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ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Abstrakt  

 
Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve 

firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V 

práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn vedoucích k 

optimalizaci pro danou firmu. Součástí práce je i vyhodnocení nákladů a přínosů 

navrhovaného řešení. 
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Abstract 

 
The diploma thesis concerning the analysis of current information system in firm 

ATYKO s.r.o.. The thesis includes the problems, insufficiency of the system as well as 

the possible solution to mentioned problems and proposal of changes which would lead 

to optimalization of the company. Part of this work evaluates the costs and benefits of 

proposed solution. 
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Úvod 
 

 

Celá tato diplomová práce je vypracována na základě znalostí a vědomostí 

získaných především studiem zde na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, studiem 

odborné literatury a praxe, kterou jsem získal spoluprácí nejen s firmou, jejíž činnost 

jsem analyzoval. 

V dnešní informační době patří informační systémy k nejzákladnějším 

prostředkům pro zvyšování efektivity práce, ale s rostoucí potřebou efektivního řízení 

vlastních zdrojů, které jsou naprostou nezbytností pro každé společenství a instituce. 

Veškerá manipulace s informacemi je pro mnohé firmy základem pro jejich existenci a 

umožňuje další rozšíření nehledě na možnost efektivního využití těchto informací pro 

zlepšení své pozice na trhu a tedy zvýšení konkurenceschopnosti.  Informace však 

rychle stárnou a stávají se často nepoužitelnými, jejich hodnota s postupem času ztrácí a 

stává se bezcennou.   

Stále však existují především menší firmy, které nahlíží na informační systém 

jako na podpůrný prostředek a ne jako na hlavní část. Pro každou oblast podnikání je 

jistě úhel pohledu na důležitost informačního systému jiný díky diversifikaci potřeb a 

zájmů, podpora podnikových procesů je ale nutná všude. 

Rychlý a především efektivní přístup k informacím společně se snadnou 

uchovatelností, časem, v němž dokáže společnost odpovídat na příchozí změny, 

usnadnění komunikace mezi odběrateli a jejich dodavateli, lepší využitelnost 

pracovního času zaměstnanců, tyto a mnohé další výhody může společnost získat, 

zavede-li kvalitní informační systém. Veškeré výhody plynoucí z využívání 

podnikového informačního systému je samozřejmě nutné vykompenzovat náklady, 

které pořízením vzniknou. Předpokladem však stále zůstává, že tato investice se po 

zavedení vhodně zvoleného informačního systému do firmy či podniku  v mnoha 

aspektech vrátí. 
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Vymezení problému a cíle práce 
 

Cílem této diplomové práce bude analýza a celkové zhodnocení informačního 

systému, jenž je aktuálně využíván společností Atyko s.r.o.. Na základě zjištěných 

poznatků, sumarizovat a vymezit případné nedostatky a následně navrhnout možné 

alternativy řešení vedoucí k odstranění těchto nedostatků a zlepšení dosavadní situace, 

ve které se společnost nachází. 

V teoretické části práce je vedle vysvětlení základních definic a pojmů popis 

současného stavu v oblasti informačních systémů a to především systémů ERP 

(Enterprise Resource Planning) , který byl sestaven po prostudování a rešerši odborné 

literatury pojednávající o problematice podnikových informačních systémů, o zavádění 

informačních systémů do podniku a trendech dané oblasti.  

V analytické části popíši zvolenou firmu, její základní údaje, výrobní portfolio a 

nastíním její současnou situaci, kterou podrobněji rozeberu a zanalyzuji. Při posuzování 

současného stavu informačního systému využiji metody HOS 8. Při tomto expertním 

posouzení jsou jednotlivé oblasti podnikového informačního systému analyzované 

firmy rozděleny analogicky podle metody HOS 8. Poté provedu průzkum českého s 

nabízenými ERP systémy. 

V návrhové části rozeberu jednotlivé ERP systémy a podle určitých firemních 

kritérií se pokusím zvolit vhodnou variantu, která bude pro společnost nejvýhodnější a 

zároveň nejvhodnější. Součástí je ekonomické zhodnocení, kde ověřím, zda tato zvolená 

varianta bude mít pro společnost opravdu přínos. 

Nový informační systém by měl ve výsledku poskytovat všechny potřebné nástroje 

pro moderní řízení menší firmy s ohledem na zabezpečení požadované kvality všech 

probíhajících procesů ve firmě. 
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1.Teoretická východiska práce 
 

 1.1 Definice pojmu informační systém 

 

Přesná definice tohoto pojmu neexistuje, respektive ji není možné přesně určit, 

protože každý programátor či tvůrce a potažmo i uživatel používá odlišné terminologie 

a upřednostňuje jiné aspekty. Dle [5]  „Informační systém je systém pro sběr, 

udržování, zpracování a poskytovaní informací a dat. Informací rozumíme data, kterým 

jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní informační potřebu 

příjemce. “ Informace tedy odstraňuje nejistotu nebo nevědomost. Nositelem informací 

jsou data, ale informaci není možné narozdíl od dat skladovat. Data a informace je 

nutné rozlišovat z důvodu vazby a vztahu k uživateli. 

Další důležitou definicí z jiného pohledu je dle [4] chápání informačního 

systému jako množiny prvků, které mají mezi sebou určité vzájemné vazby a chování. 

  

 
Obrázek č.1 Schéma informačního systému(zdroj: Koch, převzato z [4]) 

 
 

Ve své diplomové práci se však budu zabývat konkrétně podnikovým 

informačním systémem, který slouží jako účinný prostředek, jenž je schopný pokrýt 

plánování a řízení všech hlavních vnitřních podnikových procesů a to na všech úrovních 

od strategické až po operativní. „Podnikový informační systém  vytvářejí lidé, kteří 

prostřednictvím dostupných technologických prostředků a stanovené metodiky 

zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace 

Hardware Software

Lidé Orgware Řízení 

Datová základna
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sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové 

agendy. Nedílnou součástí podnikového informačního systému je hardwarová a 

softwarová infrastruktura, která podmiňuje automatizované zpracování dat 

prostřednictvím softwarových aplikací do interpretovatelné a srozumitelné podoby.“ [6]  

Mezi tyto klíčové procesy patří: výroba, logistika, personalistika, správa vztahů a 

ekonomika. 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 
Obrázek č. 2 Technologické pojetí informačního systému (zdroj: Sodomka, převzato z [6]) 

 

K nejdůležitějším vlastnostem podnikového inf. systému patří: 

• automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

• vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

• sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

• schopnost zpracovávat historická data [7] 

 

Jádrem podnikového informačního systému je ERP (Enterprise Resource 

Planning) a podle [4] se jedná v zásadě o integrované systémy, které sjednocují klíčové 

oblasti podnikání, především oblasti výroby, financí a řízení projektů.  

 

V dnešní době můžeme u ERP systému sledovat následující způsoby přístupu k 

zefektivnění fungování podniku: 

HARDWARE 

OPERAČNÍ SYSTÉM 

DATABÁZOVÁ PLATFORMA 

APLIKAČNÍ SOFTWARE 

UŽIVATEL 

odpovědi 
systém

u 

dotazy 
uživatele
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• JIT     Just in Time - orientace na včasné dodávky zboží, tedy snižování   

                  skladových zásob. Bývá označován jako tzv. „tažný systém“, protože      

                  táhne materiálové požadavky od zákazníka k dodavateli. 

• MRP II Manufactoring Resource planing - tento systém operuje s vstupními   

                    daty (objednávky zákazníků, nakupované položky, vyráběné položky,   

                    kusovníky, postupy a technická data nutná pro určení potřebného  

                    množství materiálu a dále data objednávek). Bývá označován jako  

                    tzv. „tlačný systém“. 

• TOC    Theory of Contrains - pracuje s teorií omezení, pro niž se zajišťuje   

                   synchronizace a plánování zdrojů. Tento systém používá „úzká místa“ a   

                   je kombinací obou výše uvedených zdrojů.[4] 

 

ERP pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti : 

 

• logistiku - systém zahrnuje celou podnikovou logistiku, tj. nákup, skladování,  

                       výrobu, prodej, distribuci a zejména plánování zdrojů 

• finance - zahrnuje finanční, nákladové a investiční účetnictví, dále také  

                      podnikový controlling 

• personalistika - optimální naplánování a využívání pracovníků 

 

Hlavní činnosti, které jsou v podniku zahrnovány v souvislosti s ERP systémy 

jsou především správa kmenových , plánování zdrojů pro zakázky (krátkodobé i 

dlouhodobé), realizace zakázek vzhledem k termínům, dále také plánování a skladování 

nákladů realizace, dotváření a další zpracování výsledků všech aktivit do účetnictví. [1] 
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1.2 Klasifikace informačních systémů  

 
Každý podnik má několik organizačních úrovní, které vyžadují svůj určitý druh 

informací či specifický způsob zpracování dané informace. Podle [6] se nejčastěji 

používají tyto klasifikace strategická, řídící, znalostní a provozní úroveň . Žádná z 

těchto úrovní sama o sobě nemůže poskytovat všechny informace, které management 

potřebuje pro řízení. Podobně ale žádná z těchto úrovní nepředstavuje samostatný 

ucelený útvar, který by odrážel praktickou potřebu nasazení samostatného informačního 

systému. Proto také často používaná klasifikace, která rozlišuje provozní, znalostní, 

řídící a strategické informační systémy, odráží výhradně teoretický náhled na fungování 

podniku. Jejím úkolem je charakterizovat hodnotu automatizovaného zpracování 

informací pro pracovníky na jednotlivých organizačních úrovních. 

  

Provozní úroveň - požaduje zpracování informací týkajících se rutinní podnikové 

agendy, jako je realizace výrobních zakázek, nákupu a prodeje, příjmu plateb a výplat 

apod. Informační systémy pokrývající provozní úroveň reagují naplnění každodenní 

činnosti a sledují tok transakcí napříč organizací (tzv. transakční systémy). Odpovídají 

na otázky: Máme na skladě dostatek komponent pro montáž zakázky? Proběhla 

poslední finanční transakce s naším hlavním dodavatelem? Byly dopraveny všechny 

dokončené zakázky na místa určení? Z uvedených otázek je zřejmé, že informační 

systémy na provozní úrovni musejí poskytovat přesné, aktuální a jedno-duše dostupné 

informace. Typickými uživateli těchto informací jsou ú četní, provozní pracovník, nebo 

operátor dispečinku pracující s klientskou stanicí, která poskytuje rozhraní podnikového 

informačního systému. [6] 

 

Znalostní úroveň - zahrnuje nejen klientské aplikace podnikového in formačního 

systému (ERP, CRM atd.), ale také prostředky osobní informatiky, jako jsou 

kancelářské aplikace, software určený pro týmovou práci atd. Tyto aplikace podporují 

růst znalostní báze dané organizace a řídí především tok dílčích dokumentů . Odpovídají 

na tyto konkrétní otázky: Jak reagují zákazníci ve firemní korespondenci na kvalitu naší 

produkce? Jaké jsou výsledky z posledních schůzek s našimi dodavateli? Jaké jsou 

aktuální údaje o hospodaření podniku? Informace poskytované zmíněnými aplikacemi 
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představují potenciální znalosti. Na jejich základě se spoluutváří zkušenosti pracovníků 

z provozu a celkového chodu podniku. Typickými uživateli aplikací na znalostní úrovni 

jsou manažeři a technicko-hospodářští pracovníci na všech úrovních. [6] 

 

Řídící úroveň - požaduje informace nutné k plnění administrativních úkol ů a podpoře  

rozhodování, zejména pak u středního a vrcholového managementu. Informační systém 

využívaný na řídící úrovni dává odpověď na zásadní otázku: Fungují věci tak, jak mají? 

Odpovědi přitom poskytuje formou tzv. reportingu, neboli generováním výstupních 

sestav obsahujících souhrn výsledků z požadované oblasti. Podpora strukturovaného 

rozhodování prostřednictvím reportů probíhá nejčastěji v pravidelných intervalech. 

Příkladem může být reportování ekonomických výsledků z obchodních činností. 

Nedílnou součástí řídící úrovně je také potřeba reportů pro nerutinní rozhodování, u 

něhož požadavky tazatele nejsou vždy zcela jasné. Typickým příkladem jsou analýzy 

„co se stane, když“. Manažeři tak dostávají odpovědi na otázky: Jak bychom měli 

navrhnout a rozvrhnout kapacitu produkce, pokud bychom chtěli zvětšit objem prodeje 

o 30 % do konce fiskálního roku? Jak se bude vyvíjet návratnost investice do výrobního 

zařízení, jestliže se dodávka zakázek zpozdí o dva měsíce? [6] 

 

Strategická úroveň - informační systémy pokrývající strategickou oblast bývají 

vrcholovému managementu nápomocny k identifikaci dlouhodobých trendů. Tyto 

trendy mohou být jak uvnitř, tak vně organizace. Jejich hlavním úkolem je pomoci 

odhalit očekávané změny a určit, zda a jak je společnost schopna na změnu zareagovat a 

vyrovnat se s ní. K typickým otázkám, na které dává informační systém na strategické 

úrovni odpověď, patří: Jaké jsou dlouhodobé trendy ve vývoji náklad ů na produkci v 

odvětví a jak s těmito trendy korespondují náklady naší společnosti? Jakou výkonnost 

podnikových procesů budou vyžadovat dodavatelsko-odběratelské vztahy za dva roky? 

[6] 

 

Podnikové inf. systémy je dále vhodné rozdělit podle toho, jaké mají praktické 

uplatnění ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky řízení procesů 

podniku. Pro klasifikaci je rozhodující tzv. holistcko-procesní pohled. 
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Podle holisticko-procesní klasifikace tvoří podnikový informační systém : 

 

1.ERP    jádro zaměřené na řízení interních podnikových procesů 

2.CRM   systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům 

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

              sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby  

4.MIS    manažerský inf. systém, který sbírá data z CRM, ERP a SCM systému (rovněž  

               z externích zdrojů) a na jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací  

              proces podnikového managementu.  

