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Abstrakt 

Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru 

pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP 

systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy informačních systémů 

pro firmy a typické chyby při jejich výběru. Vlastní řešení představuje návrh informační 

strategie zkoumané firmy a provedení hrubého výběru nového firemního informačního 

systému. Další doplňkové návrhy jsou zpracovány zkráceně. 

Klí čová slova 

Informační systém, firemní informační systém, posouzení informačního systému, 

ERP systém, implementace ERP systému, procesní přístup, SOA, SaaS, hrubý výběr 

informačního systému, trendy informačních systémů. 

Abstract 

The aim of this thesis is a description of information systems and a correct method 

of selection of the information system by an enterprise. It describes the subject 

with focus on ERP systems, situation and trends on the domestic market. It brings also 

benefits of the information systems for enterprises and common mistakes during 

information system selection process. Own solution for the analyzed company consists 

of information strategy proposal and the wide selection of the suitable information 

system. Additional proposals are stated contracted. 

Keywords 

Information system, enterprise information system, information system assessment, 

ERP system, ERP system implementation, process approach, SOA, SaaS, wide selection 

of an information system, information system trends. 
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ÚVOD 

Informační systémy ve svém nejširším pojetí existují již desetitisíce let, jejich 

existence prochází všemi epochami lidstva a je nemožné si bez nich představit lidskou 

společnost. Basl [1] jej definuje jako „systém pro sběr, udržování, zpracování 

a poskytování informací a dat“. Jde o systém s cílovým chováním, tedy lze u něj 

definovat účel tohoto chování, viz např. níže uvedená obrana kmene. Způsob nakládání 

s daty/informacemi má tak na chod lidského společenství zásadní vliv a bylo také 

mnohokrát zdrojem revolučních změn (v novodobé historii např. vznik internetu). 

Ve své podstatě tak lze systém kouřových signálů, jímž např. indiáni na americkém 

kontinentě v minulých stoletích oznamovali ze svých hlídek možná nebezpečí svému 

kmeni a chránili tak svá území před napadení nepřítelem, považovat stále za systém 

využívající stejného základu a se stejnou funkcí jako informační systémy v současných 

firmách. Metody jsou dnes již samozřejmě mnohem sofistikovanější, základním účel 

je však shodný: sdělit informaci nutnou pro rozhodnutí, přehled, obranu proti 

nepříznivým vlivům, apod. 

V době osvícenství panoval názor, že se shromažďováním vědění vzrůstá 

porozumění. O tomto přístupu lze v současnosti již s úspěchem pochybovat a lze 

dokonce říci, že příliš mnoho informací naopak porozumění znesnadňují či brání [2]. 

Je zřejmé, že množství informací, které je člověk či společnost dnes nucena přijmout 

a vyhodnotit je mnohonásobné oproti množství informací, jenž byli lidé nuceni 

absorbovat např. v 17. století. V současnosti je pro odpovídající a správné vyhodnocení 

informací tak intenzivním tématem filtrování a třídění informací, k čemuž správně 

zvolený informační systém jednoznačně napomáhá. 

Je obecně známo, že koncem 20. století a počátkem století 21. výpočetní technika 

a jí využívající podnikové informační systémy prošly dramatickým vývojem, jenž 

poskytuje velký potenciál pro flexibilní a efektivní správu podniku. Ve velké míře 

je zaváděna a užívána automatizace, elektronická výměna dat (tzv. EDI, bude popsáno 

dále), bezdrátová komunikace, atd. V dnešním pojetí jsou podnikové informační 

systémy mnohem více formalizované než v minulosti, zůstávají však stále pro firmy 
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především klíčem ke správným rozhodnutím, vyšší efektivitě, úspoře nákladů, apod. 

pro nutné zachování konkurenceschopnosti. 

Dnes žijeme ve společnosti, jež bývá nazývána společností informační. 

