou bedny vychystány do klece, kde jsou 

zhotovené objednávky připravené k odeslání (26).  
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Závěrečné shrnutí 

Silnou stránkou je zde prostorný a velmi dobře organizovaný sklad. Ohrožení by mohlo 

nastat v případě, že by pracovník přijal objednávku, která by nepodléhala stanoveným 

specifikacím, nebo by manipuloval s neprocleným materiálem. 

3.11.5 Import a Export 

Import 

Ve chvíli, kdy procurement objedná materiál, tak zasílá objednávku dodavateli. Z této 

objednávky si na oddělení importu zobrazí položku incoterms, podle kterých se vybírá 

vhodný přepravce. IncoTerms jsou mezinárodní doložky, které řeší přechod nákladů či 

rizik mezi kupujícím a prodávajícím. V rámci importu mají vliv na clo. Například, pokud 

je v objednávce incoterms, že náklady na přepravu a proclení přechází na FEI, pak se toto 

proclení a doprava započítá zákazníkovi do ceny objednávky. Oddělení importu obdrží 

emailem avízo od dodavatele a přepravci sdělí, jakým způsobem zakázku proclít, jaké má 

celní zařazení a režim. Je zapotřebí, aby celní deklarant projednal objednávku s celním 

úřadem. Pokud je vše v pořádku, mohou proclenou zásilku doručit (26).  

Export 

Order desk zpracuje objednávku, kterou s informacemi o přepravě předá exportu. V QAD 

systému si zobrazí požadavek na prodejní objednávku a upraví ji o informace od sales. 

Sales jim poskytují informace jako zákaznickou fakturu se způsobem platby a měnou, 

dokumenty pro banku, specifikace přepravy a jiné. Mají na starosti odesílání buď celých 

mikroskopů, příslušenství, vratných obalů dopravcům, reklamace, náhradní díly, DOA 

(pokud nějaký z dílů při instalaci mikroskopu nefunguje nebo chybí, snaží se o co 

nejrychlejší dodání náhrady), materiál na servisní sklady nebo prototypy k otestování 

(26). 

Mikroskop může obsahovat položku dvojího užití, což znamená, že položka může být 

zneužita pro nemírové účely (např. k vývoji nukleárních bomb, může jím být i know-how 

či software). Pro některé zboží v určitých zemích musí být vývozní licence, kterou vydává 

ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke schválení exportu je zapotřebí prohlášení, že zboží 

není vyrobeno za účely jinými, než bylo stanoveno (zákazník bývá prověřován). Ve 
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chvíli, kdy je export schválen, může se zboží začít odesílat. Pokud zboží putuje mimo 

EU, je zapotřebí ho proclít. Také je potřeba zaplatit DPH. Export vystavuje i balící list, 

který si vyžaduje zákazník. Dalším dokumentem pro export je vývozní licence, kde je 

uveden seznam zemí do kterých smějí zboží vyvážet (26).  

Jakmile je vše vyřízeno, tak expedient ve skladu obdrží informace v QAD, že si dopravce 

přijede pro mikroskop a obdrží přepravní doklad. Export pracuje s potvrzením o přijetí 

od zákazníka a od přepravce. Zásilky je během přepravy zapotřebí neustále kontrolovat. 

Od vydání zboží dopravci, přes překládání zásilky mezi dodavateli, po přijetí zakázky u 

zákazníka, je zapotřebí neustále kontrolovat ochranné štítky (indikátory), které sledují, 

jestli nebylo zboží poškozeno a potvrzují záznamový list o stavu zásilky - tool inspection 

sheet. Po předání zásilky dopravci, zanesou do systému, že bylo zboží odesláno (26). 

Závěrečné shrnutí 

Za silnou stránku této logistické části považuji důsledný postup při proclívání zakázek. 

Ohrožení by mohl způsobit dopravce špatnou manipulací se zásilkou, čímž by poškodil 

indikátory. 