 

Díky systémové integraci je pak možno poskytnout prostředky k vytvoření a 

dlouhodobé údržbě podnikového informačního systému a to ve všech jeho úrovních 

tedy na technologické, řídící, projektové a strategické. [6] 

 

 
Obrázek č.3: Holisticko-procesní pohled na podnikové inf. systémy(zdroj:CVIS, převzato:[7]) 

1.2.1 Kategorie ERP systémů 
 
Systémy je možné kategorizovat v závislosti na tom, jak jsou schopny pokrýt čtyři 

základní interní procesy: 

 výroba 

 nákupní, prodejní, výrobní logistika 

 lidské zdroje 

 ekonomika 

 



  

  
 

- 18 - 

All-in-One ERP systémy představují rozsáhlé komplexní aplikační systémy, které 

pokrývají svojí funkcionalitou celé podnikoví řízení. Bývají nabízeny v podobě ERP 

jádra sdružujícího standardní funkcionalitu schopnou řídit ekonomiku, nákupní a 

prodejní logistiku, výrobu a personalistiku. Na toto jádro jsou pak navázány další 

moduly. Jejich nevýhodou je vysoká složitost řešení a vysoké nároky na uživatelské 

přizpůsobení a s tím spojená finanční náročnost realizace takového systému. [6] 

 

Best-of-Breed jsou poskytovány oborově tradičními dodavateli. Tyto systémy se vůči 

konkurenci vyznačují detailní funkcionalitou a zkušenostmi implementačních týmů ve 

vybraných oblastech. Jedná se o ERP systémy zaměřené na specifické podnikové 

procesy anebo specifický obor podnikání Nevýhodou je obtížnější koordinace procesů, 

nekonzistentnost v informacích a nutnost řešení více IT projektů. [6] 

 

Lite ERP systémy jsou reakcí některých dodavatelů na rostoucí konkurenci v 

segmentu malých a středně velkých společností. Smyslem Lite verzí bylo nabídnout 

ERP systémy s omezenou funkcionalitou. Postupem času však dochází k jejich 

pohlcování plnohodnotnými ERP systémy (SAP Business One, Infor ERP, Microsoft 

Dynamics NAV). Jejich výhodou je především rychlá implementace, nižší cena a 

nevýhodou omezená funkcionalita, počet uživatelů, možnost rozšíření. [6] 

 

1.2.2 Efekty ERP systémů 
 

Podnikové informační systémy přinášejí svým uživatelům celou řadu užitečných efektů. 

K těm nejvýznamnějším patří především: 

 zvýšení produktivity práce při běžných obchodních a administrativních 

činnostech díky využívání již existujících dat pro svůj prospěch; 

 snížení rizika chyb a omylů při řídících aktivitách, při obchodních nebo 

finančních transakcích využitím zabudovaných kontrolních procesů;  

 snížení časové i nákladové náročnosti podnikových procesů využitím 

automaticky realizovaných funkcí a zvýšení dostupnosti všech 

požadovaných dat zaměstnancům podniku; 
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 zvýšení přesnosti rozhodovacích operací díky provázanosti jednotlivých 

ERP modulů; 

 celkové zvýšení úrovně řízení podniku díky využití metod řízení 

zabudovaných do ERP systémů [3] 

 

1.2.3 Životní cyklus informačního systému 
 

Vývoj a práce s informačním systém je nekonečným koloběhem. Tento koloběh 

je možné rozdělit do několika fází, které se nepřetržitě opakují. 

 Výběr vhodného IS: nalezení vhodného firemního IS, aby uspokojil 

veškeré požadavky a specifika firmy 

 Implementace IS: jedná se o zavádění systému do chodu firmy, zahrnující 

všechny parametry, datový obsah a veškerou funkcionalitu 

 Zkušební provoz: díky této fázi jsou odstraněny nedostatky a doladěny 

detaily nutné pro plynulý chod systému 

 Provoz IS: v této fázi plní IS svoji opravdovou funkci a poslání, tedy plyne 

z něj užitek,  

 Inovace IS: díky této fázi dochází k zlepšování a inovacím, potažmo k 

výměně stávajícího informačního systému za nový [1] 

 

1.2.4 Výběr informačního systému a jeho fáze 
 

Správný výběr informačního systému je vždy nutné chápat jako významnou 

příležitost pro otevření nových horizontů při hledání strategických možností rozvoje 

firmy a podpory firemních procesů a činností. Jedná se o jednu z nejsložitějších činností 

na níž je založeno fungování firmy. Před samotným výběrem je nutné provést řadu 

analýz, aby se informační systém shodoval s firemní strategií a bylo jasně definováno, 

které firemní procesy bude pokrývat, kolik pracovníku bude systém používat, v jakém 

odvětví firma podniká a do jaké míry je samotná implementace realizovatelná.   

Podle Basla [1] je nutné věnovat pozornost nejen výběru systému, ale i volbě správného 

dodavatele, protože při následné implementaci je nezbytné sladit všechny tři části 
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projektu tedy systém, fungování firmy a samotnou práci dodavatele. Tento procese je 

možné shrnout do následujících kroků:  

 

 návštěva dodavatele a prohlídka referenčních systémů 

 testování ERP systémů s vlastními daty a vlastním hardware 

 zpracování hodnocení posuzovaných ERP ze sledované oblasti 

 provedení hrubého a následně jemného výběru 

 příprava smlouvy s dodavatelem vybraného systému [1] 

 

Současná situace umožňuje získat široké spektrum informací. Webové 

prezentace jednotlivých dodavatelských subjektů obsahují detailní popisy svých 

produktů na jejichž základě je možné systémy vybrat. Jednotlivé kroky probíhají v 

určité relaci, protože současné nabídka je poměrně rozsáhlá. 

Hrubý výběr informačního systému 
V této fázi dochází k co možná největšímu shromáždění informací pro rozhodnutí, který 

systém vybrat do užšího výběru. Podnik se snaží získat informace o produktech buď 

formou poptávkových formulářů nebo poptávkových dopisů. Data, která se tímto 

způsobem získají následně dále zpracováváme a ohodnocujeme. Těchto požadavků 

nemusí být mnoho, musí však být pro podnik rozhodující. K těmto požadavkům patří: 

 

 shodnost zaměření systému s potřebami podniku 

 počet a typ referencí systému 

 orientace dodavatele na podobné podniky 

 zkušenost, znalost a velikost dodavatele 

 cena za ERP systém 

 

V rámci hrubého výběru hraje cena bezesporu velkou roli, neměla by však být 

jediným hodnotícím kritériem, protože neodráží vhodnost ERP systému. 
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Jemný výběr informačního systému 

Výsledkem hrubého výběru je užší skupina vybraných informačních systémů společně s 

jejich dodavateli. Tyto vybrané produkty lze podrobněji analyzovat a ohodnotit 

systémem podrobnějších kritérií.  

V zahraničí jsou často ERP systémy hodnoceny a porovnávány podle funkčních kritérií. 

Tyto funkční kritéria mohou mít mnoho desítek položek, ale přestože je tento způsob 

propracovaný, ve svém užití je nepřehledný a nepraktický. Výsledkem totiž může být 

přílišná složitost porovnávaného a neschopnost vyslovit jednoznačný závěr. [1] 

Kritéria tohoto výběru by měla respektovat tuzemské specifika v podobě technického a 

programového vybavení a především legislativy. [1] 

 

1.3 Metoda HOS 8 

 
Jedná se o ucelený pohled na daný informační systém podniku, který se realizuje 

díky hodnocení jeho dílčích oblastí, které jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Zkratka oblasti 

metody HOS 8 

Označení oblasti metody    

HOS 8 

HW Hardware 

SW Software 

OW Orgware 

PW Peopleware 

DW Dataware 

CU Customers 

SU Suppliers 

MA management IS 
Tabulka č.1: Oblasti hodnocení metody HOS 8 

 

Nutno ale říci, že touto metodou nelze detailně zkoumat informační systém na 

úrovni jednotlivých procesů a také je důležité brát v potaz, že výsledky jsou založeny na 

všeobecných otázkách a jejich subjektivních odpovědích. [4] 
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1.3.1 Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8 a jejich pojetí 

 

• Hardware: tato oblast zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti,  

                          bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.  

• Software:  v této oblasti je zahrnuto zkoumání programového vybavení, jeho 

                         funkcí, snadnosti ovládání a používání 

• Orgware:  oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů,  

                        doporučené pracovní postupy 

• Peopleware: oblast zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů ve 

                            vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání   

                            informačních systémů a vnímání jejich důležitosti. Metoda HOS 8  

                            si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či míru jejich 

                            schopností a dovedností. 

• Dataware:    zkoumá data, která jsou uložená a používaná v informačním  

                           systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a jejich bezpečnosti.  

                           Pomocí metody HOS 8 se nehodnotí množství dat uložených v IS  

                           či jejich přesnost, ale způsob, jakým mohou být uživateli využívána  

                           a jakým způsobem jsou spravována. 

• Customers:  předmětem zkoumání této oblasti je to, co má informační systém 

                                  zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení   

                                  zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního  

                                  systému. Mohou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo  

                                  vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného  

                                  informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat  

                                  spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti  

                                  v podniku. 

• Suppliers:   předmětem zkoumání této oblasti je to, co informační systém  

                          vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení  

                         dodavatelů závisí na vymezení zkoumaného informačního systému.  

                         Mohou to být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví  
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                         dodavatelé výrobků, služeb a informací, které s těmito výkony  

                         souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost  

                         zkoumaného podniku existujícími dodavateli, ale způsob řízení  

                         informačního systému vzhledem k dodavatelům. 

• Management IS: tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k  

                         informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a  

                         vnímání koncových uživatelů informačního systému. Cílem metody  

                         HOS 8 není průzkum v oblasti znalosti managementu IS.[4] 

 

Poté co byly určeny jednotlivé oblasti, je třeba uvést kritéria, jejichž pomocí 

bude možné určit a identifikovat stav jednotlivé oblasti informačního systému. Tyto 

kritéria jsou formulována pomocí kontrolních otázek. 

Na stanovené otázky se odpovídá výběrem jedné z možností, která je 

definována škálou odpovědí. Důležitost jednotlivých odpovědí je převedena do 

číselné stupnice například tímto způsobem: 

 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

5 4 3 2 1 
Tabulka č.2: Přiklad bodového ohodnocení úrovně systému 

 

Bodové hodnocení může být i obráceně, pokud  záporná odpověď má vysoký 

stupeň stavu dané oblasti. 

 

1.3.2 Určení hodnoty stavu i-té oblasti 
 

Vyloučena je otázka s maximálním bodovým ohodnocením odpovědi a otázka s 

minimálním bodovým ohodnocením odpovědi pro danou oblast. Hodnota stavu oblasti 

se pak vypočítá jako aritmetický průměr z hodnot otázek, které zůstanou. Výsledek je 

zaokrouhlen a to na celé číslo. Na základě tohoto výsledku je poté určen podrobný stav 

informačního systému. Celkový stav úrovně informačního systému pak odpovídá úrovni 

nejslabší dílčí části. Za úplně vyvážený IS se pak považuje stav, kdy všechny dílčí části 

dosahují totožné úrovně. Při grafické interpretaci jsou výsledky stavů jednotlivých 

oblastí zakreslovány do soustavy 4 os. Poloosy jsou stabilně pojmenovány podle 
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jednotlivých oblastí metody. Výstupem této metody, po zpracování a vyhodnocení 

všech kontrolních otázek a vytvořením grafických zobrazení, je, zjištění souhrnného 

stavu informačního systému. [4] 

 

 
Obrázek č.4: Vyvážný informační systém 

 

„Nominální význam hodnot ui (stav zkoumané oblasti) je vyjádřen hodnotou, která má 

následující nominální význam: 

ui = 5 znamená velmi vysokou úroveň oblasti i 

ui = 4 znamená vysokou úroveň oblasti i 

ui = 3 znamená střední úroveň oblasti i 

ui = 2 znamená nízkou úroveň oblasti i 

ui = 1 znamená velmi nízkou úroveň oblasti i 

Souhrnný stav informačního systému u se najde pomocí vztahu s použitím hodnot 

z výše uvedeného podrobného stavu informačního systému: u = min (u1, u2 ..., u8).“ [4] 

 

Stanovení vyváženosti systému 

Pro vyvážený systém platí:           (ui-u) ≤ 1   nebo  Σ( ui-u) ≤ 3 

Pro nevyvážený systém platí:     
8

1i=
∑ ui -u ≥  nebo   max (ui-u) ≥ 2 

Pro zcela vyvážený systém patří: model, kde pro každé ui  platí ui = u. [4] 
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2. Analýza problému a současné situace 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolil firmu ATYKO spol. s r.o., vzhledem 

k spolupráci s firmou, znalosti poměrů a vztahů ve firmě. Většinu informací mi poskytl 

Dalibor Lakwa, který je jednatelem firmy a zároveň zastává pozici vedoucího 

technologického úseku.  

Dále uvedená analýza společnosti společně s jejím informačním systémem bude 

provedena pomocí expertního posouzení, kde budu vycházet především ze zkušeností 

získaných již zmíněnou spoluprácí s touto firmou, ale především na základě 

teoretických poznatků a faktů získaných během celého studia. Ekonomické, 

marketingové, výrobní či jiné strategie nejsou součástí této práce, avšak pro lepší 

pochopení firemní situace využiji SWOT analýzy.  

 

2.1 Základní údaje o firmě 

 
Obchodní firma:      ATYKO, spol. s r. o. 