Tato společnost se vyznačuje zejména nutností rychlého přístupu k informacím 

pro jejich žádoucí rychlé vyhodnocení, rozhodnutí, atd. Podle Vacka [24] lze definovat 

informační společnost takto: “Je charakterizována podstatným využíváním digitálního 

zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Informace v digitalizovaném tvaru 

je univerzálně použitelná, duplikovatelná a transformovatelná. Unifikovaný technický 

základ jejího zpracování, digitální mikroprocesor, umožňuje kombinace a transformace 

digitálního informačního produktu v šíři, která by s jakýmkoli klasickým průmyslovým 

artefaktem byla nemyslitelná“. 

Dříve lokální trhy se staly trhy globálními, klasické distribuční kanály mají nedávno 

vzniknuvší internetovou konkurenci, svět se spojuje a komunikuje bez hranic a heslem 

dnešních dnů je tzv. globalizace. Přestože lze tento termín dnes slyšet ve sdělovacích 

prostředcích denně, ještě v roce 1986 neobsahovala americká Library of Congress 

jedinou položkou pod tímto heslem [1].  

Nicméně bez ohledu na výše uvedené klišé, nicméně stále pravdivým, zůstává fakt, 

že správná informace ve správný čas a v potřebné míře je pro správné rozhodnutí 

managementu firmy tím jediným opravdu rozhodujícím faktorem pro úspěch firmy 

na trhu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 

ZPRACOVÁNÍ 

Cílem teoretické části této diplomové práce je ucelený popis současného stavu 

v oblasti informačních systémů a zejména systémů typu ERP. Dalším cílem bylo 

zmapování trendů v dané oblasti z technologického, uživatelského a obchodního 

hlediska pro nejbližších několik nadcházejících let a důsledky těchto trendů 

pro uživatele systémů, tj. firmy, státní organizace apod. Byla provedena rešerše odborné 

literatury, jež je k dispozici, včetně aktuální analýzy trendů v informačních systémech, 

která byla laskavě poskytnuta doc. Petrem Sodomkou z Centra pro Výzkum 

Informačních Systémů ve Zlíně (CVIS). 

Práce popisuje vývoj informačních systémů pro firemní sféru v jejich historických 

souvislostech, kauzální podstatu jejího vývoje do dnešních dnů, jejich společenské 

a ekonomické souvislosti. Popisuje základní dělení různých informačních systémů 

z několika hledisek, zaměřuje se však zejména na ERP systémy. Důraz je též kladen 

na kritické faktory výběru úspěšného provozování ERP systému, nejčastější pochybení 

v implementaci projektu nového informačního systému či při jeho provozu. 

Ve své teoretické části nemá tato diplomová práce ambice být vyčerpávajícím 

zdrojem informací o tématu informačních systémů, což ani není v takto malém rozsahu 

možné. Odborné literatury s touto tématikou je na trhu dnes již dostatek. Také zcela 

cíleně nejsou v práci uvedeny přílišné technické detaily, stejně tak není nadužívaná 

přílišná odborná terminologie použitých technologií, hardwaru či například 

softwarových metod. Snahou autora je poskytnout ucelený přehled o tématu a vysvětlit 

informační systém a jeho aspekty jako nezbytný předpoklad pro další úspěšný rozvoj 

firmy řídícím pracovníkům firem, které o změně či zavedení informačního systému 

uvažují a potřebují mít o oblasti přehled. Vzhledem k tomu, že tito manažeři mají 

mnohdy pouze laickou úroveň znalostí v oblasti, bylo snahou autora psát jednoduše 

a věcně pro co nejsnazší pochopení podstaty a základních souvislostí v oblasti 

informačních systémů firem. Tato diplomová práce by se tak mohla také stát opravdu 

praktickým zdrojem informací a nahlédnutím do světa informačních systémů, jako 

zdroje větší organizovanosti, efektivity a hospodárného využití zdrojů podniku. 
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V praktické části je cílem navrhnout zlepšení informačního systému firmy Raymond 

Group s.r.o. ze Vsetína. Tomuto kroku předchází analýza a shrnutí současného stavu 

informačního systému zkoumané firmy prostřednictvím expertního posouzení 

a doplňkově metody HOS 8. Při expertním posouzení jsou pro přehlednost jednotlivé 

oblasti podnikového informačního systému zkoumané firmy rozděleny analogicky 

podle oblastí metody HOS 8. Je uveden současný stav těchto jednotlivých oblastí 

ve zkoumané firmě s následujícím posouzením autora práce. Před uvedením samotných 

návrhů jsou poznatky získané analýzou firmy shrnuty do zjednodušeného přehledu 

nejzákladnějších faktů. Při návrhu zlepšení podnikového informačního systému 

pak byla vzata v úvahu také neúspěšná implementace podnikového systému v minulosti. 