3.12 Závěr 

Níže si vyvodíme a porovnáme silné a slabé stránky podniku a zjistíme příležitosti či 

ohrožení, k čemuž slouží SWOT analýza. 

Silné a slabé stránky podniku 

Mezi silné stránky podniku patří stabilní pozice na trhu, kde je jedním z hlavních výrobců 

i dodavatelů elektronových mikroskopů. Podnik disponuje také významným know-how 

v nanotechnologii. Nabízí perspektivní pracovní prostředí pro zaměstnance a mají 

sesterské pobočky téměř po celém světě. Mají propracovaný systém náboru nových 

pracovníků. Další silnou stránkou je prostor pro průběžné zlepšování výzkumu a vývoje. 

V logistických činnostech je silnou stránkou včasnost dodání produktu zákazníkovi 97%, 

propracovaný systém objednávek a velký dobře organizovaný sklad. 

  



46 

 

Vzhledem k neustálému vývoji technologií, konkurence a vládních nařízení nemá podnik 

do budoucna jisté, zda bude jeho působení na trhu stejně silné jako nyní. Aktuální 

slabinou po akvizici společností Thermo Fisher Scientific je, že ještě nemají s podnikem 

FEI Company úplně synchronizované veškeré procesy a ucelenou organizační strukturu 

podniku. Slabou stránkou logistiky je, že není v jejich kompetenci vyřešit eskalace. 

 

Příležitosti a ohrožení podniku 

Příležitostí FEI je budoucí zavádění nových produktů, kvůli neustálému výzkumu a 

vývoji. Díky tomu by podnik mohl získat nové zákaznické skupiny. Podnik se neustále 

rozrůstá, proto má možnost výstavby nových poboček a příjmu nových zaměstnanců. 

Podnik zaměstnává studenty (tzv. intery), kterým po dokončení studia nabídnou pracovní 

místo, inter je kompletně nachystaný začít pracovat bez nutnosti dalšího základního 

školení. Další příležitosti vznikají spojením s ThermoFisher (nové procesy, trhy, 

zákazníci). Příležitostí logistiky je podílení se na speciálních objednávkách. 

Faktory ohrožující působení podniku FEI jsou například konkurenční podniky působící 

v podobném odvětví, čímž by poklesla ziskovost. Dalším ohrožením může být politický 

či hospodářský vývoj v určitých státech. Vzhledem k tomu, že společnost má pobočky 

téměř po celém světě, mohl by být problém i změna kurzu, či změny cla. Ohrožení 

v logistických činnostech by nastalo, při pravidelných změnách v konfiguracích od 

zákazníka, nebo pokud by se manipulovalo s neprocleným zbožím. Ohrožení by mohlo 

nastat, kdyby podniku dodavatel dodal zboží, které by mohlo narušit práva třetích osob 

(neoprávněné užití patentu či užitného vzoru - uv) a podnik musel své výrobky stáhnout 

z trhu. 
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Tab.  2: SWOT analýza podniku (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3 Závěr analýzy 

Z provedených analýz jsme zjistili, že podnik je velmi dobře prosperující a má silné 

postavení na trhu. Včasnost dodání mikroskopu zákazníkovi je 97%. Je schopen si pokrýt 

vlastní náklady a disponuje zdroji pro případné investice. Aby si zajistil stabilitu na trhu, 

musí sledovat technologický vývoj a držet s ním krok. Podnik má možnost přijmout nové 

zaměstnance a rozvíjet se. Nejvhodnější strategií pro podnik je strategie SO neboli 

strategie využití svých silných stránek pro využití příležitostí. Podnik by měl investovat 

do vývoje, čímž by mohl získat jedinečné technologie a získat nové zákaznické skupiny.   

SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 

- pozice na trhu, samofinancování 

- know-how a R&D 

- perspektivní pracovní prostředí 

- propracovaný systém náboru 

- včasnost dodání zákazníkovi 97% 

- po akvizici neúplná 

synchronizace všech procesů 

- po akvizici neucelená 

organizační struktura 

- V logistice nedostatek 

kompetencí k vyřízení eskalace 

Příležitosti Ohrožení 

- vývoj a výzkum nových produktů 

- získání nových zákazníků 

- výstavba nových poboček 

- zaměstnávání studentů 

- podílení se na speciálních 

objednávkách 

- konkurence 

- politický / hospodářský vývoj 

- změny kurzů měn a cla 

- Neoprávněné využití výrobku, 

podléhající patentu či uv 

- manipulace ve skladu 

s neprocleným zbožím 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole budu navazovat na analýzu společnosti FEI Czech Republic s.r.o., kterou 

jsem zpracoval v předcházející části této práce. Jejím obsahem bude shrnutí nedostatků, 

jenž jsem objevil během analýzy. Pro tyto nedostatky budu navrhovat vlastní řešení, která 

povedou ke zlepšení aktuálních procesů či činností v podniku FEI Czech Republic s.r.o., 

díky čemuž by mohla dosáhnout ještě lepšího postavení na trhu. Návrhy budou podávány 

na různé činnosti podniku.  

V první části se zaměřím na ohrožení, které vzniká při objednávání katalogových 

výrobků, kde by mohlo dojít k narušení práv třetích osob, což znamená neoprávněné 

užívání patentu či užitného vzoru. Druhý návrh se bude týkat náboru studentů vysokých 

škol pomocí externích přednášek, díky čemuž by podnik získal mladé kvalitní 

zaměstnance a ušetřil náklady. 

 

4.1 Riziko při objednávání katalogového materiálu 

Jedním z ohroženích, vyplývajících ze SWOT analýzy je narušení práv třetích osob 

neoprávněným využitím jejich výrobku při výrobě. Podnik FEI Czech Republic s.r.o. 

objednává přibližně dvacet procent katalogových výrobků. Tyto výrobky jsou následně 

použity ve výrobě, kde se stanou součástí finálních výrobků tohoto podniku. Katalogový 

výrobek, který chce podnik použít při výrobě jako součást svého finálního výrobku, si 

zvolí či vybere zaměstnanec vývoje, který má o výrobku předběžné informace. Tento 

požadavek na objednání katalogového výrobku předává zaměstnanec vývoje na oddělení 

strategického nákupu. Toto oddělení vytvoří objednávku u dodavatele a vyřeší smlouvy 

obsahující potřebné atributy (29).  

Obr.  7: Logo podniku po akvizici (24). 
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4.1.1 Vznik rizika 

Podnik požaduje od dodavatelů katalogových výrobků, aby dodavatel ve smlouvě 

garantoval, že nakoupené výrobky nenarušují práva třetích osob (např. nenabízejí 

výrobek obsahující patent, k jehož využívání nemají právo). Problém může nastat, pokud 

by dodavatel dodal katalogový výrobek, který podléhá nějakému patentu či užitnému 

vzoru, k jehož užívání nemá podnik právo. V případě, že by se tak stalo a došlo k narušení 

práv třetích osob, musí dodavatel podniknout veškerá opatření a kroky k vyřešení této 

situace, tak aby minimalizoval či nejlépe eliminoval dopad pro podnik FEI Czech 

Republic s.r.o.. Pokud by spor dospěl do fáze soudních řízení, tak po dodavateli podnik 

požaduje proaktivní řešení situace a neustálé informování o vývoji situace (29).  

4.1.2 Následky rizika 

Pokud se katalogový výrobek narušující práva třetích osob použije při výrobě finálního 

výrobku, může nastat problém, při kterém by majitel patentu či užitného vzoru mohl 

podnik žalovat či požadovat kompenzaci. Proto je důležité, aby byl podnik informován, 

jaké výrobky užívá nebo chce využít, aby se eliminovala chyba dodavatele. Narušení práv 

třetích osob může mít pro podnik různé následky (30): 

 Majitel patentu informuje podnik, že nelegálně využívají jeho patent nebo užitný 

vzor a domluví se s ním na dokoupení potřebné licence. 