Sídlo:                       Ostrovačice, Veverské Knínice 252, PSČ 664 81 

IČO:                        433 89 996 

Právní forma:           Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: -  obchodní činnost 

                                -   koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

                                 -  podnikání v oblasti nakládání s odpady      

                                 -  zámečnictví 

 

2.1.1 Profil společnosti 
 

Společnost vznikla v roce 1991 jako drobný podnik zabývající se zámečnictvím 

a kovoobráběčstvím, postupně se rozrůstal její výrobní program, který se rozšířil na 

konstrukční práce, kovovýrobu a montážní práce.. S dalšími investicemi, které byly do 
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podniku uskutečněny se zvýšil i počet majitelů, kteří se ze zaměstnanců dostali až na 

tuto pozici a stali se tedy spolumajiteli.  

Nyní patří již delší dobu mezi přední dodavatele dopravníků a dopravníkových 

systémů v České republice. Vyrábí  špičkové, na míru a dle potřeb zákazníka 

zkonstruované dopravníkové systémy, které nacházejí využití ve výrobních i 

skladových provozech. Dle potřeb a požadavků zákazníka mohou být tyto systémy plně 

automatizované. 

 

2.1.2 Organizační struktura 
 

Společnost je v současné době vedena třemi společníky, z nichž každý má 

třetinový podíl společnosti. Funkce jednatelů jsou rozděleny do těchto tří specifických 

pozic: vedoucí obchodního oddělení, vedoucí technologie, vedoucí montáže.  

Firma nyní snížila počet zaměstnanců na 17. Jedná se o montážní pracovníky 

pracující ve výrobním nebo servisním sektoru., jejichž pozice nejsou podrobněji 

specifikovány a jsou řízeny jedním z jednatelů firmy.  

Ve firmě není zavedena žádná účetní pozice a společnost využívá externích 

služeb specialisty, tedy outsorcingu.  

 

2.1.3 Výrobní program společnosti 
 

Dopravníky ATYKO nacházejí své uplatnění v expedičních i výrobních 

systémech:  

Expediční linka slouží k rychlému a přehlednému vychystávání zboží s použitím 

poháněných i nepoháněných dopravníků. Celý proces lze použitím dopravníků 

podstatně urychlit, například i přísunem prázdných přepravek – výrazně se zkracují 

zejména manipulační časy. 

Dopravníková dráha vhodně podporují výrobní procesy. Jsou využívány pro přísun 

materiálu a přesun výrobků mezi jednotlivými pracovišti - pomáhají výrazně zrychlit 

výrobní proces. 

Dopravník je vždy členěn na několik základních částí podle procesů, které v 

jednotlivých částech dopravníku probíhají. 
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Hlavními typy dopravníků jsou: 

• válečkové 

• pásové 

• modulární 

• článkové  

• řetězové 

 

 
Obrázek č.3:  Válečkový dopravník 

 

 

Dalšími dodávanými výrobky a komponenty dopravníkových systémů jsou : 

• pneumatické brzdy a zarážky  

• přesunovače : kolečkový třídič třísměrný 

                              páskový presunovač 

• manipulační jednotky (otočné, nůžkové, zvedací) 

• výtahy (typu pater noster) 

• výrobní linky 

• vychystávací linky (spádový regál) 

• ruční skladové a obslužné vozíky 

• přepravní kontejnery 

• pracovní stoly, dělící stěny, mříže 
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Obrázek. č.6: Vychystávací linka                          Obrázek. č.7: Výtah páter noster 

 

 Společnost ke všem výrobkům dodává certifikát CE s prohlášením o shodě, je také 

držitelem certifikátu ISO 9001. 

 

2.1.4 Významní odběratelé a zákazníci 

 

• ALIMA značková potravina, a.s. 

• 6 8 HCadence Innovation s.r.o. 

• CELogis a.s. 

• Hanácká kyselka s.r.o. 

• IRCR Manufacturing s.r.o. 

• MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o 

• PHARMOS, a.s. 

• PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. 

• PURUS - MEDA, s.r.o. 

• Siemon CZ s.r.o. 

• UNIPHARMA Prievidza slovenská lekárnická a.s. 

• ZP Šumvald, a.s. 
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2.2 SWOT analýza společnosti 

2.2.1 Silné stránky 
• pružnost a přizpůsobivost  

• dlouholetá zkušenost a know how v oboru 

• seriozní jednání s klienty 

• kvalitní výrobní prostředky  

• spolehliví zaměstnanci 

 

2.2.2 Slabé stránky 
• neprovázaný a nekomplexní informační systém 

• nejednotnost vedení managementu 

• nedostatečný školící a vzdělávací proces 

• redundance funkcí pracovníků ve firmě 

• neefektivní část některé výroby 

 

2.2.3 Přiležitosti 
• zvýšení efektivity a snížení nákladů prostřednictvím změny podnikového 

informačního systému 

• využití CRM pro zlepšení práce se zákazníky 

• zvýšení hospodárnosti pomocí propojení jednotlivých oddělení díky změně inf. 

systému 

• další rozšíření nabízených služeb  

• zlepšení logistiky 

• rozvoj prodejních kanálů 

• oslovení nových zákaznických segmentů 

• partnerství s jinou firmou 

• zisk dotací z EU a nákup nových strojů 

 

2.2.4 Hrozby 
• ztráta a zneužití firemních dat 
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• vývoj kurzu CZK vůči USD a EUR 

• vznik nové technologie a její využití konkurencí 

• neshody ve vedení společnosti 

• rostoucí ceny pohonných hmot 

• zesílení spotřebitelského, zaměstnaneckého nebo ekologického tlaku 

• počítačová kriminalita 

 

2.3 Analýza současného stavu systému 

 
Analýza stávajícího řešení ve společnosti pomůže zjistit, zda a jak je možné využít 

existující řešení pro nasazení nového informačního systému. Pomáhá také lépe poznat, 

jakým způsobem probíhají procesy zajišťující celkový chod společnosti. Následuje 

popis aktuálního stavu, co se týče hardwarového a softwarového vybavení ve firmě. 

Dále pak zhodnocení výhod a nevýhod tohoto řešení a zdůvodnění důležitosti nalezení 

nového adekvátního řešení. 

 

2.3.1 Informační technologie ve firmě 
 

Současné softwarové vybavení firmy bych nazval jako dostatečné, ale ne plně 

vyhovující. Operačním systémem je Microsoft Windows XP1. Firma využívá především 

software Office 20032 od společnosti Microsoft. V programu Excel vytváří sestavy a 

tabulky potřebné pro sledování chodu firmy a průběhu jednotlivých zakázek. Procesy ve 

společnosti jsou tedy pokryty kombinací mnoha tabulek vytvořených právě ve MS 

Excel a dokumenty, sestavovány v MS Word.  

 

 

 

 

 
1 Microsoft Windows XP je ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation 
2 Microsoft Office je ochrannou známkou Microsoft Corporation 
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V tomto vidím nejvýraznější slabinu firmy, protože vhodný informační systém 

by mnohonásobně urychlil chod firmy, průběh zakázek, sledování stavů zásob a 

kalkulaci nákladů. Nehledě na nesporné výhody ERP systémů spojené s vzájemnou 

provázaností a interaktivností, díky které je možno vše sledovat podrobněji a průkazněji 

a efektivněji. Přestože je tento způsob již zaběhnutý a svým způsobem funguje, nestaví 

firmu do dobrého světla a konkurenci dává značnou výhodu.  

Dále pro konstruování je využíván AutoCAD Inventor Professional, který 

poskytuje komplexní soubor nástrojů pro tvorbu a dokumentaci digitálních návrhů. 

Tento program výrazně urychluje konstrukci 2D i 3D výkresů a návrhy výkresů jsou 

poměrně snadno realizovatelné. Investici do tohoto poměrně drahého softwaru považuji 

za přínosnou a velmi dobře promyšlenou. Navíc společnost AutoCAD je v daném oboru 

považována za špičkového tvůrce softwaru a lze tedy počítat s možnými updaty a 

upgrady do budoucna pro případ rozšíření výrobních technologií či nových 

konstrukčních postupů, které neustále přicházejí. 

Přestože se programové vybavení firmy může zdát zastaralé, toto současné 

stávající řešení má následující nesporné výhody: 

 

• nízké provozní náklady 

• snadná a přímá úprava veškeré databáze 

• korekce vytvořených a již zaevidovaných dokladů 

• známé a zavedené prostředí 

 

Hlavní nevýhody toho stávajícího řešení spatřuji v: 

 

• značná redundantnost dat  

• duplicita dat 

• méně kvalitní zabezpečí uložiště 

• nedostatečná návaznost jednotlivých procesů, které  probíhají v společnosti 

• neefektivní přístup k uloženým datům, jenž zapříčiňuje pomalou reakci na 

potřebu zákazníka 

• nízká efektivita a s ní spojená hospodárnost zaměstnanců 
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Webová prezentace firmy má poměrně solidní vzhled, obsahuje veškeré 

potřebné informace, které by mohl potenciální zákazník potřebovat pro první kontakt s 

firmou. Na těchto stránkách www.atyko.cz se nacházejí i sekce obsahující fotografie 

vytvořených zakázek a projektů a s popisem dílčích komponentů. Tyto stránky však 

byly vytvořeny v roce 2009. Od tohoto roku nejsou aktualizovány, přestože je možno 

konstatovat, že k žádným změnám nedošlo. Webová prezentace mnohých konkurentů 

obsahuje často propracované animované rozhraní a na první pohled tedy může zákazník 

usoudit, že konkurence více dbá na svoji propagaci a nevyužívá moderních 

informačních v jejich plné síle. Na druhou stranu stránky jsou přehledné s jasnou 

strukturou.  

2.4 Analýza IS/IT metodou HOS 8 
 

2.4.1 Hardware 
 

Každý vedoucí pracovník má svůj vlastní počítač, monitor a  multifunkční 

tiskárnu. Toto je umístěno ve vlastní kanceláři. Jednotlivé stanice jsou propojeny 

jednoduchou firemní sítí do hvězdicové topologie pomocí switche, díky tomu je možno 

sdílet firemní dokumenty, prohlížet a editovat průběh zakázky. 

Navíc firma disponuje i 2 notebooky pro mobilní potřeby, výjezdy a montáže. 

Současné hardwarové vybavení není ve všech směrech dostačující. Pro běžné 

kancelářské aplikace ano, ale například pro plynulý chod softwaru AutoCAD Inventor3 

je již nedostačující a zde vidím prostor pro možné zlepšení a zvýšení výkonu. Zlepšení 

počítačového vybavení sebou přináší mnohé časové úspory a zkrácení čekací doby, což 

je často zanedbáváno. 

 

2.4.2 Software 
 

Jak již bylo uvedeno výše, informační systém firmy využívá především aplikace 

Microsoft Excel, k de jsou v jednotlivých sešitech sestavovány a tvořeny jednotlivé 

agendy. K těmto agendám patří především:  

 
3 AutoCAD Inventor je ochrannou známkou společnosti Autodesk Inc. 
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• Zakázky: je zde veden přehled veškerých realizovaných nebo započatých  

                      zakázek  

• Faktury: jsou rozděleny na faktury přijaté a faktury vydané; evidence je členěna  

                    podle účetních požadavků na faktury po splatnosti a před splatností a  

                    souhrnný soubor veškerých faktur 

• Objednávky: obsahuje uskutečněné i neuskutečněné objednávky  

• Pokladna: zachycuje tok finančních prostředků a jejich přehled 

• Sklad: přehled všech výrobků či polotovarů, jak na skladě  

• Evidence výrobků: popis výrobkového portfolia firmy s jednotlivými kódy a  

                                     daty, potřebnými k výrobě či realizaci   

• Reklamace: tento sešit obsahuje reklamace jak z pohledu odběratelů, tak z      

                          pohledu odběratelů  

    

Veškeré informace jsou ukládány na jednu PC stanici, která funguje jako server. 

Sdílení dat je realizováno prostřednictvím Windows XP sítě. 

 

Výhodou toho řešení je především stálost z pohledu licenčních poplatků či 

poplatků za aktualizace nebo ročních poplatků spojených s používáním programu. Další 

výhodu spatřuji v poměrné jednoduchosti aplikace ať už jednoduchosti, co se týče 

hardwarových požadavků, nebo v obecném uživatelském směru. Grafické prostředí je 

všeobecně dobře známo a většina uživatelů je s ním ztotožněna a srozuměna s jeho 

rozhraním.  

Nevýhodou je neprovázanost jednotlivých sešitů, tedy chybí zde možnost 

sledování jednotlivých sestava, chybí automatizace dílčích algoritmů jako jsou 

sumarizace , různé kontrolní součty nebo varovné prvky, které by umožňovaly doplnění 

skladu či změnu stavu prvků pro výrobu, dodávku polotovarů a podobně. Další 

nevýhodu spatřuji například v absenci zálohování dat, které je vytvářeno manuálně, sice 

dle časového harmonogramu, ale je zde velký prostor pro selhání lidského faktoru. 

Jednou z největších nevýhod je, že některé procesy zde vůbec nejsou zachyceny, systém 

je zaměřen pouze na ty, které jsou nutné pro chod a které je nutné sledovat a 

zachycovat. 
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2.4.3 Orgware       
 

Mezi jednotlivými uživateli nejsou zavedeny žádná pravidla a každý z uživatelů 

může  k datům přistupovat dle svého uvážení. Chybí tedy pravidla, která by určovala, 

kdo je za co zodpovědný, pracovní postup nebo návod. Pro zálohování jsou využívána 

pouze optická média, v pravidelných časových intervalech dochází k záloze dat. V 

případě požáru však hrozí velká ztráta dat.  

Antivirový program je pravidelně aktualizován a manipulace s firemní 

korespondencí je na vysoké úrovni. V potaz je brána i možná infiltrace z venčí, která v 

minulosti proběhla  a proto byly změněny pravidla pro otevírání neznámých příloh.   

V poslední době je hojně využívá on-line přístup k datům pro možnou práci z 

domova, v této firmě však tato služba ještě nebyla zavedena. 

Největší prostor pro inovaci spatřuji v změně  struktury řízení a celkové správě 

zásob. Chybí zde systematický princip, kterým by byly sklady a v něm umístěné zásoby 

řízeny a spravovány. K aktualizaci dochází spíše nahodile, dle potřeb zakázky 

popřípadě dodatečně při výrobě a dochází tedy k výrazných časovým prodlevám 

spojeným s dalším navýšením nákladů na výrobu. 

