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Abstrakt 

V této bakalářské práci se zaměřím na oblast informačních technologií, 

konkrétně na podnikové informační systémy. V poslední době se trh s těmito produkty, 

které šetří čas, slouží vnitrofiremní komunikaci, pomáhají v řízení a usnadňují 

rozhodování  v podniku, rozrůstá. Jedním z mnoha dodavatelů ERP řešení je  

i společnost K2 atmitec s.r.o. Ta musí vycházet vstříc potencionálním zákazníkům  

a držet krok s novými trendy v oblasti informačních systémů. Aby konkurence  

a ekonomická krize neohrozila vydobytou pozici firmy, zanalyzuji její produkt, navrhnu 

změny a inovace, které povedou k větší atraktivitě mezi potencionálními zákazníky.  

Klí čová slova 

Podnikový informační systém ERP, implementace IS, vývoj IS, moduly, 

outsourcing, trh informačních systémů, rozvoj podnikové informatiky 

 

 

Abstract 

In this thesis work I focus on the field of information technology, specifically 

business information systems. Recently is growing the market for these products, which 

save time, are internal tool of communication, assist in the management and facilitate 

decision in the business. One of the many suppliers of ERP solutions is the company K2 

atmitec Ltd. The firm must meet potential customers and keep abreast of new trends in 

information systems. and company, which has a long-term stable position is threatened 

with decline. In order that competition and the economic crisis don't endanger the position of 

company , I analyze the product, propose changes and innovations that will lead to 

greater attractiveness among potential customers.  

 
Keywords 

Enterprise Information System ERP, implementation of IS, IS development, 

modules, outsourcing, Market Information Systems, business development of Computer 

Science 
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1 Úvod 

Vývoj informačních systémů za poslední léta prochází velkým rozmachem, a jeho 

důležitost ve firmách roste mílovými kroky. Enterprise resource planning – ERP - 

zkratka, pod kterou je dnes především znám informační systém aplikovaný ve firmách, 

nahradila na přelomu tisíciletí zastarávající MRPII (Manufacturing resource planning) – 

tedy systém, který se používal výhradně pro podporu výrobních procesů v podnicích.  

S rozvojem PC a internetu se však systém plánování postupně zdokonaloval, a když byl 

jeden z produktů na trhu s velkým úspěchem implementován i do firmy zabývající se 

výlučně zemědělstvím, nastala revoluce a začalo se mluvit o systému informačním. 

 

Ekonomická krize, která začala v loňském roce, zasáhla většinu podniků v Evropě 

a dotkla se snad všech průmyslových odvětví nevyjímaje firmy vyvíjející informační 

systémy. Dle mého názoru to bude mít na tyto společnosti jiný vliv než například na 

světové automobilky. Dojde k oddělení zrna od plev, aneb na trhu zůstanou a budou 

prosperovat ti nejsilnější, tedy společnosti s oprávněně dobrou pověstí, které se dokážou 

se svými produkty rychle přizpůsobovat technologickému vývoji, globalizaci  

a různorodým požadavkům klientů. 
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2 Cíle práce 

2.1 Vymezení problému 

  Společnost K2 atmitec Brno s.r.o. si drží mezi podniky obchodujícími 

s informačními systémy stabilní ziskovou pozici. Altmanův index (ukazatel finanční 

prosperity) byl za poslední tři roky velmi příznivý. Firma vydává pro svůj program 

updaty a vylepšuje jej tak, aby držel krok s účetní legislativou apod. Mám však pocit, že 

v následujících letech to pro udržení klientely nebude stačit. Outsourcing, který firma 

bez větších problémů ke svému produktu zavedla, je jedním z pozitivních kroků, avšak 

další musí nastat v samotném produktu. V dnešní době je důležitá intuitivnost ovládání. 

Informační systém K2 může nabídnout snadné propojení s kancelářskými programy. 

Bohužel však neoplývá user-friendly prostředím. Uživatel si sice může rozhraní upravit 

k obrazu svému, avšak ovládání zůstává složitější. Je ale těžké skloubit velkou 

modulárnost systému do jednoho listu nápovědy. Nelze automatizovat některé činnosti, 

které se v různých ať výrobních nebo obchodních firmách liší, a které jsou upravovány 

až při implementaci systému Je proto důležité potencionálním zákazníkům dobře 

„odprezentovat“ možnosti produktu… Zaujmout jedinečností, solidností a skutečnou 

spolehlivostí. 

2.2 Cíle práce 
 

Náplní mé práce je analýza problémů a nedostatků ve sledovaném programu, a to 

na základě informací získaných studiem konkurenčních produktů a technologických 

novinek na trhu s informačními systémy, a návrh adekvátních řešení v podobě úpravy 

jádra systému, modulárních vylepšení či designu uživatelského rozhraní. Analýza trhu, 

návrh technologických vývojových vylepšení a předložená řešení, mohou pro firmu 

znamenat úsporu času a zkvalitnění řízení a produkce. Implementace by měly vést ke 

zvýšení poptávky po produktu a související ekonomický přínos. 

 

 

 

 



11 
 

3 Teoretická východiska práce 

3.1 Informa ční systémy 
 

Informační systém má mnoho definic. Pro tuto kapitolu jej můžeme chápat jako 

„množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého chování. V oblasti informačních 

technologií, máme na mysli hardware a software“. [3] 

3.1.1 IS z pohledu architektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globální architektura je základním schématem, ideou informačního systému. 

Tvoří ji jednotlivé stavební bloky, které představují skupiny aplikací včetně jejich 

datových základen a technického vybavení. Dílčí architektury se pak zaměřují na 

podrobnější návrhy IS podle různých hledisek – můžeme zde nalézt analogii s plány 

rozvodu vody, elektřiny a plynu plánu domu. 

 

Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny 

funkcí postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice probíhá až 

k dílčím elementárním funkcím.  

 

Obr. č. 1 - Informační systém z pohledu architektur [3] 

GLOBÁLNÍ 

Funkční Procesní Datová 

Technická (hardware) 

Řídící 

Technologická Programová (software) 

Komunikační DÍLČÍ 
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Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů v podniku 

se zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou plánovanými 

reakcemi na události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury je připravit 

co nejefektivnější reakce podniku na externí události. 

 

Technická architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní  

a komunikační techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, 

serverů, počtu koncových uživatelských počítačů a dalších zařízení. 

 

V technologické architektuře určujeme způsob zpracování jednotlivých aplikací 

v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou architekturu. 

 

Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu 

vycházíme z definice jednotlivých objektů a jejich položek, a vzájemných vazeb mezi 

nimi. Zvolíme vhodný datový model, přičemž v současnosti patří jednoznačně 

k nejrozšířenějším relační model. Výsledkem datové architektury je schéma všech 

databází a jejich vět, například v podobě entito-relačního diagramu společně  

s tabulkami struktur vět. V dnešní době představuje databázovou implementaci. 

 

Programová architektura určuje, z jakých programů, programových 

komponent se bude výsledný informační systém skládat a jaké vazby budou mezi nimi 

existovat.  

 

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho 

komunikace s okolím. 

 

Řídící architektura definuje pravidla fungování systému, standardy, organizaci 

služeb uživatelů. Do této architektury lze také zahrnout organizační strukturu a pravidla 

fungování systému. [3] 
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3.1.2 IS z pohledu úrovně řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramida, která znázorňuje potřebu velkou potřebu množství informací na 

nejnižší operativní úrovni, zatímco strategické řízení využívá především externích 

informací z okolí podniku a agregovaných informací zevnitř podniku. 

CIM  (Computer Integrated Manufacturing) je počítačem integrovaná výroba. 

TPS (Transaction Processing Systems) jsou nástupci dávkových systémů.  

MIS (Management Information Systems) provádí sumarizace a agregace dat. 

DSS (Decision Support Systems) jsou systémy na podporu rozhodování. 

OA (Office Automation) je automatizace administrativy. 

EIS (Executive Information Systems) jsou systémy pro vrcholové vedení. 