 Dále by majitel patentu či užitného vzoru mohl po podniku požadovat finanční 

odškodnění. 

 Pokud by se strany nedohodly na kompenzaci, začne se situace řešit přes soud. 

Většinou se využívá rozhodčí soud, neboť je neveřejný a neunikly by tak citlivé 

informace, které se mohou týkat know-how. 

 Soudy jsou velmi nákladné a časově náročné. 

 Pokud by majitel patentu či užitného vzoru spor vyhrál, může požadovat 

zastavení užívání výrobku ve výrobě, dokonce stažení výrobku z trhu, což by 

bylo pro podnik kritické (30). 

V této části jsme dospěli k tomu, že v krajních situacích by narušením práv třetích osob 

při užití nějakého patentu či užitného vzoru, mohlo dojít k situaci, kdy by podnik musel 

stáhnout své výrobky od zákazníků, což by znamenalo pro podnik obrovské finanční 

náklady a mohl by si tak poškodit dobré jméno u zákazníků (30). 
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4.1.3 Návrh ošetření rizika 

Aby se dalo výše zmíněným rizikům předejít, tak lze u zaměstnanců vývoje zajistit vyšší 

informovanost týkající se patentů či užitných vzorů. Existují společnosti – patentové 

kanceláře, které nabízí pro podniky či jejich zaměstnance různé vzdělávací kurzy. Na 

těchto školeních vystupuje certifikovaný patentový zástupce, jenž je technicky vzdělaný, 

rozumí problematice do detailu a orientuje se v aktuální legislativě. Patentový zástupce 

na školení podrobně vysvětlí veškeré aspekty problematiky i ty, která se týkají porušování 

práv a zodpoví zaměstnancům jejich dotazy. Pokud by nastal soudní problém týkající se 

narušení práv třetích osob, může patentový zástupce podniku doporučit vhodné soudní 

znalce. Soudní znalec by pro podnik porovnal porušený patent s užitým výrobkem a 

vyhodnotil, jaká práva byla porušena. Případně by si podnik u objednaného dílu mohl 

udělat rešerši na úřadu průmyslového vlastnictví (30). 

4.1.4 Náklady na ošetření rizika 

Při školeních patentovými zástupci závisí cena jak na domluvě, tak na velikosti školení a 

počtu lektorů. Ceny se v jednotlivých patentových kancelářích mohou lišit, stejně jako 

finanční náklady připadající na hodinu pro najmutí soudního znalce. V Následující 

tabulce nalezneme průměrné ceny za tyto služby ve městě Brno (30).  

  

Služba Cena Časový úsek 

Malé jednorázové školení s jedním patentovým 

zástupcem a malým množstvím zaměstnanců 

daného oboru.   

 

1000 Kč 

 

1 hodina 

Velké třídenní školení s účastí 3 patentových 

zástupců (lektorů), s doprovodnými programy pro 

velké množství zaměstnanců. 

 

90 000 Kč 

 

3 dny 

Posudek soudního znalce, jenž porovnává patent, 

který měl být podnikem neprávem využit 

s použitým výrobkem. 

 

3000 Kč 

 

1 hodina 

Tab.  3: Náklady prvního návrhu (vlastní zpracování dle 30). 
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4.2 Návrh získávání zaměstnanců z vysokých škol 

Na základě provedené SWOT analýzy v předchozí kapitole vyplynulo, že příležitostí 

podniku je získávání nových pracovníků, neboť po přestěhování podniku do větší budovy 

má volné pracovní pozice. Podnik zaměstnává studenty jako stážisty (intery) a po 

dokončení studia jim nabízí zaměstnání. Studenty se podnik snaží získat pomocí 

nabízených inzerátů o pracovních pozicích jak na svém webu, tak i na jobs.cz. Dále se 

účastní pracovních veletrhů na školách. Jenže ne každý student si inzerátu všimne nebo 

ho osloví. Na pracovních veletrzích ve škole je spousta firem a studenti tak stánek mohou 

snadno přehlédnout, nebo si ho jen v rychlosti prohlédnou a nezajímají se o něj více do 

hloubky, neboť jméno podniku nemusí znát. Přitom konkrétně FEI Czech Republic s.r.o. 

nabízí uplatnění v logistice, která úzce souvisí se studijním oborem ekonomika a procesní 

management a mohlo by být pro ně zajímavé. Proto navrhuji, aby podnik realizoval na 

školách externí přednášky (26).  