 

2.4.4 Peopleware 
 

Veškerý chod, který je spojen s nastavováním parametrů a řešením problémů, je 

třeba směřovat na externího specialistu, který není součástí kolektivu firmy. Tento 

faktor může značně omezit plynulost průběhu zakázky, respektive celého fungování 

informačního systému. Jedním z přínosů moderního informačního systému je jeho další 

vývoj a posun ku předu. V tomto případě k žádnému rozvoji nedochází a není tak 

naplňována podstata toho zmíněného informačního systému. 

 

2.4.5 Dataware 
   

Každý uživatel se přihlašuje pomocí svého vlastního unikátního hesla. Díky 

tomuto heslu jsou zpřístupněny veškerá data a ty je možno editovat nebo vytvářet. 

Zneužití dat je zde nepravděpodobné, protože přístup k datům mají pouze jednatelé 
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firmy. Změny dat není možné sledovat, pouze datum editace. To je značně nevýhodné a 

při chybách není možné určit původce. Neúmyslné či cílené smazání je není možné 

zpětně dohledat. Tento problém je způsoben hlavně absencí směrnic pravidel a 

konkrétnějšího určení přístupových práv.   

Značným problémem je nekompletnost dat, jak již bylo zmíněno výše. Data jsou 

zachycována pouze z nezbytného pohledu. 

Zálohování dat je prováděno a následně chronologicky evidováno.  

 

2.4.6 Customers 
 

Firma schraňuje databázi zákazníků včetně kontaktních osob a poskytnutých 

informací o zákaznících. Firma zná instalace a mnohdy i vybavení zákazníků a může 

tedy nabízet v jednotlivých segmentech inovativní řešení, popřípadě jinak doplňovat 

zakázky. Díky této skutečnosti je možno přizpůsobit marketingovou strategii 

jednotlivým zákazníků, popřípadě rozdělit zákazníky do těchto skupin a přistupovat k 

nim víc individuálně. Firma disponuje poměrně kvalitními internetovými stránkami a 

kterýkoliv nový potencionální zákazník se jejich prostřednictvím může dozvědět 

spoustu užitečných informací nutných pro realizaci zakázky. Chybí jim však jiná 

jazyková verze, což značně znevýhodňuje jejich postavení vůči konkurenci. Tyto 

stránky jsou optimalizované pro internetové vyhledávání. 

 

2.4.7 Suppliers 
 

Komunikace analyzované firmy s dodavateli probíhá především prostřednictvím 

e-mailu a jejich následný telefonickým potvrzením. Požadavky na dokumenty k prodeji 

jsou standardní u každé dodávky od dodavatele (běžná faktura a dodávkový list). 

Nejsou požadovány strojově čitelné dokumenty, přestože jsou ve většině případů 

dodávány. Dodavatelé firemní požadavky naplňují a to bývá kontrolováno při přijetí 

každé dodávky. Vůči všem dodavatelům se firma snaží dodržovat včasnost poskytování 

informací o objednávkách ze své strany.  
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Firma nevyužívá všech výhod elektronické komunikace, mezi které například 

patří elektronická výměna dat tzv. EDI. Způsob této komunikace standardizuje 

dokumenty a výrazně urychluje a zefektivňuje tok firemních dokumentů. 

  

2.4.8 Management IS 
 

Firma nemá definovanou žádnou strategii, respektive je definována neformálně a 

tedy i cíle nejsou pevně dané. Správcem a technikem informačních prostředků ve firmě 

je externista, který není schopen vždy pokrýt aktuální požadavky a informační systém 

se tedy nemůže plynule přizpůsobovat. Značná míra neformálního managementu 

informačního systému firmy je původcem nejasností ve strategii firmy. Externí 

spolupracovník nepřináší podněty ke zlepšení firemního informačního systému a obecně 

nemá inovativní či aktivní přístup k řízení firemního IS. 
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Obrázek č. 8 Grafická interpretace současného IS ve firmě 

 

Výsledky stavu jednotlivých oblastí jsou zakreslovány do soustavy 4 os. Poloosy 

jsou stabilně pojmenovány podle jednotlivých oblastí HOS 8. Souhrnný stav 

informačního systému firmy, je zakreslen jako modrý osmiúhelník. 
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2.5 Firemní požadavky na informační systém 
 

Po konzultaci a provedení analýzy metodou HOS 8 s jedním z jednatelů firmy 

Atyko, s.r.o. bylo usouzeno, že změna by byla adekvátní a je možné provést jednotlivé 

návrhy změn. V následující části této  práce se pokusím nastínit jednoduché zhodnocení 

těchto návrhů a možných změn. Veškeré tyto návrhy a potažmo změny by měly být 

součástí nové firemní strategie spojené s informačním systémem. 

 

2.5.1 Obecné požadavky 
 

Důraz je kladen na informovanost a snadnou dostupnost všech informací, 

protože informace patří k tomu nejcennějšímu artiklu, kterým firma disponuje. Protože 

v této firmě nedochází k dostatečnému využívání všech informací je nezbytné změnit 

informační systém. 

Požadavky na nový informační systém by měli vycházet nejen z potřeb vedení 

společnosti, ale nutná je také konzultace s celým zaměstnaneckým personálem, 

popřípadě i s osobami, které s firmou úzce spolupracují a případné změny by se jich 

dotkly popřípadě je určitým způsobem ovlivnily. ERP systémy pokrývají celou řadu 

oblastí, dovolují a umožňují využít širokou škálu nových funkcí. Rozdíly mezi 

požadavky ze strany zaměstnanců a potřebami ze strany vedení, tedy zadavatele, jsou 

nevyhnutelné. Koncoví uživatelé  požadují určitý komfort, naopak zadavatel co možná 

nejnižší náklady. V tomto případě je však zřejmé, že hledání kompromisu nebude až tak 

komplikované jako v případě větších podniků a rozsáhlejších organizací. 

 

2.5.2 Požadavky na jednotlivé moduly IS 
 

Na veškeré požadavky můžeme nahlížet z mnoha úhlů (technologického, 

procesního, aplikačního), nebo je rozdělit do jednotlivých modulů.  

Obecně se po provedení analýz a konzultace s vedením jedná o následují 

požadavky: 

 intuitivnost ovládání  

 správa přes internet 
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 v souladu s platnou legislativou 

 definice přístupových práv a úroveň zabezpečení 

 

Požadavky na jednotlivé moduly: 

 

• Skladový modul: Především podpora inventurních procesů prováděných na 

skladech a s ní související podpora více skladů s možností logického členění a 

ne tedy jen fyzického. Dalším prvkem je evidence likvidace poškozených nebo 

znehodnocených zásob pro jejich důkladnější přehled. V současné době je nutná 

ekologická likvidace např. obalů. Důležitou schopností je možnost volby 

jednotky u skladové položky, se kterou souvisí lepší přehlednost. Dále 

oceňování zásob s jejich následným přeceněním. Online přehled zásob a 

všechny zmíněné požadavky by měli ve výsledku optimalizovat zásoby.  

 

• Výrobní modul: Vhodné je zavedení kusovníku a s ním spojeného zavedeného 

novějšího technologického postupu. Podpora zjišťování materiálových potřeb a 

dále kapacitních možností skladů. Správa nedokončené a rozpracované výroby. 

Sledování jednotlivých servisních intervalů pro stroje. Kontrola nákladů na 

jednotlivé operace a rozčlení na dílčí podprocesy spojené s možností 

rozhodování  jejich průběhu a postupu. Podpora komplexní kalkulace.  

 

• Účetní modul:  Informační systém by měl být schopen vést a následně 

spravovat veškeré účetní a finanční operace, které se ve firmě odehrávají. K 

těmto operacím patří vedení účetní knihy, majetková správa, faktury 

odběratelské a dodavatelské, celkové vedení nákladového účetnictví. Tyto prvky 

jsou ve většině ERP systému vyskytujících se na našem trhu obsaženy a platné v 

souladu s českou legislativou. 

 

• Bankovní modul: Evidence platebních příkazů a bankovních převodů. 

Automatické dohledávání a vyhledávání v transakcích, jejich sledování podle 

typů transakcí, podle čísel účtů, podle variabilních či jiných symbolů. Z toho 
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plyne možnost sledování včasnosti plateb odběratelů. Nezbytností je kalkulace 

kurzů a jeho rozdílů. 

 

• Zákaznický modul: Vytváření benefitních programů spojených s včasnou 

platbou, sledování včasností plateb a určování slev nebo případných bonusů, 

které plynou z předchozích objednávek nebo dohodnutých akcí či jiných slev. 

Výhodou je jazyková flexibilita. Provázanost minulých a současných 

objednávek s možností doplnění potřebných informací nebo dat o zákazníkovy. 

 

• Logistický modul: Požadavky, které se týkají logistiky směřují hlavně na 

sledování a evidenci veškerých firemních zásilek. Možnost sledování cen 

přepravného a sledování dodržování termínu doručení a z nich plynoucí analýza 

těchto údajů. 

 

• Mzdový modul: Z personálního a mzdového pohledu se očekává výpočet 

jednotlivých mezd pro zaměstnance a vedení daňové evidence, které jsou 

spojeny s kalkulací daňově odpočitatelných položek. Zpracování mzdových 

listů. Začlení školících kurzů a přehled již absolvovaných školení.  

 

Od nového informačního systému lze rovněž očekávat funkce, které nemusejí 

přímo souviset s procesy řízení ve firmě, ale mohou uživatelům zpříjemnit každodenní 

užívání a usnadnit jejich rutinní činnost. K dalším technologickým požadavkům patří 

rychlá reakce dodavatele v případě nefunkčnosti systému. S tím souvisí možnost online 

poradenství a online údržba. V zásadě nejdůležitějším technickým požadavkem je 

snadná implementace celého informačního systému. Možnost vést reklamační agendy a 

analyzovat poruchovost  

U procesních požadavků je kladen důraz na logistiku, protože se jedná o velmi 

důležitou oblast pro všechny společnosti, které se zabývají výrobou. Jak již bylo 

zmíněno u skladového modulu práce s objednávkou je třeba sledovat a to nejen ze 

současného pohledu, ale i zpětně a tím ji dále zefektivňovat a dále zdokonalovat. To vše 

je nutné provádět podle současné pevně stanovené legislativy. Zálohování těchto dat po 

dlouhou dobu je další výhodou, která z plyne možností ERP systémů. Nový informační 
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systém by měl již obsahovat funkci importu a exportu datových položek ze stávajícího 

programu, tedy MS Office 2003. Výstupní sestavy by mělo být možné tvořit pro 

všechny vyjmenované moduly a možnost vzájemné provázanosti je zde výhodou. 

 

2.6 Analýza současného českého trhu s ERP systémy 
 

Dle výzkumu CVIS bylo v České republice do roku 2009 zrealizováno 22 524 

implementačních projektů, a to na bázi 80 různých ERP řešení. All-in-one systémy 

přitom tvoří asi dvě třetiny celkové nabídky, z pohledu realizovaných projektů pak 

reprezentují asi 80% českého ERP trhu. Tyto poměry se přitom dlouhodobě nijak 

zásadně nemění. Celkovou nebo dokonce průměrnou hodnotu těchto sledovaných 

projektů lze velmi těžko spočítat nebo odhadnout. I když potenciál českého ERP trhu 

nelze přesně určit, je odhadováno, že standardním ERP řešením disponuje pouze cca 

10% českých organizací. Tento závěr potvrzuje i šetření Českého statistického úřadu z 

roku 2010, jehož závěry jsou uvedeny v následující tabulce. [6]   

 

 
Podniky používající:Podniky používající automatizované sdílení dat  

o přijatých objednávkách 

podle IS, s kterým jsou tato data sdíleny 
Celkem 

Účetnictví zásobování produkce distribuce 

ERP CRM 

  

Počet 

podniků

celkem 

podíl na celkovém počtu podniků v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

Podniky celkem (10+) 40 792 43,7 37,7 30,5 25,5 25,7 20,7 15,4

Velikost podniku         

  10–49 zaměstnanců 32 429 37,4 31,6 24,2 18,6 19,3 13,2 11,0

  50–249 zaměstnanců 6 830 65,0 57,5 51,5 49,4 47,3 44,6 29,1

  250 a více zaměstnanců 1 533 82,7 76,8 71,5 66,1 65,7 72,7 49,3

Tabulka č.3: Automatizace podnikových procesů v rámci ERP ( zdroj: ČSU, převzato z [16]) 

 

V tabulce můžeme vidět velmi malý průnik ERP systému na český trh. 

Především u menších  firem do 50 zaměstnanců situace není překvapivá. Poměrně 

překvapující je situace u středních a především u velkých podniků, kde zastoupení taky 

není vysoké a tento segment není rovněž dostatečně penetrován standardními ERP 

systémy.  
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Podle Molnára [5] je hlavním problémem špatně nastavená strategie ze strany 

dodavatelů a řízení jejich partnerských sítí. Neefektivní realizace a neschopnost 

vyhledání obchodních případů ze strany dodavatelské firmy vede k tomu, že neroste 

ochota zákazníků průběžného investování do dalšího podnikových aplikací. Toto 

tvrzení není adresováno ke všem dodavatelům, protože vždy je přístup individuální, 

avšak jisté společné prvky zde můžeme najít. Jedním z faktorů, který dodavatele do jisté 

míry limituje je neadekvátní informovanost ze strany uživatelských či odběratelských 

organizací. 

Toto tvrzení je možné ověřit z výše uvedené tabulky, kde především malé 

podniky nedokáži dostatečně efektivně investovat do informačních systémů a 

informačních technologií a spokojí se i s kompromisy. 