EDI (Electronic Data Interchange) je část IS pro komunikaci s okolím. [3] 

 

 

EIS 

MIS DSS + ES 

TPS CIM (ERP) 

Obr. č. 2 - Informační systémy z pohledu úrovně řízení [3] 

EDI 

 

OA 

Strategické 

Taktické 

Operativní 
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3.1.3 IS z pohledu výroby a odbytu 

 

 

 

 

 

MIS  (Management Information Systems) – manažerská nadstavba  

SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce  

ERP (Enterprise Ressource Planning) – jádro IS podniku  

CRM  (Customer Relationshim Management) – řízení vztahu se zákazníky [3] 

 

3.1.4 Základní pojmy 
 

Informa ční systémy (IS) jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování  

a poskytování informací a dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka, 

telefonní seznam, kniha došlé pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být nutně 

automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě.  

Informacemi míníme sdělení, které odstraňuje nejistotu nebo nevědomost, daty 

míníme jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Jako zvláštní pojem zde vystupuje 

také znalost představující zobecnění poznání určité části reality. Informaci je možno 

také chápat jako data s nějakým přidaným významem (data + význam). Již dlouho je 

jasné, že hospodářství různých zemí netáhnou jen hmotné výrobky, ale také informace, 

znalosti a nové technologie. To si uvědomují i podniky a instituce, což napomáhá  

k rozvoji IS. 

Obr. č. 3 - Informační systémy z pohledu výroby a odbytu [3] 

MIS 

SCM ERP CRM 
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Projektování: Existuje spousta studií a metodik používaných při tvorbě IS, 

například: procesně orientované přístupy, datově orientované přístupy, kombinace obou 

metod strukturované metody. Organizace řízení tvorby a návrhu systému má dnes tyto 

fáze: úvodní studie, rozbor zadání, analytické modelování, systémový design, objektový 

design, implementace, zkušební provoz, nasazení. 

Návrh:  Hlavním artefaktem jsou případy užití (nebo také modely jednání - use 

cases). Základními prvky jsou: aktér, scénář a impuls-reakce (zpráva). Případy užití je 

možno, podobně jako v softwarovém inženýrství, rozšiřovat či generalizovat. Model 

spolupráce je dalším artefaktem, který vzniká na základě případů užití. Hledáme zde 

první náznaky tříd, odpovědností a vztahů. To pak ústí v objektový model, který již 

přesně zachycuje celý systém, vztahy mezi objekty či hierarchii dědění. Funkční model 

poskytuje kontrolní pohled na vytvářený systém. De facto standardem je zde DFD (Data 

Flow Diagram), jež poskytuje snadné grafické vyjádření propojitelné s datovým 

modelem. DFD diagramy obsahují aktéry, datové sklady, procesy a datové toky. 

Architektura : Velmi důležitým hlediskem je volba architektury. Téměř 

výhradně se používá 3-vrstvá architektura: presentační (interakce s uživatelem), funkční 

(vlastní aplikace, bezpečnost, propojení se světem, kontrola…), datová (vlastní data). 

Integrace: Důležitá je i bezproblémová integrace IS, která má dvě hlediska: 

vnitřní, kde jde o proškolení pracovníků, nastavení prostředí a podobně, a vnější, kde se 

jedná zejména o zákazníky a dodavatele. Je nutné si uvědomit, že zadavatel 

implementace IS bude hledět na: základní údaje, architekturu, reference, provozní 

prostředí, vývojové prostředí, dokumentace, jazyková podpora, doplňující služby, 

standardy, specifikace, certifikace (audity, ISO-9000), flexibilita.  

Implementace: Implementaci informačního systému předchází většinou 

důkladná analýza požadavků firmy i samotných procesů, které se ve společnosti 

používají. Většina systémů se implementuje jako tzv. Data Warehouses (DW), což je 

architektura (obvykle založená na SŘBD), jež transformuje operativní data do jiné 

podoby, u které se bere ohled například na čas a rychlost následných dotazů. Tato data 

se nemění, mohou se transformovat z více zdrojů (např. od dodavatelů) a jsou 

aktualizována v časových intervalech. Nad nimi se dělají statistiky či analýza. To je 
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poslední fáze - OLAP (Online Analytical Processing). Opakem DW jsou OLPT (Online 

Transaction Processing Systems), které jsou často přirovnávány k „výrobě“ podniku, 

DW pak ke „skladování“ výrobků, následně OLAP systémy jsou pak jakýmsi 

„prodejem“.  

Je zřejmé, že OLAP systémy jsou rozšířením OLTP systémů, také jejich návrh je 

složitější. Je zde použitá tzv. multidimenzionální architektura. Další dimenzí je zde čas, 

oblast či obchodník. OLAP systémy jsou tak specifické, že se v nich může porušovat 

například normalizace (NF) a data jsou v těchto systémech velmi řídká. Systémy OLAP 

jsou implementovány buď nad relačními databázemi, nebo nad speciálními (zejména 

objektovými) OLAP databázemi. Z dnešních systémů jmenujme například Intersystem 

Caché nebo Oracle OLAP. 

Internet je nepostradatelným pomocníkem IS využívající různé technologie: 

• ASP/.NET - technologie pro vytváření web aplikací běžících na straně serveru 

• Java2EE - distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů 

• PHP - multiplatformní skriptovací programovací jazyk 

• XML – značkovací jazyk pro snadnou výměnu dat mezi aplikacemi [9] 
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3.1.5 Životní cyklus a zavádění IS 

Stanovení manažera  

Hodnocení přínosů 

Zadání 

Výběr alternativ 

Rozhodnutí 

 

Trojúhelník kvality 

 

Studie 

Analýzy 

Řešení problémů 

Kontroly 

 

 

Zavedená systému 

 

Fungující systém 

 

Po letech  

 Diagram č. 1 - Život informačního systému v podniku 

Možnosti systému Požadavky firmy, 
její strategie 

Nález disproporcí 
Jejich řešení 

Změny v systému 
Změny v organizaci 

Smíření se s rozdíly 

Analýza 

Design Revize 

Vývoj 

ROZVOJ ÚDRŽBA PROVOZ 
AKTUALIZACE 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
SLUŽBY IS  

IMPLEMENTACE 
INSTALACE SW 

VÝVOJ NÁKUP IS ASP 

ZMĚNA IS 

levně 

kvalitně rychle kvalitně rychle 

levně levně 

INOVACE / ZMĚNA IS 
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V této kapitole chci ukázat, jakými fázemi prochází informační systém v podniku 

a jaký zlomek těchto činností tvoří samotný nákup nového softwarového řešení. Graf na 

předchozí stránce zobrazuje život IS z pohledu firmy jako zákazníka, ale pro společnost, 

která prodává informační systém jako produkt je neméně důležitý. Je pravdou, že pokud 

jde o výběr mezi alternativami nákupu ERP, vývojem nového systému na míru  

a poskytování IS třetí stranou (ASP), má nákup na trhu největší zastoupení oproti 

dřívějším dobám, ale přesto, i právě proto musí společnost prodávající ERP dokázat 

spolupracovat se zákazníky i v procesech souvisejících se samotným prodejem.  

Životní cyklus informačního systému je často popisován jako sled fází (návrhu, 

postupu výstavby, provozování a zdokonalování…) obvykle počínaje strategickými 

plány (nebo rozhodnutí investovat do IS a končí nahrazením starého systému novým IS. 

Jako počátek můžeme brát první zřízení IS podporované počítačovou technologií či jeho 

změnu. Společnosti, které chtějí být efektivní, jejich IS již nemá dostačující podporu  

a procházejí vývojem, by tak měli učinit jednou za několik let. Pro většinu firem je však 

typické oddalování tohoto milníku, a pokud jsou dohnány k takovému kroku, často si 

přejí doživotní trvanlivost implementovaného řešení.  

 Fází předcházející všem ostatním je příprava, ať jde o nákup či vývoj nového IS 

na míru. Patří sem určení globální strategie podniku - poslání firmy, celopodnikové cíle, 

priority, podmínky a zdroje pro dosažení těchto cílů. Provádí se analýzy stavu 

informačních systémů, stavu IT v organizaci a analýza vývojových trendů v oblasti IT. 