4.2.1 Externí přednášky 

Získávání vysokoškolských studentů formou externích přednášek jsem zvolil, protože je 

podle mého názoru nejefektivnější a může oslovit nejvíce studentů. Během studia jsme 

měli několik externích přednášek od různých firem prezentovaných v různých 

předmětech, podle toho čím se firma zabývala. Z těchto přednášek si studenti odnesou 

nejvíce informací o firmě, její činnosti a většina z nich nabízela studentům pracovní stáže. 

Konkrétně pro obor ekonomiku a procesní management bych navrhoval externí 

přednášky podniku FEI Czech Republic s.r.o. do dvou předmětů. 
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Prvním předmětem je logistika, ve které by se dala prezentovat problematika týkající se 

řízení materiálu. Způsob jakým podnik zajišťuje materiál, jakými logistickými útvary 

prochází objednávka a jak se pracuje s dodavateli. Tato přednáška z praxe by studentům 

pomohla pochopit teoretické znalosti, které jsou v předmětu prezentovány.  

Druhým předmětem by mohly být podnikové informační systémy. Podnik by studentům 

představil, jak fungují určité druhy podnikových informačních systémů, které využívají. 

Prezentoval by se ERP systém QAD, jenž podnik využívá, díky čemuž by bylo studentům 

přiblíženo, jaké úlohy systém zvládá provozovat, jak funguje plánování potřeby materiálu 

MRP a kam až informační systém sahá. Dále by mohl být představen CRM systém 

Microsoft Dynamics. Studenti by opět na příkladu mohli lépe pochopit rozdíly mezi 

jednotlivými typy podnikových informačních systémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Dotazník 

Aby tento návrh mohl být efektivní, je zapotřebí zjistit, jestli by i ostatní studenti oboru 

ekonomika a procesní management měli zájem o tyto externí přednášky a především, 

jestli by měli zájem o pracovní stáž v podniku FEI Czech Republic s.r.o.. Pro odpovědi 

na tyto otázky bych podniku doporučil využití jednoduchého dotazníku, který jsem 

vytvořil a studenti by na něj mohli odpovědět buď ano či ne. 

  

Obr.  8: Logo systému QAD (31). 
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Struktura dotazníku 

Tab.  4: Dotazník pro studenty (vlastní zpracování). 

 Otázka Odpověď 

(ANO/NE) 

1. Přijdou vám užitečné externí přednášky od podniků ve škole?  

2. Jsou podle vás externí přednášky podniků efektivnější z hlediska 

zaujetí studentů k pracovní příležitosti než pracovní veletrhy, 

případně inzeráty? 

 

3. Máte během studia nějakou pracovní stáž?  

4. Měli byste během studia zájem o pracovní stáž na poloviční 

úvazek? 

 

5. Chtěli byste v případě dokončení pracovní stáže/studia rovnou 

navázat na plný úvazek? 

 

6. Máte zájem o pracovní příležitost v oboru, který studujete (tzn. 

logistika, finance)? 

 

7. Je pro vás lépe pochopitelné, když se teorie probíraná ve škole 

promítne do praxe na příkladech z podniků? 

 

8. Zaujaly by vás pracovní nabídky podniku FEI Czech Republic 

s.r.o.? 