 

Podle společnosti CVIS zabývající se průzkumem a analýzou českého trhu s 

informačními systémy byla v roce 2010 u organizací s počtem zaměstnanců od 10 do 

1000 jednoznačná převaha a dominance tuzemských výrobců ERP systémů a tento stav 

se jeví jako dlouhodobý. Počet českých ERP systémů narůstá proporcionálně a to ve 

všech sledovaných segmentech, do kterých se jednotlivé organizace dělí podle jejich 

velikosti. Je to způsobenou lepší znalostí poměrů a specifik, které má český trh. 

Zároveň jsou schopni rychleji reagovat na požadavky zákazníků a změny v legislativě 

pomocí vazeb na odborné a jiné státní organizace. Samozřejmostí je, že klíčovým 

aspektem pro volbu ERP systému je cena, tuzemští producenti jsou schopni s ní snáze 

manipulovat a případně se rychle přizpůsobovat konkurenci, na kterou musejí reagovat 

především. Velcí celosvětoví dodavatelé jsou nuceni respektovat předem stanovené 

ceny pro jejich řešení další licence nebo moduly, které jsou určovány dle regionů a tím 

je značným způsobem snižována jejich konkurenceschopnost především u zmíněných 

menších a středních společností. Dlouhodobost a podpora společně s kvalitním servisem 

je poměrně kritická oblast, která je u cenově přijatelnějších řešení určitě kritičtější než u 

zaběhnutých velkých společností, které mají na tomto faktu založenou velkou část  své 

marketingové strategie. Tyto služby vyžadují větší investice a hlavně drobnější tuzemští 

vývojáři nejsou schopni tyto náklady plně pokrýt. Z pořízení levnějšího ERP systému 

tedy vyplývá i jisté riziko v podobě neschopnosti aktualizovat nebo inovovat stávající 

řešení , které se podílí na chodu hlavních podnikových procesů.  
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Jelikož společnost, kterou analyzuji spadá do kategorie malých podniků do 50 

zaměstnanců na následujícím grafu bych chtěl uvést, jaké ERP systémy tyto organizace 

nejčastěji pořizují. 

  

 
Obrázek č.9: Nasazení ERP systému v malých organizacích ČR( zdroj: CVIS 2010, převzato z [8]) 

 

Z 8752 zkoumaných referencí využívalo přibližně 3000 malých organizací 

produkty od společnosti Helios. K dalším úspěšným společnostem patří společnost 

ABRA a Altus Vario, který konkuruje ostatním hlavně svoji příznivou cenou. 

 

Dále bych chtěl porovnat využívání ERP u nás a ve světě, respektive v soudních 

zemích EU. Průzkum realizovaný společností Plaut, nabízí srovnání situace na trhu ERP 

systémů v ČR a našich sousedních zemích - Polsku a Rakousku. Z něho například 

vyplývá, že zatímco v ČR využívá v segmentu středních podniků integrovaný ERP 

systém 83 % podniků, v Polsku a Rakousku je to shodně pouze 62 %. Dominantním 

dodavatelem je ve všech třech zemích SAP. Rozsah funkcí, které jsou systémy ERP 

podporovány, je ve všech třech zemích velmi podobný. Podporované funkce jako jsou 

například controlling, nákup, materiálové hospodářství, finanční účetnictví, prodej a 

řízení lidských zdrojů podporuj nejméně polovina z analyzovaných zdrojů. Další 

agenturou, která provedla podobný průzkum v CŘ, Rakousku a Polsku je agentura 

Botticeli a odpovědělo v něm 240 respondentů, především IT manažerů a finančních 

ředitelů menších a středních firem (dle vlastní klasifikace). Z těchto odpovědí bych 

zmínil , že ERP systém ještě stále není samozřejmostí pro všechny firmy. 88% 

dotazovaných společností používá ERP systém, bez ERP je 12% firem. Podniky bez 
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jednotného ERP systému používají izolované systémy nejčastěji v oblastech financí a 

řízení skladu (72%, respektive 41%). Téměř 30% z nich uvažuje o nákupu ERP 

systému. Mezi nejčastěji implementované funkce v ERP systémech patří finance (91 

%), řízení skladu (81%) a obchodu (77%). Dalším závěrem je, že 87% společností 

používá ERP systém schopný účtovat v měně euro, v 76 % případů byla tato 

funkcionalita standardní součástí systému. Průměrná doba implementace ERP přesahuje 

6 měsíců, za největší úskalí implementace ERP považuje většina dotázaných přístup 

zaměstnanců (40%), integraci jednotlivých systémů (29%) a konverzi původních dat (18 

%). Dále bych zmínil, že 31% společností používá vedle ERP softwarové systémy, které 

nejsou automaticky propojeny s finančním systémem (izolované systémy), nejčastěji v 

oblastech financí (50%), výroby (17%) a obchodu (12%). 42% z nich by považovalo za 

přínosnou integraci izolovaných systému do ERP. Z výzkumu také vyplynulo, že 

většina společností (71 %) je s výběrem svého ERP spokojena a znovu by se rozhodla 

stejným způsobem. Pouze 15 % respondentů by volilo menší, levnější systém, 14% 

naopak systém větší a více komfortnější. [10] 
 

2.7 Zhodnocení a dílčí závěry 
 

Z výše zmíněného vyplývají závěry vedoucí k nutnosti nahradit současné 

stávající řešení. Faktem vedoucímu k tomuto závěru je, že většina firemních procesů je 

vedena odděleně a ve valné většině případů pomocí tabulek programu Microsoft Excel, 

jenž umožňuje minimální vzájemnou vazbu.  Pro plynulejší a hladší chod společnosti je 

nezbytné zvolit úplně nový informační systém, který se postará komplexně o globální 

procesy ve firmě a umožní firmě efektivnější a hospodárnější fungovaní.   
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3. Vlastní návrhy řešení 
 

Na základě výše zmíněné analýzy a pohovorů s vedoucím pracovníkem firmy 

budu navrhovat vybudovat nový informační systém, který umožní především 

zefektivnění řízení firemních procesů při řízení, integrovat všechny procesy v rámci 

jednoho systému, což by vedlo k výrazné podpoře obchodu a práce s obchodními 

partnery, podpoře marketingu a servisní péče nehledě na možnost dalších analýz. 

Všechny uvedené nedostatky v informačním systému firmy Atyko s.r.o. není bohužel 

možné v rozsahu této diplomové práce dostatečně detailně rozpracovat.  

Proto se ve své práci budu soustředit na rozhodující oblasti, informační strategii, 

tedy výběr nového informačního systému jak bylo uvedeno v cílech této práce. 

Společně s novým informačním systémem je nutné odstranit některé nedostatky ve 

složce orgware. Většina těchto nedostatků spočívá v nedostatečném vyškolení 

pracovníků a tyto problémy je možné odstranit školícím programem sestaveným 

konkrétně pro potřeby a parametry firmy.  

Součástí informačního systému může být i webová prezentace společnosti, která 

může být interaktivně navzájem provázána. Jedním z navrhovaných kroků by tedy bylo 

zlepšení webové prezentace pro účely zlepšení postavení mezi silnou konkurencí. 

Zdůraznit bych chtěl především optimalizaci webu pro vyhledávače. Většina uživatelů 

požívá pro uspokojování svých potřeb možností vyhledávače. Pro úspěch webových 

stránek je tedy vhodné, aby při zadání klíčových slov, např. produktu firmy nebo oblasti 

podnikání , zobrazovaly tyto stránky na předních pozicích v seznamu vyhledávače. Z 

toho tvrzení plyne, že čím je web kvalitnější, tím výše v seznamu je umístěn. Lze z toho 

odvodit, že web, který nelze vidět ve vyhledávači jakoby neexistoval. Toto řešení by 

mohlo být zadáno externí firmě pro zpracování. Zaměřil bych se však především na 

odstraňování nedostatků zmíněných v odstavci výše.   
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3.1 Informační strategie  
 

Pomocí informační strategie je možno definovat vizi, cíle a hlavní 

charakteristiky budoucího stavu IS/IT v dané firmě. Jedná se o základní dokument, 

který určuje strategické řízení této oblasti. Navazuje na globální strategii firmy a jejím 

cílem je podpora cílů firmy prostřednictvím informačních technologií. Jde o hlavní 

dokument, který musí být zřetelně definován před tvorbou či pořízením IS, potřebného 

hardware, dalšího softwaru, apod. 

Ze  závěrů analýzy HOS 8 vyplývá, že jedním ze základních nedostatků v oblasti 

informačních technologií v analyzované firmě je velká míra neformálnosti IS jako celku 

a celkové firemní IT strategie, která je určena velmi jednoduše a není dostatečně 

formální. Nutností je tedy její základní předpoklady a východiska jednoznačně a 

formálně definovat. Výše zmíněné je nutné provést před dalším krokem, tedy změnou 

IS pro firmu, protože z toho bodu je možné dál vycházet a od toho bodu je možné 

směřovat všechny další kroky zavádění inovací a změn. 

 

3.1.1 Základní východiska informační strategie firmy 
 

• Jasná definice celkové globální firemní strategie a jejich cílů prostřednictvím 

IS/ICT, řízenými firemní informační strategií. 

• Realizace základního dokumentu dlouhodobé koncepce firmy Atyko  v oblasti 

IS/ICT, závazné nejen pro management,ale  i všechny zaměstnance firmy. 

• Následné udržení firemního IS na kvalitní úrovni pomocí aktualizací popřípadě 

rozšiřujících modulů 

 

3.2 Výběr informačního systému 
 

Základní otázkou, kterou je nutné si položit při výběru informačního systému je 

zda využívat tvorby systému na zakázku nebo využít již předem hotového řešení. Každé 

z těchto řešení má své pro a proti. V případě menší společnosti jakou je Atyko s.r.o., 

která nemá žádné nadstandardní potřeby se jeví jako nejvhodnější řešení volba hotového 
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systému. Přesto je třeba každou z variant posoudit vzhledem k specifikovaným 

požadavkům firmy a rozhodnout se pro některé z nabízených řešení. 

Koupě již sestaveného a hotové řešení přináší mnohé nesporné výhody. K těmto 

výhodám patří jednoduchost, rychlost oproti sestavování inf. systému na míru, kde je 

nutné počítat s delší dobou vytvoření a splnění všech požadavků, nehledě na další 

dolaďování  a odstraňování nesrovnalostí.  

U již hotových systémů je po vytvoření licenční smlouvy nebo zakoupení 

požadované licence možné ihned systém implementovat do podniku a začít s jeho 

kompletním zaváděním do podnikových procesů. Mezi další výhody jistě patří nižší 

cena pořízení, pokud si při koupi zákazník nestanoví příliš komplikované nestandardní 

požadavky a podmínky realizace, za které by byl nucen dodavatel navýšit cenu. S 

cenovým navýšením je také nutné počítat při možné optimalizaci. Výběru vhodného 

dodavatele je nutné věnovat velké úsilí, protože na našem trhu s ERP systémy je spousta 

ERP systémů, které obsahují nespočet funkcí optimalizovaná pro diferencované odvětví 

všech podnikatelských činností. 

Pro již zhotovená řešení můžeme nalézt přínos také v tom, že před námi tento 

program vyzkoušelo a lépe říci testovalo mnoho uživatelů, kteří již odstranili hlavní 

nedostatku běžného provozu. Tvůrce těchto systémy tedy věnoval spoustu času 

testováním i získáváním zpětných vazeb od konkrétních uživatelů a mohl tedy svůj 

software vylepšovat. 

Narozdíl od hotového řešení může volba tvorby zakázkového produktu přinést 

možnost úplné adaptace na individuální procesy odehrávající se v podniku a již 

zmíněnou delší dobu tvorby. Z toho také vyplývá možnost nesplnění všech požadavků a 

očekávání finálního produktu. Tvůrce tohoto systému je rovněž nutné detailně a 

podrobně seznámit s chodem společnosti a procesy, které se zde odehrávají, to může 

znamenat i jisté bezpečnostní riziko v podobě úniku citlivých informací.  

 

3.1.1 Výběr vhodných kandidátů 
 

Průzkum tržní nabídky je základní úkonem, který je nutné provést pro zjištění 

jaké jsou vlastně možnosti. Po provedení průzkumu trhu jsem zjistil, že firmě Atyko 

s.r.o. bude nejvíce vyhovovat ERP z kategorie systémů, které se zaměřují na obchodní 
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činnost. Hlavní kategorií, do které se ERP systémy dělí je velikost firmy, ve které mají 

fungovat. Je dělena na malé organizace od 10 do 49 zaměstnanců, dále na střední 

organizace od 50 do 249 zaměstnanců a na velké organizace s počtem zaměstnanců od 

250 do 1000. Organizace s větším počtem zaměstnanců  spadají do jiné kategorie. Mnou 

analyzovaná firma spadá do první kategorie malých organizací.  

 

Při výběru vhodného kandidáta jsem se inspiroval především analýzou, kterou 

provedl Sodomka [6]  a podrobně analyzoval český trh. Jelikož se jedná o aktualizované 

a rozšířené vydání této knihy, která byla vydána v roce 2010 jsou data aktuální a lze je 

tedy možné brát v potaz a považovat je za směrodatné. Jelikož výběr ERP systému je 

zdlouhavý a komplikovaný proces, od kterého se odvíjí veškeré dění ve firmě je vhodné 

se inspirovat i předchozími volbami konkurence, respektive zjistit si reference. Dá se 

totiž předpokládat, že firmy vložily nemalé finanční prostředky na výběr toho 

správného informačního systému.   Pokud je nějaký systém oblíbený a používá ho 

hodně organizací, je logické, že používají z nějakého důvodu a výběr nebyl pouze 

náhodnou volbou.  

Prvním východiskem pro volbu vhodných kandidátu na volbu systému je tedy 

literatura, viz Obrázek č.8: Nasazení ERP systému v malých organizacích ČR. 

Druhým východiskem je průzkum pomocí internetových stránek zabývajících se 

volbou správného inf. systému. Po hledání takovýchto webových stránek jsem nalezl 

www.systemonline.cz. Na této stránce je ucelený přehled dostupných ERP systémů na 

našem trhu společně s množstvím odborných článků, které se tou tématikou zabývají. 