Určují se architektury IS, analyzují se dopady IS na organizační strukturu firmy, 

zaměstnance a jejich kvalifikaci, ekonomické a technologické dopady nákupu/vytvoření 

IS. Odhadujeme náklady a přínosy návrhu systému.  

Druhá fáze zahrnuje detailní analýzu a návrh IS, tj. jednotlivých databází, 

programových modulů, řídících procedur, organizace apod. V případě nákupu hotového 

produktu vybíráme z jeho případných modifikací. 

Následuje implementace IS a jeho zavedení do provozu, což zahrnuje konverze 

databází, přípravu uživatelů a další organizační opatření. Zahrnuje instalace technického 

a programového vybavení, školení uživatelů – vedoucích pracovníků, administrátorů 
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systému a běžných uživatelů, vytvoření a úpravy databáze, integrační a zátěžové testy. 

Zavádění může být souběžné, postupné, nárazové či pilotní. Dodavatel zajistí počáteční 

podporu systému, která zahrnuje pomoc uživatelům, sledování zkušebního provozu  

a opravy chyb.  

Čtvrtou fází je provoz, údržba a rozvoj. Ta zahrnuje běžné údržbové operace, 

provozní servis a konzultační služby. Zpracovávají se provozní statistiky, provádí se 

údržba a rozvoj vzhledem k novým uživatelským požadavkům. Probíhá také 

monitorování provozu z důvodu optimalizace procesů, zjištění využití aplikací  

a provozních chyb. Součástí údržby jsou inovace. Patří sem regenerace, tou rozumíme 

běžnou údržbu a podporu ze strany dodavatele včetně obnovy kvalifikace personálu 

firmy. Druhou použitelnou inovací je intenzita, což je například zakoupení nového HW 

nebo přeorganizování lidských zdrojů sloužící ke zrychlení funkčnosti IS. Inovace na 

úrovni generace je způsobena novou verzí informačního systému, což sebou přinese 

radikální změnu procesů a nutnou rekvalifikaci personálu podniku. 

3.1.6 Náklady a přínosy IS 

Vzhledem k tomu, že je cena základem pro rozhodování při pořizování IS, 

přizpůsobují dodavatelské firmy svoji cenovou politiku s ohledem na konkrétní situaci. 

V současné době lze nabídku na českých trzích velmi hrubě kategorizovat a z hlediska 

ceny hovořit o určitých „velkých“ systémech (cena až desítky milionů), dále  

o „středních“ systémech (cena řádově miliony korun), a konečně kategorie „menších“ 

systémů (cena se pohybuje ve statisících). Obecně se cena IS skládá z jednorázových 

nákladů, které jsou spojeny s pořízením IS a dále z nákladů provozních. [1] 

•  jednorázové náklady - nákup hardwaru, nákup softwaru, datové naplnění 

systému a tvorba datových rozhraní na existující řešení v podniku, úpravy 

obrazovek a sestav, tvorba a tisk nových formulářů, programování speciálních 

úloh, úpravy podnikových procesů, školení  

• provozní náklady - servisní poplatky za hardware, servisní poplatky za 

software, poradenská činnost, údržba, aktualizace, doškolování [1]  
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Přínosy z IS se v hospodaření podniku projevují nepřímo prostřednictvím 

systému řízení, resp. prostřednictvím lepších či horších rozhodnutí řídících pracovníků. 

Proto je velmi obtížné hodnotit přínosy z IS z ekonomického hlediska za pomoci 

ekonomických ukazatelů (v některých případech se přínosy ukazateli vyjádřit nedají). 

Navíc se efekty ze zavedení IS dostavují až po dosti dlouhé době, kdy se již většinou 

zapomnělo, jaké požadavky (cíle) a očekávání byly na začátku zavádění definovány. 

Celou situaci navíc také komplikuje dynamický rozvoj v této oblasti a je tedy složité 

odhadnout, jaké přínosy mohou z vložených investic vzejít. Přínosy z inovací  

a zavedení informačních systémů a informačních technologií můžeme v zásadě dělit na:   

• přínosy přímé - snížení stavu vázaného kapitálu, efektivnější využití zdrojů, 

úspora pracovních sil (pracnosti), úspora materiálových a režijních nákladů, 

zkrácení průběžných dodacích lhůt, zvýšení výroby(obratu), zvýšení objemu 

zisku(prodejů), zrychlení platebního styku a úspora finančních nákladů.  

• přínosy nepřímé - vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům, zvýšení 

podpory cílů organizace, zvýšení konkurenceschopnosti organizace, zvýšení 

informovanosti (kvalifikovanosti) řídících pracovníků, získání strategického 

náskoku v řízení, získání know-how, redukce rizika výpadku informačního 

systému, image společnosti a zvýšení institucionální kultury. [7]  

Přínosy lze hodnotit pomocí ukazatelů přínosů, které lze klasifikovat z několika 

hledisek. Obecně je možno ke všem ukazatelům říci, že vždy musíme sledovat hledisko 

účelnosti, které je obecně měřitelné mírou dosažení cílů, tedy obecně ukazatelem: 

Účelnost = dosažená hodnota cíle / plánovaná hodnota cíle. Znamená to, že si při 

plánování jakékoliv aplikace IS musíme stanovit (odhadnout) plánovanou hodnotu. 

Pokud je tato hodnota dosažena, bylo dosaženo cíle (účelu), pro který byla daná 

aplikace IS pořízena. [4]  
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3.2 ERP 
3.2.1 Podnikový informační systém a jeho vlastnosti 

Zkratka ERP (Enterprise Resource Planning) vyjadřuje v překladu plánování 

podnikových zdrojů. Hlavní myšlenkou těchto aplikací je především sjednotit dílčí 

podnikové funkce na úrovni celého podniku, což se zdůrazňuje slovem Enterprise. Proto 

se také někdy ERP aplikace označují termínem celopodnikové, který vyjadřuje snahu 

jejich tvůrců integrovat jednotlivé programy uspokojující informační potřeby 

jednotlivých oddělení nebo pracovníkův podniku do jedné aplikace sdílející společnou 

datovou základnu. Termínu ERP a aplikacím tohoto typu však předcházelo několik 

vývojových stádií, pro něž byl příznačný právě trend ke stále silnější integraci funkcí 

podnikového řízení a tomu odpovídajících programových modulů. Každá z těchto 

vývojových fází byla charakteristická zaměřením na určitou oblast řízení podniku. 

Aplikační software na úrovni ERP je charakterizován silnější integrací výrobních  

a finančních modulů, to znamená, že umožňuje lépe posuzovat a řídit ekonomické 

efekty a případně rizika jednotlivých zakázek, zajišťovat lepší provázanost výrobního  

a finančního plánování, včetně vazeb na řízení prodeje, nákupu, řízení personálních 

zdrojů a řízení majetku. ERP software tak pokrývá rozhodující část podnikového řízení, 

a to především na taktické a operativní úrovni řízení. V praxi jsou ERP aplikace 

nasazovány od počátku 90. let a v podnikové praxi dosáhly značného rozšíření. ERP je 

charakterizován jako typ aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci 

všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří 

schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci 

celé firmy. [2]  

Nyní ERP označuje komplexní informační systém podniku, který v dané 

společnosti zastřešuje výrobní činnosti, skladové zásoby, finanční činnosti, účetnictví, 

správu dodavatelů, řízení lidských zdrojů atd. Zjednodušeně řečeno, zajišťuje celou 

správu firemní agendy, veškeré firemní procesy a plánování. Jinými slovy je možné jej 

popsat následovně: ERP je účinný nástroj, který je schopen efektivního plánování  

a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo distribučním podniku či v podniku 

zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky 

zákazníka včetně následného dodání a fakturace. Tyto softwarové nástroje jsou složeny 
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z jednotlivých modulů, které si volí sám zákazník podle potřeb. Klíčovým prvkem ERP 

systémů je použití jediné centrální databáze dat. Tuto databázi pak využívají téměř 

všechny moduly systému. Pracovníci různých oddělení mají k dispozici stejná data  

z této databáze a mohou kdykoliv sledovat jejich změny a tak i např. postupné 

vyřizování objednávky. ERP systémy jsou v současnosti navrženy tak, aby se daly 

využít pro téměř jakoukoliv organizaci či obchodní společnost. ERP se často označuje 

jako back-office software. Což je software, který k vybranému procesu ve firmě vytvoří 

pomyslný itinerář, na jehož základě postupně proces řeší. [1] [5]  