 

 

4.2.3 Přínos pracovní stáže pro studenty 

Podnik FEI Czech Republic s.r.o. nabízí studentům perspektivní stabilní pracovní 

prostředí. V podniku se ve velké míře používá anglický jazyk, díky čemuž by se v něm 

studenti mohli zdokonalit. Podnik nabízí zajímavé pracovní pozice v různých odděleních 

jako logistika a finance. Po ukončení studia při plném zaměstnání se pracovníkům nabízí 

i různé pracovní cesty do zahraničí, kde se konají různá školení. V neposlední řadě mají 

pracovníci možnost kariérního růstu.  
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4.2.4 Výhody návrhu pro podnik 

Díky návrhu externích přednášek by podnik nemusel vyhledávat studenty, naopak by se 

mu studenti přihlásili sami. Podnik by tak získal mladou pracovní sílu, se kterou by pak 

mohl do budoucna počítat. Jak již bylo zmíněno, tak podnik studentům na pracovní stáži 

po dokončení studia nabízí pracovní místo na plný úvazek. Pro podnik je toto 

zaměstnávání studentů výhodné. Studenti během stáže pochopí fungování podniku 

jednotlivých oddělení a jsou částečně proškoleni pro jejich budoucí pracovní výkony na 

plný úvazek. Díky tomu podnik ušetří čas i peníze, než kdyby přijmul na plný úvazek 

člověka, který ve firmě nepůsobil a musel by se tak vyškolit od začátku (26).  

4.2.5 Náklady návrhu 

Pokud podnik přijme pracovníka, který tu předtím nepůsobil na stáži, tak není schopen 

fungovat bez pomoci ostatních pracovníků na plný výkon. Tento zaměstnanec je schopen 

první tři měsíce plnit své povinnosti podle zkušeného odhadu vedoucích pracovníků 

zhruba na 60 %. Po celou dobu by mu byla vyplácena stejná mzda, jako zaměstnanci, 

který zde předtím působil jako stážista. Nicméně stážista, jenž zde působil dříve, si 

osvojil, jak fungují jednotlivá oddělení v podniku, a seznámil se s různými pracovníky, 

díky čemuž už ví na koho se v případě problému obrátit. Z toho vyplývá, že stážista, který 

zde dříve působil, má o podniku více informací a je schopen začít pracovat na vyšší výkon 

v kratším čase. Na základě zkušeného odhadu vedoucích pracovníků je bývalý stážista 

schopen během prvních třech měsíců plnit své povinnosti na 75 %. Díky tomu 

v konečném důsledku stážisté odvedou o přibližně 15 % práce více za stejné mzdové 

náklady (26).  

V poslední řadě je třeba zmínit hodinové náklady pracovníka, jenž by externí přednášky 

vedl. Minimálně hodinu by trvalo pracovníkovi příprava prezentace. Další hodinu by 

strávil na cestě, neboť se podnik nachází až v CT parku ve slatině. Prezentace, řešení 

otázek studentů a dotazníku by zabralo další dvě hodiny. V konečném důsledku by podnik 

na externí přednášky musel vynaložit 4 hodiny, které by pracovníkovi proplatil.   
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala studií procesního řízení zakázky v podniku FEI Czech 

Republic s.r.o.. Podnik se zabývá výrobou elektronových mikroskopů a jejich 

příslušenstvím, ke kterým také nabízejí své služby.  Nachází se v brněnském CT parku 

ve slatině, kam jsem v rámci praxe pravidelně dojížděl po dobu dvou týdnů a pohyboval 

jsem se převážně na oddělení logistiky. Při zpracování této práce jsem čerpal z informací 

či dat, jenž mi byly v podniku poskytnuty zaměstnanci. Práce je rozdělena do tří hlavních 

částí. 

V první části práce jsem teoreticky přiblížil některé pojmy týkající se problematiky, 

kterou jsem následně popisoval při analýze podniku. Zaměřil jsem se na popis procesu, 

jeho atributy, dělení, řízení a modelování. Následně jsem přešel k charakteristice 

logistiky, jejím aktivitám a cílům a rozebral základní typy logistických informačních 

systémů. Poté jsem vysvětlil podstatu hodnototvorného řetězce. Nakonec jsem 

charakterizoval analytické metody jako SWOT či SLEPT analýza a Porterova analýza 

pěti sil. 