Díky těmto stránkám se pokusím vyfiltrovat další vhodné kandidáty, jenž by 

vyhovovaly požadavkům firmy. Na těchto stránkách jsou uvedeny i statistiky a 

reference uvažované jako jedno z kritérií hodnocení. 
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Obrázek č.10: Přehled ERP systémů odpovídajících zvoleným kritériím (převzato z [14]) 

 

Po prozkoumání těchto vyfiltrovaných ERP produktů jsem srovnal nabízené 

vlastnosti se specifičtějšími požadavky stanovenými v předešlých kapitolách. Tyto 

požadavky se vztahovaly především na jednotlivé moduly systému.  

Pro lepší rozhodování jsem využil možnost testování programů a kde to bylo 

možné, nainstaloval jejich demoverze pro ověření některých deklarovaných vlastností. 

Vše je nutné konfrontovat s finančními možnostmi firmy. Nabízená hotová 

řešení se pohybují v podobné finanční sféře a rozdíl mezi jednotlivými nabídkami není 

mnohonásobný. 
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3.2 Popis jednotlivých ERP systémů 
 

V této kapitole se pokusím popsat vybrané informační systémy, zdůraznit jejich 

přednosti a pokusím se vyjmenovat jejich nedostatky. Jedná se o systémy, které patří 

mezi ty nejpoužívanější na českém trhu a téměř všechny z těchto systémů by se daly 

implementovat do mnou analyzované firmy díky splnění základních kritérií.  

Základní výběr byl proveden průzkumem trhu a také zjišťováním, které 

společnosti se zabývají poradenstvím a výběrem vhodného ERP systému. 

 

3.2.1 Abra G3 
 
Distributor: ABRA Sofware a.s 

 

Systém ABRA G3 je výkonný ekonomický software pro menší firmy, který 

funguje na platformě Windows i Linux. ABRA G3 je modulárním systémem. Jednotlivé 

moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení. 

Zakoupenou konfiguraci jde tedy postupně rozšiřovat nebo měnit.  

ABRA G3 přináší nástroje k řízení chodu celé firmy. Obsahuje funkce pro 

správu všech běžných firemních aktivit - od účetnictví, adresáře, evidence majetku a 

pošty, prodeje, nákupu, CRM a dalších obsažených přímo v jádru systému, až po 

rozsáhlé možnosti vedení skladů, mezd, řízení výroby, které nabízejí rozšiřující moduly. 

Systém plně pokrývá potřeby typické malé firmy. I pro firmu, která plánuje 

rozvoj své firmy. Po expanzi do větších rozměrů je možné bez obtíží a bez dodatečných 

nákladů na nové školení lidí a zavádění nových procesů přechod na výkonnější systém. 

Plná datová kompatibilita a stejné ovládání zajišťuje vysoké úspory při přechodu na 

výkonnější verzi ERP systému. Mezi hlavní přednosti ABRA G3 patří snadné a 

jednoduché ovládání, paralelní spouštění a běh více agend v libovolném okamžiku, 

maximální provázanost všech agend a snadný přechod mezi nimi, podrobný systém 

přístupových práv, blokací řad dokladů a auditačních příznaků, exporty do řady 

používaných formátů – html, PDF, EDI, XLS, RTF, TXT a mnoho dalšího. [15] 

 

Reference: 123shop a.s., Armáda spásy v ČR, ELKO EP, s.r.o., PORTÁL, s.r.o. 
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Výhody Nevýhody 

+ Prvky ERP systému 
+ Jednoduchost a snadnost ovládání 
+ Variabilita a modulárnost 
+ Velké množství funkcí 

- Strohý základní vzhled 
- Servis a aktualizace není 1. rok v ceně 
- Licencování a aktualizace 
 -Postrádá intuitivnost při ovládání 

 

 
Obrázek č.11: Moduly systému ABRA (zdroj: ABRA, převzato z [15]) 

 
 

3.2.2 EPICOR ERP  
 
Distributor: Epicor Software Czech s.r.o   
 

Epicor vychází vstříc požadavkům dnešního globálního trhu, kde příležitosti k 

docílení maximální ziskovosti a konkurenční výhody vedou řadu výrobců v oblasti 

kovoprůmyslu k rozhodnutí investovat do nových technologií, které jim pomohou v 

růstu jejich aktivit. Společnost Epicor má více než 20-leté zkušenosti s poskytováním 

řešení firmám v oboru kovovýroby a pomáhá svým zákazníkům v celém světě plnit 

obchodní cíle i ve všech úrovních denních operací. Má zkušenost s více než 1700 

implementacemi u průmyslových a kapitálových zařízení na středních trzích. Základní 

architektura zaměřená na služby zpřístupňuje všechny tyto funkce jako bezpečné 

webové služby pro snadnou integraci s aplikacemi systému Microsoft Office a 

globálním zásobovacím řetězcem. Nástroje používané k integraci jsou součástí 

pyramidy produktivity Epicor.[16] 
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Reference: Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., Electrolux s.r.o., GUSEPPE 

a.s., Palace Cinemas Czech s.r.o., Volvo Truck Czech, s.r.o. 

 
Obrázek č.12: Architektura systému Epicor (zdroj: Epicor, převzato z [12]) 

 

Výhody Nevýhody 

+ Kvalitní editor tiskových sestav (Report 
    Designer) 
+ Praktické a rychlé ovládání po  
   základním zaškolení 
+ Uživatelská rozšíření programu 
+ Velké množství funkcí 

- Ceny doplňkových služeb 
- Složitější ukládání dotazů 
- Licencování a aktualizace 
 

 

 

3.2.3 Helios Orange 
 
Distributor: Asseco Solutions a.s. 

 

Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém 

zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje 

dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních 

operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha 

úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, 

včetně např. CRM. Přínosem pro menší firmy je analytický rozsah informačního 



  

  
 

- 52 - 

systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících 

cenu a prodlužujících dobu instalace systému. Velkou výhodou pro menší firmy je 

možnost pořízení modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně snižuje 

investici. V případě růstu firmy nabízí rozšíření o specializované oblasti a návazná 

řešení a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému. [9] 

Samozřejmostí u tohoto typu informačního systému je možnost jeho 

přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům. Pro správnou implementaci 

software jsou nabízeni certifikovaní konzultanti, kteří jsou připraveni vyřešit požadavky 

a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví. Vyspělá technologie pro všechny 

Technologie client/server, na které je tento ERP a ekonomický systém vystavěn, 

zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní 

použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými 

daty. Firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které 

společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL. Každý obor podnikání je jedinečný a 

vyžaduje specifické funkce systému Informační a ekonomický systém Helios Orange 

tak pokrývá široký okruh oborů a poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý 

přístup k informacím potřebným pro správná rozhodnutí. [9] 

 

 
 

Obrázek č.13: Moduly systému Helios Orange (zdroj: Helios, převzato z [9]) 
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Kvalitu tohoto produktu je možno ověřit pomocí demoverze, která je na 

stránkách výrobce nabízena zdarma ke stažení. 

 

Reference: HUSKY CZ, s.r.o., Strojírny Poldi, a.s., TV Barrandov s.r.o., Velvana a.s., 

Sony Slovakia, spol. s.r.o., SCHWARZKOPF s.r.o., PIVOVAR SVIJANY, s.r.o. 

 

Výhody Nevýhody 

+ Velice silné jméno firmy 
+ Rychlé ovládání po  
   základním zaškolení 
+ Uživatelská rozšíření programu 
+ Velké množství funkcí 

- Ceny doplňkových služeb 
- Náklady na údržbu 
- Licencování a aktualizace 
- Implementační práce 
 

 
 

3.2.4 Money S4  
 
Distributor: Cígler SOFTWARE a.s. 

 
Mezi velké výhody patří nasazení v řádu několika dnů a rychlé a bezpečné 

zpracování dat uložených v SQL databázi. Money S4 běží na moderním systému, 

současně však nevyžaduje složitou předimplementační přípravu. Instalace se podobá 

nasazení běžného programu, informační systém však i přesto umožňuje pořízení dílčích 

funkcí na míru, a zejména pak disponuje dalekosáhlými možnostmi uživatelského 

přizpůsobení. Uživatelské sloupce v seznamech, automatické akce nebo neuvěřitelně 

rychlá práce se seznamy jsou proto zárukou spokojenosti uživatele.  

Systém disponuje rychlým kontextovým vyhledáváním a je kladen velký důraz 

na bezpečnost práce s daty, dále jsou minimalizována externí i interní rizika jejich 

narušení. Informační systém Money S4 disponuje rozsáhlými kontrolingovými nástroji, 

které umožní vyhodnocování firmy z mnoha různých úhlů pohledu a podle více kritérií 

současně. Informace z tabulek či textových dokumentů, databází či internetových 

obchodů je možné začlenit do systémů. Umožňuje uložení souborů do databáze, 

komunikace s daty poskytovanými státní správou (Administrativní registr 

ekonomických subjektů), další funkcí je lustrace obchodních partnerů, kde je možné 
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ověřit solventnost pomocí databází Creditinfo a ISIR. Dále nabízí integraci čtecího 

zařízení pro Datové schránky. Pro možnosti sledování sestav je možnost snadného 

exportu dat. [10] 

Vyzkoušení toho systému je možné provést stažením demoverze ze stránek 

výrobce, kde je tento demosoftware nabízen.  

 

Reference: CSS FINANCE s.r.o. , ČEZ Energetické produkty s.r.o. , PENAM, a.s., 

Sonberg a.s., YASHICA s.r.o. 

 
Výhody Nevýhody 

+ Pobočka v Brně 
+ Jednoduchost a snadnost ovládání 
+ Servis a aktualizace 1. rok v ceně 
+ Přehledná informační plocha 

- Strohý základní vzhled 
- Chybí dokumentace pro vývojáře 
- Závislost na dodavateli 
 

 

3.2.5 SAP Business All-in-One 
 
Distributor: SAP ČR, spol. s r.o. 

 

Řešení SAP Business One nejlépe vyhovuje potřebám malých a středních 

společností, které hledají komplexní a integrované podnikové řešení pro kompletní 

podporu podniku. Na rozdíl od ostatních komplexních podnikových řešení na našem 

trhu nabízí Business All-in-One jediné a snadno konfigurovatelné řešení pro správu 

financí, lidských zdrojů, pořizování, zásob, výroby, logistiky, vývoje produktů, 

vnitropodnikových služeb, služeb zákazníkům, odbytu a marketingu. 

Tento ERP systém neposkytuje jen rychlý a snadný přístup ke všem 

vnitropodnikovým informacím, ale také dodává reporty a dokumenty nutné pro 

přijímání rozhodnutí pro všechny oblasti řízení firmy. SAP Business One je na českém 

trhu od poloviny roku 2004. Řešení poskytuje všechny běžné administrativní funkce, 

které umožňují upravovat a zálohovat data, definovat kurzy přepočtu měn, 

parametrizovat oprávnění i přístupy a přistupovat k údajům z produktů třetích stran. 

Skládá se z jednotlivých modulů, které rozšiřují schopnosti řešení SAP Business One, 

zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko více, než jen základní administrativní 

funkce. [13] 
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Na internetových stránkách se dá poměrně snadno  přehledně konfigurovat 

moduly a zjistit tak předběžné cenové rozpětí pro tento systém. 

 

Reference:  PANEP s.r.o., HERO CZECH s.r.o., Comforta s.r.o., OPTAGLIO s.r.o. 
 

Výhody Nevýhody 

+ Kompatibilita s Microsoft Office 
+ Uživatelská rozšíření programu 
+ Vynikající reference firmy 
+ Specifické firemní šablony dokumentů 

- Vyšší cena za licenci 
- Složitější ukládání dotazů 
- Delší doba implementace 
 

 

3.2.6 KARAT Express 
 

Distributor: KARAT Software, a. s. 

 

Karat je komplexní podnikový ERP informační sytém určený pro řízení malých 

a středně velkých obchodních a výrobních organizací a společností. Je vyvíjen s 

důrazem na otevřenost, díky níž umožňuje nejen rychlou a kvalitní implementaci včetně 

tvorby zákaznických modulů, ale také dává možnost každému uživateli vytvářet si svá 

vlastní uživatelská nastavení. Byl vytvořen v grafickém prostředí Windows. Klientská 

část aplikace je vytvořena v prostředí moderních programovacích nástrojů. Jde o 

objektově orientované prostředky určené k vývoji komplexních, vysoce výkonných 

aplikací, využívajících transakční zpracování v databázových prostředích s 

architekturou Client/Server a internetových aplikací v grafickém prostředí. [11] 

Použité technologie zabezpečují vlastnosti jako jsou škálovatelnost a bezpečnost, 

které spolu s dalšími vlastnostmi předurčují informační systém k optimálnímu a 

efektivnímu využití. Systém umožňuje dynamické propojení se systémy třetích stran. 

Samotná licenční politika IS, který nabízí stejně robustní řešení jako zahraniční 

systémy, poskytuje zákazníkům velice zajímavý poměr výkon/cena, čímž zvyšuje 

celkovou  dostupnost tohoto systému. 

Součástí licence jsou zaškolovací procedury a kompletní implementační práce. 

 

Reference: GES-ELECTRONICS a.s., Hanácká kyselka s.r.o. , Hortim-International 

s.r.o. , PRIMAGAS s.r.o. ,TNT Innight Czech Republic s.r.o. , FINES a.s. 
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Výhody Nevýhody 

+ Přístupnost databáze pro možnosti úprav 
+ Možnost upravovat design sestav a  
   obrazovek 
+ Vynikající reference firmy 
+ Přehledná informační plocha 

- Vyšší cena za školení 
- Složitější ovládání pro většinu 
   jednoduchých operací 
- Závislost na dodavateli 
 

 

3.3 Výběr nejvhodnějšího systému 
 

Po provedení celkové analýze českého trhu a výčtu nejvhodnějších kandidátů na 

podnikový systém pro mnou zvolenou firmu se pokusím tyto systémy konfrontovat s 

požadavky a potřebami, které jsem dlouhodobě prokonzultoval s majitelem firmy Atyko 

s.r.o. a následně přehledně sumarizovat jak těmto požadavkům a vlastnostem dostály. 