ERP umožňuje uživatelům:  

• vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze — zboží, dodavatelů, zákazníků, 

pracovníků, majetku, účtů apod.,  

• realizovat procesy operačního charakteru, tj. zpracování obchodních případů — 

nákupu materiálů, prodeje zboží,… a s tím souvisejících obchodních dokumentů 

(objednávek, kontraktů, faktur, celních deklarací,…),  

• vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy 

(přehledy zákazníků, zboží, prodejů, stavů zásob na skladě apod.).  [2] 

Nejdůležitější vlastnosti ERP systémů:  

• otevřenost z hlediska integrace nových modulů  

• schopnost zpracování historických dat  

• propojenost jednotlivých modulů, z důvodů snadného získání požadované 

informace napříč celým podnikem  

• zpracování dat v reálném čase a získání tak aktuálních a přesných informací  

• analýza dat s následným vytvořením prognózy jako podpora pro rozhodování  

• „user-friendly“ tzn. uživatelsky přívětivý a co nejjednodušší na obsluhu [5] 
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Klasifikace ERP systémů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Význam současných podnikových informačních systémů 

Informační systémy dnes podporují nejen všechny důležité podnikové funkce, 

jakými jsou například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika včetně 

e-businessu a m-businessu. IS musí v současnosti umět držet krok s businessem a jeho 

potřebami - tj. například s různými podnikovými fúzemi a trvalými požadavky na 

podporu efektivnosti a flexibility důležitých podnikových procesů. V současnosti ERP 

systémy tak již neřeší jen úlohy spojené s automatizací a racionalizací podnikových 

činností a procesů. Zásadním způsobem se totiž změnil názor na výsledek, resp. Užitek 

plynoucí ze zavedení podnikového IS. Jestliže v minulosti dominoval spíše 

technologický náhled, který se projevoval v důrazu na uvedení IS do provozu v rámci 

času a rozpočtu stanoveného projektem, situace dnes bývá odlišná. Dominantní se stává 

"business" přínos aplikací IS podniku. Toho je dosahováno jednak snižováním nákladů 

v rámci integrovaných a optimalizovaných podnikových procesů, ale stále více  

i podporou a rozšiřováním příjmů z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků  

a služeb. Navíc "životní cyklus" podnikového IS se striktně neuzavírá tak jako  

v minulosti jeho symbolickým uvedením do provozu, ale neméně podstatné jsou i jeho 

efektivní provozování, údržba a další rozvoj, resp. opětovná inovace. [1] 

Obr. č. 4 - ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření [12] 
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Nové trendy v podnikových IS tak se stále větší intenzitou podmiňují a vyžadují 

nové modely podnikání. K tomu je podněcují i nové business modely dodavatelských IT 

firem, které se rovněž snaží o využití nových možností ICT při dodávce svých produktů. 

Vhodným příkladem mohou být různé podoby informatických služeb, provozování 

aplikací podnikových IS nebo jejich přímé poskytování formou služeb (např. SaaS - 

Software as a service nebo SOA - Service Oriented Architecture). Další změny nově 

iniciují i fenomény jako je Web 2.0, resp. Enterprises 2.0, wiki a blogy, případně řešení 

podnikových IS postavená na open source principech. Pro zpracování je částečně 

využito svým způsobem klasické rozdělení aplikací podnikových IS vycházející  

z kontextu ERP a tzv. ERP II (tj. rozšířených ERP), které vedle vlastních ERP zahrnují 

zejména řešení typu CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain 

Management) a BI (Business Intelligence) a jsou natolik zásadní pro podnikové 

informační systémy, že představují základní kategorie používané pro zpracování 

publikovaných přehledů nebo při členění produktů na významných veletrzích.  

V současné době nastává v podnicích postupně čas náhrady první generace ERP řešení 

uvedených do provozu v polovině devadesátých let. To mimo jiné potvrzují i studie 

společnosti Gartner, v nichž vedoucí informatiky k analytickým aplikacím typu BI, 

které tradičně v posledních letech zaujímají první místo zájmu s ohledem na prioritu 

investic do ICT, nově pro rok 2007 na druhém místě umístili právě podnikové aplikace 

kategorie ERP, SCM a CRM. Změny a rozvoj informačních systémů v podnicích 

(zejména malých a středních) budou aktuálně navíc podporovat i finanční prostředky 

rozvojových operačních programů vyčleněných pro ČR z fondů EU pro léta 2007-2013, 

které spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s firmou Czechlnvest. (1[zdroj?) 

3.4 Podnikové procesy a jejich podpora informačními systémy Z hlediska nasazení 

podnikových IS je důležité dělení procesů podle jejich automatizovatelnosti, protože IS 

jsou využitelné zejména pro podporu dobře automatizovatelných procesů. V případě 

ERP to mohou být například; činnosti spojené s přijímáním a vydáváním objednávek, 

příjmem a výdejem materiálu, vydáváním a přijímáním faktur nebo plánováním 

podnikových zdrojů. Na druhé straně IS mohou pomoci také při podpoře kreativních 

činností, jako je tvorba nových výrobků, marketingových plánů apod. [1] 
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3.2.3 Hlavní moduly ERP 

CRM (Customer Relationship Management) je zkratka označující systémy 

užívané organizacemi k udržení jejich vztahu se zákazníky. Podstatou systému je 

vytvářet a trvale zlepšovat vztahy se zákazníky, správa databáze odběratelů či 

zákazníků, která zjednoduší řízení společnosti rozhodování v oblasti marketingu, 

napomůže analyzovat spokojenost zákazníků a zajistí zvýšení ziskovosti. K hlavním 

funkcím systému patří neustálé sledování požadavků zákazníků, vyhodnocování těchto 

údajů a na jejich základě vytváření dlouhodobého vztahu – zákazník – dodavatel. CRM 

systém lze koupit a používat jako samostatnou jednotku. V dnešní době je však 

preferována implementace do podnikových systémů ERP.  

 

CRM, neboli „Řízení vztahů se zákazníky“ je komplex základního a aplikačního  

softwaru, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, 

určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech 

podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb. [2]  

 

   Klíčové vlastnosti CRM:  

• online přístup k informacím, který umožní pružnou reakci  

• interakce se zákazníkem a udržení kontinuity těchto interakcí  

• udržení kvality a funkcí nabízených produktů a služeb  

• identifikace ceny a možnost vytvoření cenové nabídky  

• identifikace rozhodovacích pravomocí na straně zákazníka  

• predikce vývoje trhu a obchodní činnosti 

 

SCM (Supply Chain management) je řízení (plánování, realizace a kontrola)  

spolupráce mezi podniky dodavatelského řetězce (např.: dodavatel → výrobce → 

distributor → prodejce → zákazník) za účelem zefektivnění všech podnikových 

vnitřních a podnik přesahujících materiálových a s nimi souvisejících informačních  

a finančních toků. To znamená, že hlavním úkolem tohoto subsystému je automatizovat 

procesy od objednávky zboží až po její expedici.  
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Klíčové vlastnosti SCM: 

• sledování objednávek v reálném čase v rámci dodavatelského řetězce  

• přesnější specifikace požadavku produktu  

• snižování nákladů na logistiku  

• plánování na základě historických dat  

• snížení skladových zásob  

• vyšší pružnost dodání zboží  

• vyšší využití kapacit [5] 

 

 

SCM se zabývá logistikou neboli řízením dodavatelského řetězce. Je to řízení  

(plánování, realizace a kontrola) spolupráce mezi podniky dodavatelského řetězce za 

účelem zefektivnění všech vnitropodnikových i vnějších materiálových a s nimi 

souvisejících informačních a finančních toků. Cílem SCM je snížení nákladů, úspora 

času, zvýšení spokojenosti zákazníků a varování o neplnění. [1]  

 

BI (Business Intelligence) je sada procesů, aplikací a technologií, které jsou 

stvořeny za účelem účinné podpory řídící aktivity firmy. Podporují analytické  

a plánovací činnosti organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních 

pohledů na podniková data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce 

většiny oblastí podnikového řízení, tj. nákupu, prodeje, marketingu, controllingu, 

finančního řízení, výroby a řízení lidských zdrojů. [2]  

 

ECM (Enterprise Content Management), česky řízení podnikového obsahu. 