Uvedené návrhy změn budou také posouzeny z hlediska nákladů, předpokládaných 

kvantifikovatelných a nekvantifikovatelných přínosů.  

Realizace těchto návrhů závisí pouze na managementu firmy. Pokud by však nebyly 

realizovány zcela, rozhodně poslouží vedení firmy jako zdroj inspirace a směrů, 

jež je potřeba zvážit při definování strategie dalšího směrování firmy v oblasti IS/ICT.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI, SOUČASNÁ SITUACE 

2.1.1 INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ SPOLEČNOST JAKO ETAPA VÝVOJE 

Po zásadních změnách ve společnosti, k nimž došlo díky dvěma průmyslovým 

revolucím v průběhu zejména cca do začátku 20. století je tzv. informační revoluce, 

jak je často nazývána, přirozeným pokračováním v rozvoji technologií. Není přesně 

vymezena žádným z vynálezů, za klíčový prostředek je však obecně považován 

mikroprocesor, jenž vedl ke zmenšení počítačů, k vývoji a výrobě osobních počítačů, 

díky nimž došlo k masovému rozšíření do všech oblastí lidské činnosti [1]. 

Tab. č.  1: Etapy vývoje průmyslové revoluce (zdroj: Basl, převzato z [1]): 

  
První průmyslová 
revoluce 

Druhá průmyslová 
revoluce 

Třetí průmyslová 
"informa ční" revoluce 

Období 2. pol. 18. století a celé 19. 
století 

závěr 19. století a počátek 
20. století 

závěr 20. století a počátek 
21. století 

Místo vzniku Anglie USA USA 

Zdroj 
decentralizace 

nezávislost energie na 
přírodních podmínkách 
(vodní zdroje) 

decentralizace energie - 
elektrický stoj dynamo 

decentralizace informace 
a komunikace 

Klí čový 
prostředek 

parní stroj výrobní stroje mikroprocesor, počítače 

Důsledky změn mechanizace výroby a 
vznik továren 

automatizace výroby elektronické obchodování 

Oblast 
nasazení 

tovární výroba primárně v 
textilním průmyslu 

masová výroba např. 
automobilů 

původní výrobky jsou 
doplňovány či nahrazovány 
produkty spojenými s 
digitalizací a přidanou 
hodnotou informací 

Předpoklad 
fungování 

zdroje energie (zejména 
uhlí) 

zdroje energie (zejména 
ropa, plyn) 

obchodní kanál (internet), 
zřetězení podniků do sítě 

konstrukční materiál (ocel) výrobní pás (pro zřetězení 
jednotlivých operací) 

znalosti a kreativní přístup 
zaměstnanců 

Prostředky 
integrace 

železnice silnice a letecké linky - informační sítě 

    - mobilní komunikace 

Hlavní oblasti 
rozvoje 
společnosti 

mechanika - energetika - informatika 

  - chemie - biotechnologie 

  - doprava - nanotechnologie 

Hlavní místo 
pracovních 
činností 

lidé odcházejí z 
domácností do továren 

práce se odehrává zejména 
mimo domov 

lidé mohou pracovat nejen 
z domova, ale mobilně 
odkudkoliv 
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Současnou společnost lze nazvat také tzv. „Znalostní“ společností. Znalostní proto, 

že rozhodujícím výrobním prostředkem, faktorem kvality života a ekonomického 

úspěchu firem se dnes již staly znalosti. K základním předpokladům konceptu znalostní 

společnosti tak patří schopnost jednotlivce orientovat se v informačních zdrojích, 

efektivně v nich vyhledávat a vyhledané informace správně interpretovat i v širším 

v kontextu, tedy je tvořivě zpracovávat vytvářet si z nich tak své znalosti. [13] 