 

3.3.1 Kritéria pro hodnocení systémů 
 

Jednotlivá kritéria a požadavky firmy společně s vlastnostmi kandidátních 

informačních systémů procentuálně ohodnotím podle následujícího postupu. Čísla u 

jednotlivých kritérií značí důležitost těchto požadavků a vlastností. Z celku tedy 100% 

rozdělím váhu jednotlivých kritérií na stupnici od 1 do 20, s tím, že číslo 1 značí 

nejmenší důležitost a číslo 20 má nejvyšší váhu a je firmu nejvíce důležitý. Poté 

přiřadím ke každému systému ohodnocení, jak danou vlastnost splňuje a tím získá daný 

produkt patřičné body. Z těchto získaných bodů budu vycházet pro volbu absolutně 

nejvhodnějšího systému. Pro sestavení tabulek a výpočet hodnot použiji software 

Microsoft Excel. 

 

Přijatelná cena: výše základní ceny systému, pokud je uvedena přesně i s jednotlivými 

požadovanými moduly, v opačném případě základní cena. 

 

Reference :  Jak jsem již uvedl v předchozích kapitolách, vycházet z hodnocení 

ostatních uživatelů je více než výhodné. Nejenom počet uživatelů využívající tento 

software je směrodatný, ale to v jakém segmentu se dané firmy pohybují. Jedná se 
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subjektivní hodnocení, pro hodnocení toho kritéria použiji informace a znalosti získané 

během zpracování této diplomové práce.  

 

Moduly systému:  Schopnost systému přizpůsobit se pouze těm požadavkům, které 

opravdu využijeme, tedy bez nutnosti platit za něco, co ve skutečnosti nevyužijeme. 

Naopak důrazem na flexibilitu zde rozumíme možnost rozšíření pro budoucí potřeby. 

 

Dostupnost podpory: Vzdálenost geografické polohy dodavatele. Přestože online 

podpora je již samozřejmostí, může nastat případ, kdy je nutná návštěva technika pro 

odstranění závady. 

 

Spolehlivost: Pod tímto kritériem si představuji kontinuitu programu, počet 

implementací a celkové know-how dodavatele.  

 

Implementace: Délka implementačního cyklu společně s případným dalším cenovým 

navýšením za implementační služby. 

 

Náklady na provoz: Náklady spojené s ročním provozem, cenou za nové aktualizace a 

případné konzultační poradenství. 

 

Rozšiřitelnost : Náročnost možného rozšíření po implementaci. 

 

Technické detaily: V tomto kritériu je zahrnuta například kompatibilita s daty 

projektovanými v MS Office. Vzdálený přístup všech uživatelů do ERP systému a 

ostatní zvláštní požadavky 

 

Rychlost reakce na legislativní změny: Schopnost dodávat včas aktualizace 

systémových modulů pro případ legislativních změn. V tomto případě se jedná poměrně 

o zásadní věc, protože pokud stát  například změní výši DPH je nutná i okamžitá změna 

systému. Některé systémové moduly by se tak staly nefunkčními do doby, než by byly 

provedeny tyto aktualizace. 
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Pro hodnocení těchto kritérií jsem použil informace a data získaná především z 

webových prezentací jednotlivých dodavatelů a využil jsem i služeb specializovaných 

webů, které se přímo zabývali hodnocením a vlastnostmi některých ERP systémů. Dále 

jsem využil data jiných firemních zákazníků, kteří hodnotí svůj ERP systém. Provedl 

jsem tedy dostatečný průzkum, abych mohl veškeré své závěry interpretovat v 

následující kapitole, kde jednotlivé hodnoty a závěry vynesu do tabulky.  

 
 
3.3.2 Provedení výběru 
 
Nyní přiřadím k jednotlivým kritériím jejich váhu a hodnoty vynesu do tabulky. 
 
 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost
Atributu 

% 
Přijatelná cena 20 
Reference 16 
Moduly systému 12 
Dostupnost podpory 6 
Spolehlivost 10 
Implementace 8 
Náklady na provoz 12 
Rozšiřitelnost 8 
Technické detaily 4 
Zvláštní požadavky 4 
Celkem 100% 

Tabulka č.4: Procentuální hodnocení důležitosti 
 

Konkrétní systém pak může dané kritérium naplňovat na stupnici od 1 do 10. 

Pokud hodnoty mezi sebou vynásobím, zjistím jaké celkové bodové hodnocení daný 

systém získal a mohu určit zda zvážím jeho použití nebo naopak zda je pro použití 

nevhodný a oproti konkurenci ztrácí. 

 

3.3.3 Hodnocení jednotlivých systémů 
 

Nyní pro přehlednost vyhodnotím každým systém zvlášť a zjistím, jaké bodové 

hodnocení získal. Výsledné hodnoty opět vynesu do tabulky. 
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ABRA G3: 

 

Tento systém má v České republice poměrně dlouhou tradici, proto má dobré reference, 

cena je přijatelná. Implementace je zde oproti konkurenci nepatrně delší. 

 
 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

ABRA G3 
  Váha 

Přijatelná cena 20 10 200 
Reference 16 10 160 
Moduly systému 12 8 96 
Dostupnost podpory 6 6 36 
Spolehlivost 10 8 80 
Implementace 8 6 48 
Náklady na provoz 12 6 72 
Rozšiřitelnost 8 10 80 
Technické detaily 4 8 32 
Reakce na změny 4 6 24 
Celkem 100  828 b. 

Tabulka č.5: Bodové hodnocení ABRA G3 
 
EPICOR ERP: 
 
Systém patří mezi špičky na našem trhu, protože nabízí kvalitní podmínky a co se týče 
zadaných kritérií, jejich splnění můžeme vidět v následující tabulce. 
 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

EPICOR ERP 
  Váha 

Přijatelná cena 20 7 140 
Reference 16 7 112 
Moduly systému 12 6 72 
Dostupnost podpory 6 5 30 
Spolehlivost 10 5 50 
Implementace 8 4 32 
Náklady na provoz 12 4 48 
Rozšiřitelnost 8 6 48 
Technické detaily 4 6 24 
Reakce na změny 4 4 16 
Celkem 100  572 b. 

Tabulka č.6: Bodové hodnocení EPICOR ERP 
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Helios Orange: 

 

Tento je jedním z nejpoužívanějších systémů na českém trhu. Jedná se o kvalitní a 

vyrovnaný systém. Nabízí vysokou flexibilitu a vysoký počet modulů 

 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

Helios Orange 
  Váha 

Přijatelná cena 20 8 160 
Reference 16 9 144 
Moduly systému 12 6 72 
Dostupnost podpory 6 8 48 
Spolehlivost 10 8 80 
Implementace 8 6 48 
Náklady na provoz 12 8 60 
Rozšiřitelnost 8 8 48 
Technické detaily 4 8 32 
Reakce na změny 4 8 32 
Celkem 100  760 b. 

Tabulka č.7: Bodové hodnocení Helios Orange 
 

Money S4: 

 

Tento systém je také poměrně kvalitní. Má poměrně krátkou implementační dobu, 

přijatelnou cenu a disponuje solidní modularitou. Jeho webová prezentace mě velmi 

zaujala, má přehledný ceník, nabízí demoverzi ke stažení.  

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

Money S4 
   Váha 

Přijatelná cena 20 8 160 
Reference 16 9 144 
Moduly systému 12 8 96 
Dostupnost podpory 6 5 30 
Spolehlivost 10 8 80 
Implementace 8 7 56 
Náklady na provoz 12 5 60 
Rozšiřitelnost 8 9 72 
Technické detaily 4 5 20 
Reakce na změny 4 8 32 
Celkem 100  750 b. 

Tabulka č.8: Bodové hodnocení Money S4 
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SAP Business All-in-One: 

 

Tento systém patří k dalším velmi rozšířeným a v České republice velmi využívaným, 

jeho pořízení je finančně náročné a doba implementace patří v porovnání s konkurencí k 

těm zdlouhavějším. 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

SAP Business 
   Váha 

Přijatelná cena 20 6 120 
Reference 16 8 128 
Moduly systému 12 8 96 
Dostupnost podpory 6 6 36 
Spolehlivost 10 9 90 
Implementace 8 3 24 
Náklady na provoz 12 4 48 
Rozšiřitelnost 8 9 72 
Technické detaily 4 7 28 
Reakce na změny 4 7 28 
Celkem 100  670 b. 

Tabulka č.9: Bodové hodnocení SAP Business All-in-one 
 

KARAT Express: 

 

Software od společnosti nabízí spíše průměrné provozní náklady na pořízení, 

nevýhodou je opět delší doba implementace. Výhodou vysoká podpora a doplňkové 

služby. 

VYBRANÁ 
KRITÉRIA 

Důležitost 
atributu 

KARAT Express 
   Váha 

Přijatelná cena 20 6 120 
Reference 16 6 96 
Moduly systému 12 7 84 
Dostupnost podpory 6 9 36 
Spolehlivost 10 8 80 
Implementace 8 5 40 
Náklady na provoz 12 4 48 
Rozšiřitelnost 8 7 56 
Technické detaily 4 5 20 
Reakce na změny 4 7 28 
Celkem 100  608 b. 

Tabulka č.10: Bodové hodnocení KARAT Express 
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3.3.4 Vyhodnocení výsledků 
 

Najít optimální podnikový informační systém v tak vysokém konkurenčním 

prostředí není snadné, přesto se mi to dle zadaných kritérií povedlo. Rozdíly mezi  

jednotlivými systémy nejsou až tak zřetelné, to je způsobenou vysokou úrovní 

zvolených systémů. Závěry mého hodnocení vynesu do tabulky i jednoduchého grafu. 

 

Informační 

systém 

ABRA 

G3 

EPICOR 

ERP 

Helios 

Orange 

Money 

S4 

SAP 

Business 

KARAT 

Express 

Celkový 

počet bodů 
828 572 760 750 670 608 

Umístění 1. 6. 2. 3. 4. 5. 

Tabulka č.11: Výsledné bodové hodnocení systémů 
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Graf. č.1: Celkové hodnocení ERP systémů 

 
 

Pro z volená kritéria a požadavky firmy Atyko s.r.o. se jako nejvhodnější jeví 

systém Helios Orange. Po mnou navrhnuté a majitelem schválené změně firemní 

strategie se by mělo dojít k pořízení toho informačního systému a jeho postupné 

implementaci do chodu firmy. 
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3.4 Implementace nového ERP systému ve firmě 
 

Nejen výběr informačního systému, ale i jeho samotná implementace patří k 

složitým úkolům, se kterými je nutno se vypořádat. Lze ji rozdělit do několika 

následujících kroků a doporučení, které popíšu pro potřeby mnou analyzované firmy. 

Na začátku je vhodné použít předimplementační analýzu, která pomůže 

definovat způsob i průběh nasazení jednotlivých částí systému a také určit nové funkční 

sektory. Zde bych doporučoval formou pohovoru  popsat stávající oblasti a požadavky 

na zachování. Díky tomu se odstraní případné bariéry v podobě neinformovanosti o 

navrhovaném řešení. V průběhu implementační studie se doporučujeme stanovit si 

akceptační kriteria, která jsou bezpodmínečně kladena na informační systém a na 

základě kterých pak bude probíhat ověřování provozu po ukončení implementace. 

Na základě úvodní analýzy je vhodné připravit návrh pracovních postupů, které 

mohou změnit  organizaci práce, díky níž by mělo být docíleno úspory času a zvýšení 

efektivity práce. 

Další fází je nastavení systému a zajištění funkčnosti společně s provázáním 

datových vazeb. Nastavení veškerých parametrů, naplnění číselníků a číselných řad, 

dokladů připraví systém pro naplnění daty. 

Jakmile je systém připraven pro plnění nastává fáze převodu statických dat z 

předchozího systému. Protože data jsou tím nejcennějším, co firma má je vhodné 

maximum z nich převést do nově zaváděného systému. V tomto kroku je vhodná 

příležitost pro odstranění redundantnosti dat a docílit tak pročištění a výsledného 

sjednocení dat. V této fázi je nutné data kontrolovat a upravovat. 

Po zavedení systému a jeho následném naplnění daty je vhodné proškolit 

všechny zaměstnance. Nejlépe individuálně, aby byly zodpovězeny všechny dotazy dle 

potřeb všech zaměstnanců a byli tak připraveni na zkušební provoz. 

Samotný zkušební provoz je vlastně simulací ostrého provozu. V něm se 

ověřuje, zda je systém správně nastaven a zda vazby odpovídají skutečnosti. Zde se 

odstraňují zjištěné problémy a dolaďují se detaily. 

Před samotným ostrým startem je důležité naplnit počáteční stavy systému. 

Původní systémem je totiž během implementace požívám změna by měla být provedena 

velmi rychle. Jakmile jsou naplněny  počáteční stavy je systém připraven na ostrý start. 
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Při ostrém startu je nutná operativní podpora. Tato podpora po několika dnech 

může přijít na standardní podporu. 

 

3.5 Přínosy vybraného systému 
 

 
 

Protože tento systém patří mezi jedny z nejrozšířenějších na našem trhu a dle 

agentury CVIS, obsadil druhé místo viz Obrázek č.8: Nasazení ERP systému v malých 

organizacích ČR, lze očekávat všechny výhody plynoucí z používání ERP systémů, 

které byly zmíněny v teoretické části této práce. Konkrétně u tohoto systému lze 

očekávat velkou zkušenost s firmami podnikajícími ve stejném oboru a tedy využití 

podobných řešení pro detaily a specifika oboru. Další nespornou výhodou tohoto 

softwaru je jeho cena v poměru s výkonem, který poskytuje. Flexibilita systému s 

možností rozšíření o další moduly patřilo k jednomu z hlavních kritérií. Tento systém 

lze rozšířit o více než 40 modulů. 