Pod pojmem obsah si můžeme představit všechny typy elektronických strukturovaných 

i nestrukturovaných dat. Jedná se tedy například o fotografie, texty, zprávy, videa, 

zvuky, kódy, katalogy atd. Je to technologie, která poskytuje prostředky pro 

vytváření/sběr, správu/zabezpečení, ukládání/uchovávání/likvidaci, 

publikování/distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci/prohlížení/tisk 

veškerého digitálního obsahu. [2]  

 

 

 



27 
 

ERP II, Komplexní řešení IS je založeno na systému ERP, ale navíc má v sobě 

integrovány další aplikace, jako např. BI, CRM, ECM a vytváří tím komplexní řešení 

informačního systému podniku. Tato integrace různorodých aplikací přináší pohodlí  

a uživatelský komfort pro uživatele a navíc díky jednotnému uživatelskému rozhraní 

celý systém klade menší nároky na obsluhu, přináší úsporu času a lépe vypadá. Tyto 

komplexní systémy se dají vytvořit jak na objednávku, tak už existují hotová řešení, 

jako např. Axapta od společnosti Microsoft, nebo Oracle e-Business Suite od 

společnosti Oracle. V každém případě se jedná o nákladnou záležitost. [2]  

 

OLAP (On-line Analytical Processing) je aplikační vrstva datových skladů. Je 

to technologie uložení dat v databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, 

aby byla data přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních 

trendů a výsledků. Smyslem OLAP systémů je co nejrychleji poskytnout uživateli 

požadované agregace dat, popřípadě výsledky analýz provedených právě nad těmito 

agregacemi. [2] 

 

WORKFLOW  je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti, rozepsané na 

jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie 

řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů. Pro podporu workflow existuje řada 

konkrétních softwarových produktů, v nichž je předdefinovaný systém např. 

vnitropodnikových procesů, v němž využitím digitalizace dokumentů, oběhu 

dokumentů v elektronické podobě a archivace dokumentů podle nastavených procesů je 

nadefinováno, kdo má vykonat jaké činnosti od daného procesu či podprocesu až po 

realizaci celého procesu v průběhu realizace projektu. Tento software má nadefinováno 

hlídání plnění dílčích úkolů a odsouhlasení kroků k dokončení projektu. [14] 
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4 Analýza problému a současného stavu 

4.1 O společnosti K2 
4.1.1 Historie společnosti a současnost 

Společnost K2 atmitec s.r.o., výrobce Informačního systému K2, vznikla v roce 

1991. Po osmnácti letech působení na trhu informačních technologií patří stále mezi 

přední výrobce informačních systémů, avšak nová konkurence ji ohrožuje. Za dobu 

svého působení na trhu si společnost vybudovala širokou a z odborného hlediska vysoce 

funkční partnerskou síť, která zabezpečuje svým zákazníkům komplexní služby a servis. 

Partnerská síť je dlouhodobě a cíleně budována tak, aby byla zákazníkům co nejblíže  

a mohla na jejich požadavky a potřeby reagovat co nejoperativněji. Společnost 

zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, 

kteří profesionálně řídí implementaci IS K2 do prostředí zákazníka. 

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti K2 atmitec Brno s.r.o. je implementace 

informačního systému K2, poskytování služeb souvisejících s technologickou  

a logistickou přípravou zákazníka na zavedení informačního systému a následně jeho 

komplexní správa. Při realizaci jednotlivých projektů společnost často zastává funkci 

systémového integrátora, který poskytuje komplexní dodávku „na klíč“1. 

 

Společnost K2 atmitec Brno s.r.o. byla založena v roce 2001 a v současnosti je 

partnerskou obchodní a servisní organizací společnosti K2 atmitec s.r.o. – výrobce 

informačního systému K2 – která byla založena v roce 1991 a od této doby vyvíjí a na 

trh dodává řešení informačního systému K2. Předtím fungovala jako místní pobočka 

společnosti K2 atmitec s.r.o. se sídlem v Ostravě, která má i nadále ve společnosti 

vlastnický podíl. Společnosti K2 atmitec vystupovaly na trhu informačních technologií 

historicky pod názvem Q.gir (označujícím čínský výraz pro horu K2), který je od roku 

2005 nahrazen označením K2 atmitec. [11] 

 

 

                                                           
1 Celá dodávka (implementace) se bude odvíjet podle vašich přání a informační systém 

upravovat podle vašich potřeb s aktualizovanými kalkulacemi cen. 
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4.1.2 Zaměstnanci, organizační schéma 

V současné době zaměstnává společnost K2 atmitec Brno s.r.o. 30 zaměstnanců 

z celkového počtu cca 220 pracovníků celé partnerské sítě společností K2 atmitec. 

Partnerská síť vystupuje pod jednotným logem produktu K2 a při realizaci rozsáhlejších 

projektů je schopna velmi úzce spolupracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Zákazníci, partneři, filozofie 

Spokojenost zákazníků jako měřítko úspěšnosti na trhu a jejich zprostředkované 

působení na nově příchozí zákazníky charakterizuje nejvýstižněji současnou politiku 

partnerské sítě společností K2 atmitec. Proto zákazníky organizace tvoří především 

firmy hledající dlouhodobé řešení a trvalý vztah. V současné době IS K2 užívá více než 

400 zákazníků různé velikosti i zaměření především na území Česka a Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - Organizační struktura K2 Brno s.r.o. 

Obr. č. 6 - Zákaznická mapa společnosti K2 atmitec s.r.o. 
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4.1.4 Obchodní situace, konkurence 

Společnost K2 má se svým produktem již své jisté a stabilní místo na trhu 

informačních systémů. Ten v současnosti není přeplněn, ale kterákoliv firma si již může 

vybírat mezi několika produkty, které při správné implementaci výrazně ulehčí její 

chod. Stále se objevují nové informační systémy, některé jsou zaměřené na podniky 

menší a střední, některé se specializují jen na dopravu a logistiku, a jiné se snaží šlapat 

na paty systémům jako jsou K2 a IS ABRA, ty zahrnují vše, na co si vzpomenete. Nové 

klienty si společnost K2 atmitec Brno s.r.o. získává především díky početným 

referencím, za druhé je v přímém kontaktu s firmami využívající IS – potencionálními 

klienty. Na veletrhu INVEX již společnost K2 nemá v posledních třech letech 

zastoupení vzhledem k neziskovosti této činnosti a úpadku veletrhu jako takového. 

 

 

Obr. č. 7 - Hlavní partneři firmy 
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4.1.5 SWOT analýza  

Analýza vytvořená pouze pro pobočku K2 Brno s.r.o. 