2.1.2 GLOBALIZACE 

Společnost, komunikace a technologie se vyvíjejí stále rychleji, a z tohoto důvodu 

není možné využívat k řešení nastalých situací analogii z minulosti. “Skončila již doba, 

kdy rozhodování výrazně ulehčovaly vysledované trendy a určité opakující se jevy 

ve společnosti (např. hospodářské nebo technologické cykly). Mnohé nasvědčuje tomu, 

že snad ještě nikdy dříve se svět před očima jedné generace takovým tempem 

a způsobem, jak tomu bylo v závěru 20. století. Změny postihly většinu oblastí lidské 

činnosti, pokračují v této dekádě a bývají souhrnně označovány pojmem globalizace“. 

(zdroj: Basl, převzato z [1]) Z uvedených změn vyplývá nutnost zcela nového přístupu 

podniku na všech úrovních jeho řízení. Jen tak si podnik může podnik udržet krok 

s konkurencí. Tyto změny, které dnešní, Informační společnost přináší, se dotýkají 

všech aspektů podniku – jeho zákazníků, dodavatelů, partnerů, konkurence i vlastních 

zaměstnanců. 

Tab. č.  2: Změna chování trhů (zdroj: Basl, převzato z [1]) 

Dříve Nyní 

fungování v rámci existence lokálních a často 
chráněných trhů 

fungování na globálním trhu s redukcí 
ochranářských opatření 

dlouhodobější stabilita nabídky produktů velmi krátké inovační cykly 

tradice a značka zárukou úspěchu firmy vstup nových firem na trh a jejich rychlý úspěch 
ale i eventuální zánik 

relativní rovnováha nabídky a poptávky přebytek kapacit v mnoha oborech 

nekompromisní vztah ke konkurenci účelová spojování konkurenčních firem do aliancí 

zákazník loajálnější zvyšující se zákaznické požadavky 

zaměstnanci musí především dodržovat předpisy, 
dbát na nízké náklady 

zaměstnanci musí být kreativnější a více 
orientovaní na zákazníka 
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2.1.3 ROZVOJ INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI V EU A ČR 

Navzdory technologickému náskoku „západních“ zemí po rozpadu zemí 

socialistického zřízení včetně ČSSR, ve velké většině se podařilo tuzemskou úroveň 

přiblížit nebo dostat na úroveň našich západních sousedů. EUROSTAT (Evropský 

statistický Úřad sídlící v Lucemburku), pravidelně monitoruje členské a kandidátské 

země EU. V ČR provádí podobná statistická měření Český statistický úřad. 

 

 

 

 

Obr. č.  1: Podniky využívající ERP systém v rámci EU (zdroj: převzato z ČSÚ [16]) 

Z tohoto vyobrazení je patrné, že v oblasti využívání ERP systémů ve firmách 

dokonce ČR průměr EU převyšuje. Ve velké části dalších oblastí je však úroveň 

českých podniků stále ještě horší, než je průměrná úroveň zemí v EU. 

Ze strany EU jsou aktivity rozvoje výrazně podporovány, prostřednictvím definice 

„Zelené znalostní společnosti“, což je dokument do roku 2015 shrnující ICT politiku 

EU pro Evropskou znalostní společnost, nebo např. dotací do SME sektoru, o nichž 

bude pojednáno dále. 

I Česká republika ovšem prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy podporuje rozvoj znalostní společnosti a ICT u nás. Pro roky 2006-2011 

je vypsán Program 2C s názvem „Informační technologie pro znalostní společnost“. 