Ve druhé části práce jsem se zaměřil na analýzu podniku FEI Czech Republic s.r.o.. 

Nejprve jsem představil podnik, jeho historii a základní obecné informace o pobočce 

v Brně. Dále jsem představil výrobní program a nabídku služeb. Následně jsem 

charakterizoval jednotlivé informační systémy, které podnik využívá při řízení zakázek. 

Bylo zapotřebí uvézt a rozdělit jednotlivé procesy, které se v podniku nacházejí a stručně 

představit jak funguje financování podniku a jak zde vzniká tvorba přidané hodnoty. 

Vytyčil jsem problémy, které vznikají nebo mohou při provozu vznikat. Na to jsem 

navázal organizační strukturou podniku, ke kterému jsem vytvořil jednoduché a 

přehledné schéma. Rozdělil jsem dodavatele do dvou skupin a o každé z nich napsal 

zjištěné informace. U SLEPT analýzy podniku jsem vypsal sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické faktory. Poté jsem přešel k nejobsáhlejší části 

analýzy a to průběhu zakázky podnikem a jejího řízení v jednotlivých odděleních 

logistiky. Celou analytickou část jsem uzavřel SWOT analýzou, kde jsem vymezil silné 

a slabé stránky podniku včetně jeho příležitostí a ohrožení.  
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Výstupem výše zmíněných dvou částí práce bylo vypracování návrhové části. Zde jsem 

vybíral návrhy, které by souvisely s výsledky SWOT analýzy a rozhodl jsem se pro dva 

návrhy, jenž jeden z nich reaguje na možné ohrožení a druhý na příležitost. Cílem návrhů 

bylo, aby zlepšili průběh zakázky podnikem pro větší spokojenost zákazníků.  

První návrh se týkal objednávání katalogových výrobků, u nichž se vyskytuje riziko, že 

dodavatel dodá podniku výrobky, jenž by narušovali práva třetích osob jako neoprávněné 

využití patentu či užitného vzoru. Pokud by se tak stalo a situace zašla až do fáze soudu, 

který by majitel těchto práv vyhrál, mohl by majitel po podniku požadovat zastavení 

užívání jeho patentu ve výrobě, případně i stažení všech výrobků od zákazníků, jenž ho 

obsahují. Taková situace by mohla být pro podnik kritická z hlediska vysokých 

finančních nákladů a také by si podnik mohl u zákazníků vytvořit špatné jméno. Z tohoto 

důvodu jsem podniku navrhl, aby pro pracovníky vývoje zařídil školení příslušným 

patentovým zástupcem, jenž by dopodrobna zasvětil zaměstnance do dané problematiky 

týkající se patentů. Tím by se mělo riziko minimalizovat. U návrhu jsem uvedl průměrné 

náklady na školení patentovým zástupcem a náklady na soudního znalce, který by 

v případě soudu pro podnik vypracoval posudky. 

Druhý návrh se týkal využití příležitosti získávání nových pracovníků, na základě SWOT 

analýzy. Zde jsem se zaměřil na získávání studentů pro podnik a jejich nábor na základě 

externích přednášek na naší fakultě. Pro podnik jsem vytvořil jednoduchý dotazník, jenž 

by mohl na externích přednáškách studentům rozdat k vyplnění. Vyjmenoval jsem 

přínosy stáže pro studenty a výhodu zaměstnávání studentů pro podnik. V poslední fázi 

jsem na základě zkušeného odhadu uvedl náklady, které by podnik zaměstnáním studentů 

ušetřil.  

Věřím, že řešení, jenž jsem navrhl, budou pro podnik užitečná a že jsem celou práci 

zpracoval nejlépe, jak jsem mohl.  
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