 Silné stránky [S]): 

• Dlouhodobá existence na trhu (1993) -> známé jméno v oboru s mnoha 
referencemi 

• Produkt funguje nejen pod MS SQL serverem, ale i pod Oracle 

• Pobočka se nachází Brně 

• Kvalitní tým programátorů 

• Využívání nových technologií v hardwaru (partnerství s HP) 

• Využívání metody „Na klíč“ při implementaci informačního systému 

• Outsourcing 

 Slabé stránky [W]: 

• Nedostatečná reklama, marketingová strategie 

• Uživatelsky méně přátelské rozhraní produktu, náročnost na ovládání 

• Nedostatek místa pro zaměstnance, stísněné prostory 

 Příležitosti [O]: 

• Proniknutí na rakouský trh 

• Spolupráce s novou Slovenskou pobočkou 

• Oslovení menších firem  

• Analyzovat trh, investovat do reklamy 

 Hrozby [T]: 

• Nová konkurence na trhu 

• Inovativní změny na trhu s informačními systémy, nové specializované produkty 
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4.1.6 Marketing 

Nejdůležitějším faktorem ve výrobkové politice firmy je funkčnost produktu  

a celkový přínos pro zákazníka. Obal, design zde nehrají žádnou roli. Naproti tomu je 

velkým plusem možnost nechat si zřídit ve firmě celý informační systém včetně 

hardwaru (ve více variantách). Zákazníkovi je tak předkládán kompletní servis, který 

začínají u analýz firemních procesů a končí u zaškolení práce s programem. 

Cenová politika se neodvíjí od cen na trhu tak moc jako v jiných odvětvích, 

pokud potencionální zákazník věří, že se jedná o dobrou investici na několik let 

dopředu, která mu ušetří spoustu času i peněz při řízení a komunikaci v podniku, není 

pro něj cena až tak důležitá. Firma K2 se zaměřuje především na střední a velké 

podniky, s počtem licencí na pracovní stanice se pochopitelně zvyšuje i celková cena 

implementace, ale se zvýhodněnými sazbami, a obdobně poskytuje výhody firmám, 

kterým může dodat i partnerský HW. V distribuční politice využívá firma K2 přímý 

prodej, specializovaní zaměstnanci se postarají o vše potřebné. 

V komunikační politice má ale firma rezervy. Práce se širokou veřejností je 

nulová. Společnost upustila od reklamy na veletrhu INVEX, vedly ji k tomu sice zištné 

důvody nerentabilnosti, ale měla by se pokusit některými jinými cestami na sebe 

upozornit i mezi obyčejnými lidmi, protože každou chvíli někdo začíná podnikat,  

a informační systémy jsou budoucností v každém odvětví. Dále by měla lehce 

zapracovat na svých webových stránkách, o tom více v mé analýze webu. Zatím firma 

prosperuje a spoléhá na obvolávání potencionálních zákazníků a webovou reklamu 

spojenou s referencemi. Pokud se někdo „chytí“, pracovníci firmy jsou připraveni 

odprezentovat v sídle firmy výhody a možnosti produktu. 
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4.2 K2 - Podnikový informační systém 
4.2.1 Hlavní přednosti IS   

Technologie, které jsou předmětem prodeje, jsou samozřejmě využívány  

i v prostředí společnosti K2 atmitec Brno s.r.o. Jsou zázemím a zároveň předmětem 

podnikání. Následující informace definují informační systém tak, jak je propagován 

výrobcem.  

IS K2 představuje moderní informační systém pro řízení středně velkých  

a velkých společností. Je vyvinut pro univerzální nasazení v podnicích různého oboru 

činnosti a splňuje i ty nejnáročnější požadavky, jak s ohledem na organizační strukturu, 

tak na požadované informace. Velká univerzálnost standardu systému umožňuje řízení 

různorodých odvětví obchodní sféry a výroby (od diskrétní až po kontinuální). 

Informační systém K2 představuje vysoce propracovaný produkt pro řízení 

obchodních, výrobních i distribučních společností. Zachycuje vývoj obchodních vztahů, 

jejich transformaci do prodejních zakázek, nákup zboží nebo surovin k výrobě  

a distribuci výrobku zákazníkům. Podstatou je precizní skladové hospodářství, ze 

kterého vychází řízení výroby včetně tvorby technologických postupů, kalkulací a 

plánování. Výstupem systému K2 je komplexní účetnictví firmy, zahrnující zpracování 

mezd zaměstnanců, správu majetku a ekonomické analýzy. Informační systém K2 

využívají střední a větší společnosti, působící ve více lokalitách a zpracovávající 

náročnější objemy dat obsahující správu dokumentů a řízení jakosti.  

Dominantní vlastností informačního systému K2 je možnost vyhodnocování 

dokladů prvotní sféry samostatně od účetnictví společnosti, čímž lze získat obraz  

o ekonomické situaci rozpracovaných a realizovaných zakázek, aniž by musely být 

jednotlivé doklady zaúčtovány. 

Řešení komplexního informačního systému K2 poskytuje podporu řízení 

podniku na všech jeho úrovních. Provazuje informační i řídicí potřeby jednotlivých 

oblastí společnosti – od komunikace se zákazníkem, přes správu obchodní agendy, 

generování požadavků na výrobu s automatickým provázáním na logistiku, až po vedení 

ekonomické agendy. Informační systém K2 je modulární aplikací. Provázanost IS K2 
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zajišťuje okamžité využití vložených údajů všemi moduly a jejich uživateli. Předností 

systému K2 je přizpůsobivost, otevřenost a schopnost spolupráce s jinými programy.  

IS K2 je klient/server aplikace určená pro síťový provoz se serverovými 

operačními systémy Microsoft nebo Linux. Podle vhodnosti řešení jsou voleny verze 

databázového stroje (tzn. Microsoft SQL, Oracle, Pervasive.SQL). 

Vlastní koncepce stavby informačního systému K2 zajišťuje jeho výraznou 

flexibilitu – IS K2 obsahuje vlastní skriptovací jazyk využívající kompletní podporu 

knihoven datových modulů K2, který nabízí možnost doplnění systému o další funkční 

celky, vstupní či výstupní formuláře nebo sestavy. Tyto úpravy tak přirozeně navazují 

na funkcionalitu standardního systému. Otevřenost řešení k systémům třetích stran 

umožňuje komunikaci i s jinými podnikovými aplikacemi (docházkové systémy, 

internetové aplikace, aj.), příp. jinými informačními systémy… [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 - Hlavní obrazovka programu K2 
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4.2.2 Moduly systému 

• Prodej slouží k řízení a realizaci obchodních případů zákazníků. 

• Nákup  slouží k řízení vstupu zboží, surovin a služeb od dodavatelů. 

• Celnice slouží k evidenci pohybu zboží na celním skladě a vystavování 

průvodních dokladů – JSD. 

• Sklad slouží k zaznamenání toku a popisu parametrů veškerých firemních 

pohybů. 

• Doprava slouží k plánování a řízení rozvozů zboží zákazníkům, svozů zboží od 

dodavatelů a sledování výnosnosti jednotlivých aut. 

• Výroba slouží k tvorbě technologických postupů, plánování a sledování výroby. 

• Finance: Modul Banka slouží k on-line přehledu a automatizaci navádění plateb  

a platebních příkazů. Modul Pokladna slouží k vedení libovolného množství 

pokladních knih v libovolných měnách. 

• Marketing  slouží k vedení prodejních příležitostí směrem k uzavření obchodu. 

• Personalistika a mzdy: Modul Personalistika slouží k vedení osobní evidence 

zaměstnanců, spolupracovníků i uchazečů o zaměstnání. Modul Mzdy řeší 

komplexně mzdovou agendu společnosti. 

• Účetnictví a analýzy: Modul Účetnictví slouží ke kontrole a účetní likvidaci. 

Modul Ekonomické analýzy slouží k sestavování účetních výkazů.  

• Majetek je určen k evidenci, odepisování a účtování dlouhodobého i drobného 

majetku hmotného i nehmotného.  

• Přenos dat slouží k optimalizaci komunikace oddělených lokalit s centrálou. 

• Přídavné moduly slouží k řešení problémů na míru a integraci Informačního 

systému K2 do prostředí zákazníka. 

• Správce slouží ke konfiguraci, správě a kontrole Informačního systému K2. [10] 
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4.2.3 Systémový integrátor 

Společnost K2 atmitec Brno s.r.o. se staví do pozice tzv. systémového 

integrátora. To znamená, že svým zákazníkům nenabízí jen pouhou implementaci 

informačního systému K2, ale nabízí komplexní řešení implementace informačního 

systému včetně zavedení všech potřebných hardwarových a softwarových technologií. 