Jeho cílem je např. tvorba technické infrastruktury ve státní správě, vyvinutí nové 

informační struktury na vysokých školách či nových metod znalostního managementu 

(řízení organizace se zdůrazněním úlohy znalostí, soustřeďuje se na procesy, pomocí 

nichž se v organizaci z jejich nehmotného, intelektuálního jmění vytvářejí nové přidané 

hodnoty), zejména s využitím metod umělé inteligence, strojového učení a informačních 

a datových skladů. [21] 
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2.1.4 NOVÉ METODY ŘÍZENÍ 

Uvedená situace klade na managementy firem zvýšené nároky a nutnost zavádění 

nových, moderních, metod a přístupů tak, aby byla firma i nadále konkurenceschopná 

na globálním trhu. Mezi ně patří např.: 

• Štíhlá výroba (Lean Production Management) 

• Podnikový Controlling 

• Řízení podle Six Sigma 

• Řízení podle cílů (Management By Objectives, MBO) 

• Balanced Scorecard 

• Teorie omezení (Theory Of Constraints), atd. [1] 

Firmy pro další optimalizaci a získání maximálního množství dat zevnitř i zvnějšku 

firmy proto pro svá rozhodnutí zavádějí dosud málo využívané funkcionality IS, např.: 

• Business Intelligence (BI) - Manažerský Informační Systém 

• Customer Relationship Management (CRM) - Management vztahu 

se zákazníky 

• Supply Chain Management (SCM) - Management dodavatelského řetězce 

• Competitive Intelligence (CI) - Konkurenční zpravodajství, atd., viz níže [1] 

Tab. č.  3: Souhrn etap ICT od historie po budoucnost (zdroj: Basl, převzato z [1]) 

  50.-60. léta 70.-80. léta 90. léta Současnost Budoucnost 
Klíčová 
oblast 
nasazení ICT 

vědecko-
technické 
výpočty 

automatizace 
návrhu 
výrobku, jeho 
výroby a 
podpora 
plánování 
výroby 
CIM koncept  

podpora vnitřní 
integrace 
podniku s cílem 
zvýšení prodejů 
ERP řešení 

  

podpora vnější 
integrace sítí 
podniků s 
flexibilními a 
inovativními 
podnikovými 
procesy 

e-Health 
e-Learning 
e-Security 
atd. 

  e-Business 
  e-Government 

Hlavní 
ukazatele 
užití ICT 

zrychlení 
výpočtů 

zvýšení 
produktivity 
výroby a její 
automatizova-
telnosti 

zvýšení prodejů 
podniků 

zlepšení všech 
hlavních 
ukazatelů 
podniku a 
organizace 

zlepšení 
vybraných 
ekonomických 
ukazatelů 
společnosti 
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2.2 PODNIKOVÉ INFORMA ČNÍ SYSTÉMY 

Informační systém podle Kocha [6] „lze chápat jako množinu prvků, jejich 

vzájemných vazeb a určitého chování“. Lze jej definovat z různých pohledů, 

nejzákladnějším posláním informačních systémů však stále zůstává, viz Sodomka [3]: 

“podpora hodnototvorných procesů ve firmě“. 

2.2.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM PODLE METODY ŘÍZENÍ 

Základní dělení IS je z pohledu filozofie přístupu k logistickému toku při plnění 

zákaznických požadavků. Dnes nejpoužívanějšími metodami řízení jsou:   

• Metoda Manufacturing Resource Planning (MRPII, je rozšířeným MRP) 

je tlačným systémem, výroba probíhá na základě predikce prodejů a plánu. 

Výhodou je vysoké využitím kapacit a nízkou rozpracované výroby. 

• Metoda Just in Time (JIT, „právě v čas“) je tažným principem řízení, v němž 

je výroba produktu iniciována zákazníkem. Touto metodou jsou tedy 

komponenty „právě včas“ taženy procesy ve firmě. 

• Theory of Constraints (TOC, Teorie omezení), jež kombinuje je tažnou 

i tlačnou metodu. Je založena na opakovaném hledání nejslabšího 

limitujícího článku řetězce a jeho rozšíření/posílení. [6] 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Metody řízení (zdroj: Jurová, převzato z [5]) 

V roce 2007 měla MRPII metoda zastoupení v cca 58 % aplikací užívaných v ČR, 

JIT byla obsažena v cca 34% a TOC cca 32% aplikací.[1] 
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2.2.2 TYPY VÝROB 

Výběr vhodného IS ve firmě je výrazně ovlivněn typem výroby, který firma 

provozuje. Jsou definovány čtyři základní typy: [10] 

• Výroba na sklad (Make To Stock, MTS), kdy jsou vytvářeny skladové 

zásoby na základě predikce prodejů. 