 

Vzájemné propojení modulů 

Přínosem toho podnikového informačního systému je  komplexnost a jeho 

celkové pojetí jako celku.  Řízení výroby a její hospodaření, kapacit skladů a s ním 

spojeného nákupu, účetnictví. 

 

Dokumentace výroby  

Pro každý vyráběný produkt bude stanoven popis jednotlivých položek, ze 

kterých se výrobek skládá, tedy dokumentace a výrobní postup. Odstraní se tím 

zdlouhavé papírování a k dispozici bude vždy aktuální výrobní postup a metoda pro 

jeho zhotovení. Vše bude elektronicky ošetřeno, znemožní se tím riziko omylu nebo 

chyby ve zvoleném postupu. 
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Bezpečnost dat 

Díky řízenému přístupu bude vždy v systému uloženo, kdo do systému 

přistupoval, jaké změny provedl, popřípadě jaké činnosti v systému prováděl. Díky 

převodu všech dokumentů do elektronické podoby se omezí riziko jejich ztrát. Díky 

nastavení systému bude zvýšeno zálohování veškerých dat, které bude prováděno 

efektivněji a pravidelněji v souladu s firemní strategií. 

 

Snížení administrativních nákladů 

Časová úspora a s ní spojená úspora nákladů hrají velkou roli a jsou jedním z 

hlavních pozitivních aspektů pořízení informačního systému. 

  

Výstupní dokumentace 

Výrobní postupy, jenž jsou zavedeny v samotném systému urychlí veškerou 

manipulaci s dokumenty. Pokyn k výrobě tedy bude možné vytvořit v samotném 

systému a díky provázanosti s jinými aplikacemi docílit značné časové úspory. 

 

Evidence změn ve výrobě 

Sledování stavu materiálu, upozornění při jeho nedostatku. Evidence 

znehodnocování zásob, kdy ke změně došlo popřípadě k nahrazení. 

 

Statistika výroby 

Sledování jednotlivých zakázek bude doloženo a statisticky sledováno. Při 

drobné sériové výrobě dojde k odstranění neefektivní postupů díky sledování 

zmetkovosti a procentu chyb lidského faktoru. 

 

Sledování nákladů na výrobu  

Souhrnné informace o jednotlivých zakázkách výrobcích jsou evidovány v 

systému. Zde je možné získávat statistiky a pomocí tabulek a grafů zjišťovat jak se mění 

struktura nákladů například v důsledku změny cen materiálů.  
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Sledování hospodárnosti 

Díky přehledům získané z uhrazených faktur dochází k možnosti sledování jak 

cen energií tak sledování cen jednotlivých dodavatelů. Dále by díky tomuto systému 

nemělo dojít k zastavení výroby v důsledku nedostatku výrobních prostředků. Nehledě 

na úspory v podobě kancelářských potřeb (náplně do tiskáren a kancelářského papíru). 

 

Mzdová evidence 

V mzdové evidence je možné sledovat docházku zaměstnanců v návaznosti na 

výši jejich mezd. 

 

Zmírnění rizika chyby lidského faktoru 

Protože nikdo není neomylný je vždy možné provést chybu. Často se tak stává 

například z nepozornosti. Systém sám o sobě má nastaveny kontrolní mechanizmy, 

které toto riziko snižují a možným omylům předcházejí. 

 

Podpora firemní kultury 

Zaměstnanci si mohou prohloubit svoje znalosti nejen díky školením pro 

používání softwaru, ale i každodenní prací se systémem. Navíc povědomí o kvalitním a 

hodnotném systému zlepší pohled zaměstnanců na organizaci a pracovního prostředí, ve 

kterém pracují. 

 

Zlepšení komunikace 

Zlepšení komunikace nejen se zákazníky ale i s dodavateli může pomoci k 

zlepšení vztahů. Díky systému je možné dohledat jakoukoliv spolupráci, historii 

transakcí a tím změnit celkový přístup v jednání. 

 

3.5.1 Rozdělením přínosů do oblastí definovaných metodou HOS 8 
 

Hardware 

Při definování firemní strategie dojde k zlepšení celkové pravidelné a 

systematické péče o veškeré HW vybavení. 
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Software 

Pokrytí a automatizace firemních procesů díky implementaci ERP systému. 

Využití velkého potenciálu toho systému v podobě podrobných analýz, evidencí a 

rozhodovacích úloh. 

 

Orgware 

Hlavním přínosem je eliminace neformálnosti podnikového IS. Možnost 

efektivnějšího využití lidských, finančních i výrobních zdrojů. Podpora dalších 

komunikačních kanálů pro komunikaci s dodavateli. Zvýšení informovanosti a 

veškerém dění ve firmě. 

 

Peopleware  

Redukce administrativních úkonů a činností. Lepší a zpřesněné vymezení 

odpovědnosti. Komfortnější práce s informačním systémem. 

 

Dataware 

Zvýšení bezpečnosti dat před škodlivým softwarem a jiným zneužitím. 

Zefektivnění zálohy firemních dat. Odstranění redundance dat a chyb společně se 

zajištěním datové integrity. 

 

Customers 

Zpřehlednění dokumentace o jednotlivých zakázkách. Zrychlení vyřizování 

zakázek od zákazníků a eliminace chyb. Zlepšení vztahu se zákazníky v podobě 

sledování průběhu zakázek a například splatnosti faktur.  

 

Suppliers 

Sledování nutnosti úhrady jednotlivých faktur. Zefektivnění objednávacího 

procesu a vazba na potřebu skladových zásob. 
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Management IS 

Výhoda vzdálené správy ERP systému. Přesně definované pravomoce. 

Prohloubení znalostí díky sadě školení a kurů. 

3.5.2 Rizika a nevýhody nového informačního systému 
 

Nejslabším článkem je zde člověk, proto na proškolení zaměstnanců a uživatelů 

je nutné  klást velký důraz. Při zanedbání této fáze může dojít k časovým prodlevám z 

důvodu neznalosti prostředí a jednotlivých funkcí systému i nedostatečně rychlé nebo 

efektivní odezvě ze strany uživatelů.  

Při zavádění nových procesů může docházek k jejich celkovému přepracování a 

to s sebou přináší jistou časovou náročnost a práci navíc v již zaběhnutých cyklech. 

Rizikem je, že systém do některých sektorů nepřinese očekávaný užitek a 

investice nebude mít takovou návratnost s jakou se původně kalkulovalo. To může být 

způsobeno špatným zmapováním procesů. Při neočekávaných komplikacích další 

zvýšení možných výdajů v podobě konzultací a nadstandardních poradenských 

službách. 

 

3.6. Ekonomické zhodnocení návrhu 
 

Neoddělitelnou součástí každého projektu je zhodnocení a jeho ekonomické 

odůvodnění. Sebelépe připravený koncept může ztroskotat právě na jeho finanční 

stránce. Pokud firma zjistí, že náklady na projekt výrazně převáží jeho přínosy, nemusí 

vůbec dojít k realizaci a jeho zavedení. 

Je neúčelné a především prakticky nemožné kvantifikovat nebo jakkoliv 

sumarizovat absolutní přínosy implementace informačního systému. Firma požaduje 

nejmenší náklady s co možná nejvyššími výnosy. V následující kapitole se pokusím 

vyčíslit náklady na pořízení informačního systému ABRA G3. Z ekonomického 

hlediska představuje zřízení nového IS pro firmu efektivní dlouhodobou investici. 
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3.6.1 Náklady na nový informační systém 
 

Po důkladném prostudování všech podkladů a informačních zdrojů, vyčíslím 

jednotlivé položky dle ceníku poskytnutého distributorem po jeho kontaktování a 

následném předběžném návrhu. 

 

 

 Částka* 
Jádro 2 900 Kč 
   - skriptování (tvorba a kompilování skriptů) 29 900 Kč 
   - OLE 9 900 Kč 
   - e-maily a interní vzkazy 9 900 Kč 
   - off-line přenosy (replikace) 19 900 Kč 
   - schvalování dokladů 9 900 Kč 
Účetnictví a výkazy 8 900 K 
Banka a homebanking 9 900 Kč 
Pokladna 4 900 Kč 
Majetek 9 900 Kč 
Nákup 7 900 Kč 
Prodej 7 900 Kč 
Kniha jízd 3 900 Kč 
Skladové hospodářství 7 900 Kč 
   - SCM 39 900 Kč 
Maloobchodní prodej 7 900 Kč 
Kompletace 9 900 Kč 
Výroba 19 900 Kč 
   - kapacitní plánování 19 900 Kč 
CRM 3 900 Kč 
   - kampaně 11 900 Kč 
Projektové řízení 11 900 Kč 
Projektová dokumentace 9 900 Kč 
Servis 11 900 Kč 
Evidence pošty 2 900 Kč 
Splátkový prodej 9 900 Kč 
Mzdy a personalistika 3 900 Kč 
   - 25 pracovních poměrů 9 900 K 
Work-flow 14 000 Kč 
Business Intelligence 39 900 Kč 
Webové služby 9 900 Kč 

SUMA 362 200 Kč 
*ceny uvedené bez DPH 

Tabulka č.12: Kalkulace informačního systému ABRA G3 
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Dalším nákladem pro firmu je cena za implementaci systému. Ta je stanovena ve fixní 

výši 25% z ceny licence. V tomto případě tedy činí 90550 Kč bez DPH. 

Uživatelská školení jsou v rámci licenční služby poskytována zdarma na hromadných 

seminářích. 

Pro plynulý chod systému je nutné pořídit kvalitní server, na kterém celý systém poběží. 

Na nákup a instalaci serveru jsem stanovil částku 60000 Kč bez DPH.  

Paušálním poplatkem je poplatek za licenci, který činí 18% z ceny sytému v tomto 

případě je stanoven ve výši 65196 Kč  bez DPH. 

 

Jednorázové náklady  

 

512750 Kč 

Paušální náklady 65196 Kč 

 

Vyčíslené celkové náklady jsou tedy 512750 Kč bez DPH, k těmto nákladům je nutné 

přičíst paušální poplatek 65196 Kč bez DPH.  

 

3.6.2 Kvantitativní přínosy 
 

Kvantitativní přínosy je možné charakterizovat především jako zefektivnění 

firemních  procesů a lepší práci s firemními zdroji. 

Hlavním přínosem plynoucím z pořízení informačního systému ABRA G3 je 

snížení nákladů na vedení účetnictví, které v případě loňského roku činili 278 720 Kč. 

Využívání poradce bude stále nutné lze však předpokládat snížení těchto nákladů 

přibližně o  20%. Do těchto nákladů mohou být zahrnuty i náklady na dopravu nebo 

komunikaci s outsorcingovou firmou. 

Finanční přínosy v podobě úspor na nákladech v administrativní činnosti je 

velmi složité  predikovat společně s úsporou na mzdových nákladech. Výše snížení 

mzdových nákladů je předpokládána 10%, díky lepšímu plánování a zefektivnění 

podnikových procesů. Administrativní činnost bude značně redukována především díky 

automatizaci vystavování dokladů a tvorbě objednávek.  

Snížení skladových zásob by mohlo zvýšit cash-flow firmy. Zároveň se sníží 

plocha, kterou tyto zásoby zabírají a ta může být využita jiným způsobem. Především 
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díky zefektivnění logistického řetězce. Nevyužitá plocha může být pronajímána nebo 

může být vytvořeno nový pracovní úsek pro ještě další zefektivnění výroby. 

Při využití všech funkcí systému by mělo dojít ke zlepšení prodeje a zvýšení 

zisku z jednotlivých zakázek. Další kvantitativní přínos plyne z efektivní správy 

pohledávek a jeho systematického sledování. Je předpokládána větší a systematická 

kontrola plateb plynoucích od zákazníků a tím snížit procento plateb po splatnosti. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo analyzovat stávající informační systém společnosti 

ATYKO spol. s r.o. a navrhnout  možné změny a úpravy. Výsledkem tohoto návrhu je 

začlenění nového podnikového informační systému do chodu firmy. 

V teoretické části práce jsem se zabýval stručným úvodem do oblasti 

informačních systémů, přístupy pro management projektů, životním cyklem těchto 

projektů a přístupy pro návrh informačních systémů. 

Další kapitola pojednává o charakteristice firmy a produktů, které vyvíjí. Poté 

jsem provedl analýzu současného stavu informačního systému využívaného firmou. 

Závěrem jsem zhodnotil současný systém pomocí metody HOS 8 spolu se SWOT 

analýzou firmy pro identifikaci slabých stránek a případných hrozeb. Zjistil jsem, že 

řešení, která firma současně využívá je v mnohých ohledech nedostačující. Po analýze 

českého trhu s EPR systémy jsem provedl výběr nového podnikového informačního 

systému podle zadaných kritérií. Jako nejoptimálnější systém jsem zvolil software 

ABRA G3 z šestice kandidátů. 

Řešení bylo nakonec ekonomicky zhodnoceno z pohledu nákladů, byly 

zhodnoceny přínosy po zavedení požadovaných změn a zmíněny případná rizik. 

Věřím, že mnou navržené řešení může společnosti přinést zjednodušení a vyšší 

efektivitu práce. Některé závěry a návrhy řešení vyplývající z této práce jsou jistě 

obecně použitelné i v jiných organizacích stejného charakteru a zaměření. Je však 

samozřejmostí, že nutné je brát zřetel na přístup k některým pochopitelným změnám, 

které vyplývají z jisté specifičnosti prostředí nacházejícího se v každé individuální 

organizaci.  

Zpracování této diplomové práce prohloubilo mé znalosti z oblasti podnikových 

informačních systémů a podnikových procesů. Touto prací jsem si také ověřil, že 

informační systémy jsou v podnicích v dnešní době nezbytnou součástí. Vypracování 

této práce mi dále umožnilo dostat se do podtextu a pochopit důležitost IS daleko 

důsledněji. 
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