K vytvoření takového systémového prostředí u svých zákazníků využíme produktů 

renomovaných společností jako jsou např. IBM Corporation - implementace 

hardwarové části řešení -hardware serverů a pracovních stanic (IBM System x).  

Tyto servery postavené na platformě Intel nebo AMD se vyznačují vysokým 

výkonem a spolehlivostí), Microsoft Corporation, Pervasive Software Inc. a Citrix 

Systems, Inc., tedy výrobců, kteří se na trhu informačních technologií řadí mezi 

absolutní špičku ve svém oboru. Důležitou součástí implementace IS je volba 

softwarových produktů. OS společnosti Microsoft Corporation jsou využívany jako 

optimální řešení v oblasti serverů i pracovních stanic.  

Databázový systém Microsoft SQL Server je pak v současnosti nejčastěji 

nasazovaným systémem pro funkci databázového stroje. Alternativním řešením 

databázového stroje je produkt z provenience společnosti Pervasive Software Inc., jenž 

nese obchodní označení Pervasive.SQL Server. Přestože lze tento databázový stroj 

provozovat i v prostředí operačních systémů z rodiny MS Windows, pro účely 

implementace informačního systému K2 je v současné době nejčastěji nasazován na 

serverech, které jako svůj operační systém využívají některou z aktuálních verzí 

operačního systému Novell Netware nebo Linuxu. Pro vzdálený přístup uživatelů do IS 

je určen produkt firmy Citrix Systems, Inc. s obchodním názvem Citrix MetaFrame 

Presentation Server, který pro připojení uživatelů využívá nejmodernějších technologií 

postavených na principech fungování tzv. tenkého klienta2. Komplexního řešení 

implementace informačního systému přináší zákazníkům nesporné výhody v technické i 

ekonomické oblasti. [8] 
                                                           
2 Tenký klient je koncové zařízení, které buď ve formě softwaru nebo specializovaného jednoúčelového 

hardwaru slouží k zobrazování aplikace ,která je instalována , zpřístupněná, spravovaná a vykonávaná 

výhradně na centrálním serveru, takže kromě vstupu z myší, klávesnice a obrazovky klienta se žádná další 

data nepřenášejí. 
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4.2.4 Outsourcing IS K2 

Outsourcing informačního systému K2 je novým pojetím přístupu k provozování 

informačního systému a s ním úzce spojených služeb. Produkt přináší novou koncepci 

financování projektu zavádění a provozu informačních technologií (včetně hardware  

a základního software). Základním rysem outsourcingu informačního systému K2 je 

přenos odpovědnosti za provoz IS na poskytovatele, což má mimo s tím dále uvedené 

přínosy i příznivý vliv na kvalitu vnitrofiremních služeb. Outsourcing informačního 

systému K2 je doplněn o celou řadu souvisejících služeb (např. konektivitu k internetu 

nebo IP telefonii).  

 

  Přínosy řešení firemních IT prostřednictvím outsourcingu IS K2: 

• Snížení investičních nákladů  

• Profesní a personální  

• Technologické  

• Omezení rizik  

  Základní výhody: 

• Snížení nákladů na provoz informačního systému  

• Snížení nákladů/investic na rozvoj informačního systému  

• Stálý přístup k novým technologiím  

• Vytvoření společných aktivit s poskytovatelem outsourcingu  

• Přesný přehled o nákladech na IS  

• Stanovení, příp. delegování odpovědnosti  

• Sjednocení garancí za chod systému jako celku  

Personální výhody: 

• Trvalé získání a zapojení odborníků v informatice  

• Zastupitelnost operátorů, administrátorů atd.  

• Tým expertů pro různé oblasti IT (Knowledge Base)  

• Znalost nejnovějších technologií  

• Zkušenosti s problematikou informačních systémů  
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Administrativní výhody: 

• Definování postupů při řešení neočekávaných událostí  

• Kalkulovatelné, pravidelné měsíční náklady  

• Budování a udržování výpočetního střediska  

• Příprava na audit informačního systému  

• Projektové řízení všech procesů uvnitř informačního systému [8] 

 

4.3 Trh ERP systémů v ČR 
 

Informační systém K2 je jedním z mnoha podnikových informačních systémů 

využívaných v České republice. V této části se zaměřím na konkurenty firmy K2 

atmitec s.r.o. u nás a několika grafy nastíním situaci na trhu IS. Produkt K2 se zařazuje 

pod segment All-in-One systémů (představuje řešení, které je schopno pokrýt všechny 

klíčové podnikové procesy v oblasti ekonomiky, logistiky, výroby a personalistiky  

v rámci jednoho implementačního projektu) a společně s Best-of-Breed systémy (ty jsou 

orientovány na specifické obory nebo procesy, a proto nemusejí pokrývat všechny čtyři 

klíčové podnikové oblasti; bohužel tuto kategorii nelze seriozně měřit) tvoří většinový 

podíl podnikových informačních systémů na trhu. [12] 
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Graf č. 1 -Vývoj počtů referencí All-in-One a Best-of-Breed ERP systémů v letech 2005-2007 [12] 
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Graf č. 2 - ERP systémy v malých organizacích v ČR přelom let 2007/2008 [12] 
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Graf č. 3 - ERP systémy ve středně velkých organizacích v ČR přelom let 2007/2008 [12] 
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Graf č. 4 - ERP systémy v organizacích od 250 – 1000 zaměstnanců v ČR přelom let 2007/2008 [12] 
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5 Vlastní návrhy řešení 
 

Navrhované změny podnikového informačního systému K2 (ve verzi označené 

číslovkou 129)  budou uplatnitelné ve všech třech typech nabízených instalacích – 

Bussiness, Professional a Enterprise. Softwarová aplikace zůstává vždy stejná, typ 

zakoupené licence určuje možnosti zpřístupnění služeb a jednotlivých modulů 

v programu, eventuálně jejich omezení. Toto řešení je výhodné nejen pro podnik, ale  

i pro zákazníka, který platí jen za to, co využije. Systém má ale jiné nedostatky. 

 

5.1 Uživatelské rozhraní 
 

Grafická stránka informačního systému K2 je jednou z nedostatků, na které by 

měla firma K2 atmitec s.r.o. zapracovat. Design je sice subjektivní záležitostí, ale 

vzhled ala Windows 98 již opravdu zastarává. Úvodní obrazovka je rozdělena na tři 

části a na první pohled vypadá přehledně a jednoduše. Pokud však chceme například 

vytvořit nový obchodní případ, chvíli budeme váhat, které ze tří nabídkových menu 

využijeme. V jednom najdeme svůj cíl pod položkou Prodej/Zpracování zakázek, ve 

druhém pod záložkou Obchod a Výroba a ve třetím ve volbě modulů. Jednu z nabídek 

lze přizpůsobit a můžeme z ní vytvořit virtuální plochu se zástupci nejpoužívanějších 

aplikací, což hodnotím jako klad, ikony zástupců jsou bohužel graficky nedotažené  

a nic neříkající, navíc jich je nedostatek, takže několik aplikací např.:Operace, Zdroje, 

Výkony a Ostatní využívají stejný obrázek knížky, a to vůbec neusnadňuje rychlou  

a přesnou práci v informačním systému. 