• Výroba na zakázku (Make To Order, MTO), se využívá zejména u zboží, 

jenž je náročné na skladování (finančně, technicky). 

• Montáž na zakázku (Assembly To Order, ATO) je kombinací výše 

uvedených výrob, kdy je na zakázku vyroben finální výrobek z polotovarů 

na skladě. 

• Inženýrská práce na zakázku (Engineer to Order, ETO) se používá 

u speciálních výrobků, u kterých v okamžiku podpisu smlouvy není jasná 

představa technického řešení – používá se u investičních celků. 

2.2.3 LIDÉ A POHLED NA INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Lidé jsou tvůrci a zároveň uživateli IS a jsou zásadním faktorem jeho úspěchu 

či neúspěchu. Úkolem managementu firmy je nutné tyto lidské zdroje řídit, plánovat, 

organizovat, motivovat, kontrolovat a rozvíjet tak, aby firmě přinesl trvalý rozvoj. Podle 

Molnára [7] efektivnosti IS/IT závisí zejména na lidském faktoru, až v druhé řadě 

na samotných informačních technologiích. 

Sodomka [10] uvádí, že pro úspěch firmy je rozhodujícím paradigmatem zachování 

sociálního aspektu ve firmě, tedy přínos vyšší kvality života zaměstnanců (nejlépe 

prostřednictvím strategie výhra/výhra). Toto se děje prostřednictvím zaměstnanců, 

jež cítí sounáležitost s firmou. Jen v tomto případě totiž přinášejí moderní, síťové učící 

se podniky přidanou hodnotu. S ohledem skupiny lidí ve firmě s různými požadavky 

na IS, je potřeba definovat základní poslání podnikového IS: 

• IS musí být integrujícím činitelem spojující informační toky, procesy 

a komunikaci uvnitř a vně firmy 
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• IS je nositelem standardizace, která je pozitivním prvkem denní pracovní 

agendy, procesů a chování zaměstnanců 

• IS musí poskytovat celostní pohled na fungování firmy [10] 

   Přístupy zaměstnanců mohou být od zcela antagonistických až po vřele 

akceptující. Klíčem k úspěchu je tedy kvalitní komunikace se zaměstnanci o důvodech, 

cílech, přínosech, apod. projektu, např. implementace nového IS. 

2.2.4 IT MANAŽER (CHIEF INFORMATION OFFICER, CIO) 

„IT manažer není ředitel informací. On tyto informace nevytváří ani je nevlastní. 

V nejlepším případě řídí procesy zpracování a distribuce informací.“ (D. O. Allen, CIO 

ve firmě Lockheed Corporation). IT manažer je zkrátka pracovníkem firmy, který 

je odpovědný za firemní IS/IT. Podle Molnára [7] má zejména tyto funkce: 

• tvorbu a prosazování vize IS/IT ve firmě 

• získávat důvěru v IS/IT oddělení firmy 

• poznávat zákazníky a trhy, na nichž firma operuje 

• tvorbu systémové vyspělosti ve firmě 

• vzdělávat informační gramotnosti pracovníky firmy 

• neustále rozvíjet informační infrastrukturu. 

Obvykle je jeho blízkým spolupracovníkem Vedoucí projektu IS/IT, prostřednictvím 

jehož práce/projektů (např. zavádění nového či reinženýringu stávajícího IS) se úkoly 

IT manažera realizují. Společně vytvářejí realizační týmy z kvalifikovaných 

a zkušených pracovníků. 

2.2.5 ŽIVOTNÍ CYKLUS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Práce na podnikovém IS je nekonečným koloběhem. Lze rozdělit do čtyř základních 

fází, které se v uvedeném pořadí neustále opakují: 

• Výběr IS – spočívá v nalezení vhodného IS pro firmu tak, aby byl schopen 

pokrýt jeho potřeby. 
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• Implementace IS – chápeme jako proces zavádění IS ve firmě, včetně 

nastavení všech parametrů, funkcionalit, naplnění daty, apod.  