Okna modulů jsou na tom velmi podobně. Informační systém musí pochopitelně 

obsáhnout velké množství informací a bez některých nastavení se prostě neobejdeme, 

ale řešení oken jednotlivých modulů je opět nepřehledné. Například v okně průvodky 

modulu výroby se pod titulkovým pruhem nachází nabídka nastavení samotného okna, 

ikony základních operací jako je uložení průvodky, pod nimi jsou ikony některých 

z proveditelných operací, v další části jsou informace o výrobku, který je vybrán 

z následujícího seznamu. Na spodu okna se nachází podle mě zbytečný přehled 
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klávesových zkratek a souvisejících funkcí společně s informacemi o vybrané knize 

(databázi). Málem bych zapomněl na záložky, které odkazují na jednotlivé karty 

s podrobnějšími nebo naopak obecnějšími informacemi o výrobku či procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dokumentace modulu výroby, [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupné z 

WWW:  <http://www.k2atmitec.cz/cz/img/software/moduly/list_vyroba.pdf> 

Práci s programem by měly výrazně ulehčovat klávesové zkratky. Ty se však 

absolutně rozcházejí s normami Microsoftu. Na všechno se dá zvyknout, ale úspora 

času je jednou z věcí, kvůli kterým dochází k zavádění IS. Zaměstnanci se musí naučit 

spolupracovat s aplikacemi informačního systému co nejdříve, proč tomu nedopomoci 

zavedením klávesových zkratek, které znají z jiných programů? Další neznámou je, 

proč se v průběhu některých často používaných procesů (např.: vytváření objednávky, 

faktury, výdejky) můžete snadno přepínat právě některou z klávesových zkratek, ale 

v záplavě „užitečných“ tlačítek chybí takové, které by mělo stejnou funkci. 

Obr. č. 9 – Obrazovka programu K2, modul výroby  
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Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Modifikovaný obrázek č. 9. v programu Adobe Photoshop. Některé 

grafické prvky doplněné z internetové freegalerie dostupné z WWW:  

<http://www.iconspedia.com> 
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Obr. č. 10 – Grafický návrh nového rozhraní programu K2 
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5.2 Práce s dokumenty v IS 
 

Většina modulů v systému pracuje s elektronickými dokumenty – sestavami, 

kupními smlouvami, fakturami atd. Nespornou výhodou je to, že je aplikace vytváří ve 

formátu editovatelném v sadě Microsoft Office. Upozorňování systémem na nedostatky 

v dokumentaci v náhledu tisku hodnotím také kladně.  Hotový doklad lze sice 

v modulech nákupu a prodeje snadno hromadně rozeslat emailem, jedná se však jen  

o jednorázovou akci, a samotný poštovní klient v IS K2 implementován není. Tento 

nedostatek bych napravil, zakomponoval bych do ERP systému modul fungující na 

protokolu POP3/IMAP, vedlo by to k větší komplexnosti celého systému. Dalším, 

důležitějším nedostatkem, který už mají některé konkurenční produkty vyřešený, je 

možnost certifikovat dokumenty, přikládat k nim elektronický podpis. Společně se 

zavedením tohoto opatření a lepším nastavením přístupových práv by se zvýšila 

bezpečnost celého systému jak interně tak externě. 

 

5.3 Zavedení plnohodnotného Workflow 
 

Velký problém vidím v absenci propracovaného modulu workflow (v současné 

době pouze jednoduchý správce skupin uživatelů a jejich procesů) či skriptu, který by 

pomáhal navigovat při zadávání například obchodního případu. Jako budoucí uživatel 

jsem dostal za úkol naučit se v systému K2 zadat obchodní případ. Návod zabíral 

v příručce stovku stran a kdykoliv jsem ho odložil a snažil se po paměti vytvořit 

faktury, příjemky, výdejky apod. dostával jsem se do situace, kdy mi vznikaly 

v databázi duplikované doklady, popř. doklady odkazující na neuzavřené transakce  

a lehce jsem se ztratil v záplavě dokumentů, nevěda který dříve uzavřít. Některé 

činnosti by se dali navíc lehce zautomatizovat. 

Workflow je prostředek pro modelování, sledování a řízení procesů, v kterém jsou 

graficky popsány procesy ve firmě. Workflow řídí a kontroluje průběh namodelovaného 

procesu. Uživatel by měl díky němu větší přehled. Samozřejmostí je kromě textové  

i grafická podoba. Nejužitečnějšími vlastnosti pro zákazníka by byly především řízení 
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klíčových firemních procesů, hlídání termínů a archivace dat. Dalšími výhodami jsou 

například automatické generování reportů, automatické schvalování faktur. Jeho 

zavedení by mělo za následek i větší bezpečnost systému a dat. Uživatelům, kteří by 

neměli oprávnění či dostatečné podklady pro zahájení činnosti, by byl přístup k procesu 

zamezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Budoucnost modulů pro podporu řízení 
 

Nově se v přídavných modulech informačního systému K2 objevil OLAP, což je 

modul, který slouží ke strategickému řízení společnosti, controllingu a prezentaci 

dosažených výsledků. Navrhovat změnu v tomto případě nemůžu, pouze s ní souhlasím, 

protože společnost K2 atmitec s.r.o. již plánuje, že modul bude součástí základní 

nabídky a bude zpřístupněn pro všechny uživatele systému. Podobně je to i s modulem 

Business Intelligence (BI), který bude do systému ve verzi 130 implementován 

společností Oracle a umožní sledovat celkový ekonomický vývoj společnosti (např.: 

vývoj tržeb, obrat, likviditu, cash-flow).  
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Diagram č. 2 – Příklad procesu prodejního případu 
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5.5 Přínosy a využitelnost řešení 
 

Změna je život. V případě ERP systému to platí dvojnásob, zvláště ve světě nově 

objevovaných technologií. Společnost K2 atmitec s.r.o. si toho je dobře vědoma. Verzi 

128 vydala na trh v roce 2005, verzi 129 v roce 2008, ale neváhala a na začátek roku 

2009 naplánovala novou verzi. Já jsem se pokusil navrhnout změny, které by dle mého 

prospěly především v nalákání nových zákazníků, popřípadě by již produkt neodrazoval 

svým komplikovaným a zastaralým grafickým rozhraním. Zaměřil jsem se i na pár 

technických změn v programu, které souvisí především s novinkami v informačních 

technologiích. Hledání dalších nedostatků by bylo velmi obtížné, vzhledem k tomu, že 

na vývoji systému pracují zkušení vývojáři dvě desetiletí a podílejí se na něm  

i světoznámé firmy jako např.: Oracle.  

Pokud se společnost K2 atmitec s.r.o. bude držet trendů, které přinášejí 

zákazníkovi užitek, nemusí se obávat o svou budoucnost ani v časech ekonomické 

krize. Jevy jako globalizace a monopolizace by ji neměli ohrozit, vzhledem k tomu, že 

nabízí velmi variabilní produkt aplikovatelný na výrobní i obchodní podniky za 

rozumnou cenu, produkt použitelný v malých, středně velkých i velkých organizacích a  

jako bonus si zákazník může vybrat, zda-li si ho koupí, nechá upravit dle svých potřeb 

nebo si ho pronajme.    
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci s názvem Návrh změn informačního systému jsem se 

zabýval analýzou podnikového informačního systému K2 - produktu společnosti K2 

atmitec s.r.o. Na základě výsledků zkoumání zmíněného softwaru a studií 

konkurenčních produktů na trhu jsem uvedl návrhy možných změn.  

V kapitole Teoretických východiska práce jsem se blíže zaměřil na pojmy 

informační systém (IS) a podnikový informační systém (ERP/PIS). Tyto dva pojmy jsou 

snadno zaměnitelné a musím přiznat, že můj název bakalářské práce je trochu zavádějící 

a lépe by se v něm vyjímalo slůvko „podnikového“. Další kapitolou je Analýza 

problému a současného stavu. Zde jsem zprvu představil společnost K2 atmitec s.r.o.  

a její brněnskou pobočku. Poté jsem se věnoval vlastnostem, modulům a způsobům 

integrace informačního systému K2. Nezapomněl jsem zmínit, jak si produkt stojí na 

českém trhu. V kapitole Vlastní návrhy řešení jsem se pustil do kritiky především 

uživatelského rozhraní programu, které podle mého názoru není důstojné pro software 

takových technických kvalit, a graficky navrhl nové. V interních procesech aplikace 

jsem spatřoval nedostatek ve skromných možnostech nepropracovaného modulu 

Workflow a podpořil jsem rozhodnutí společnosti K2 atmitec s.r.o. zavést v nově 

plánované verzi moduly OLAP a Bussines Intelligence, které usnadňují řídící  

a rozhodovací procesy v podnicích. Závěrem jsem se pokusil odhadnout přínosy mého 

řešení a nastínit budoucnost společnosti. 
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