• Provoz IS – je jedinou opravdu produktivní fázi v životě IS, v níž IS 

naplňuje své poslání, samozřejmě probíhá odpovídající údržba, školení, atd. 

• Inovace IS – v této fázi probíhá analýza oblastí, jež je potřeba změnit/zlepšit, 

jejím výstupem je rozhodnutí o upgradu stávajícího či nákupu nového IS. 

2.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 

Malé a střední firmy (Small and Medium Enterprises, SME1) jsou páteří každé 

ekonomiky. Po letech na tento fakt konečně reflektují výrobci IS – od roku 2005 

se těžiště nabídky podnikových IS zřetelně posunulo do této oblasti. [3] 

2.2.6.1 Typické úskalí aplikace IS v malých a středních firmách 

Podle Analýzy CVIS [3] aplikace řešení obvyklých u velkých firem naráží u SME 

zejména na následující úskalí: 

• Nemají dostatečné zdroje na investice do podpůrných činností a systémů, 

za něž je jimi oblast IS/IT mylně považována. 

• Nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti IS/IT a pokud ano, 

jejich funkce jsou kumulované a prostor pro koncepční práci v IS/IT je malý. 

• V každodenní snaze o maximální úsporu nákladů, jež je často vyžadována 

a diktována velkými odběrateli (zejména v automobilovém průmyslu) firmy 

často volí unifikovaná, „krabicová“ řešení s pouze omezenou funkcionalitou. 

Nezřídka negativní zkušenost pak přivede management zpět myšlence 

ponechat si současný IS i se všemi obtížemi; 

                                                 

1 Malé a střední podniky je podle metodiky EU kategorie podniků do 250 zaměstnanců a s obratem 

maximálně 50 mil. EUR. Pro srovnání v USA je hranicí pro SME 500 zaměstnanců. Zdroj: EK 

[online] [citace z 05.02.2010] Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-

analysis/sme-definition/index_en.htm  
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• Nemají dostatek informací, pomocí nichž by bylo možné oblast IS lépe 

pochopit, vč. jeho přínosu pro firmu. 

Ve většině SME tak není management schopen se správně rozhodnout o efektivním 

využití IS/IT [3]. Vzhledem k tomu, že z mnoha SME se postupem času stanou velké, 

úspěšné a bohaté firmy, které budou potřebovat další rozvoj svých IS, 

je zde pro výrobce IS jedinečná příležitost tento trh oslovit a získat.  

2.2.6.2 Ekonomické informační systémy 

Z důvodů, uvedených v předchozím bodu SME často zůstávají u svých stávajících 

IS, jimiž zpravidla jsou ekonomické IS. Tyto IS se liší zaměřením, jejich stěžejní funkcí 

jsou zpracovávání ekonomických a personálních agend, bez jakýchkoliv funkcionalit 

např. pro výrobní oddělení firmy, bez možnosti podpory ERP koncepce. 

Mezi nejznámější reprezentanty v ČR patří Money S3 nebo Pohoda. Tyto systémy 

ovšem nejsou tématem této diplomové práce a jsou uvedeny jen pro úplnost. 

2.2.7 SPECIFIKA OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V SOUČASNOSTI 

V současném turbulentním prostředí na trhu se musí firmy velmi rychle 

přizpůsobovat a reagovat. Výraznými faktory, které ovlivňují současnou ekonomickou 

sféru negativně je bezesporu pokračující hospodářská recese a naopak pozitivně 

skutečnost možnosti získání dotací z EU pro oblast firemního IS/IT. 

2.2.7.1 Dotační programy Evropské Unie 

Od roku 2007 je možné obdržet dotaci na implementační projekt IS, jíž poskytuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vlastní realizací je pověřená Agentura 

pro podporu podnikání a investic, CzechInvest. Dotace plynou v rámci operačního 

programu Podnikání a inovace a jeho specializovaného programu ICT v podnicích, 

jenž slouží k získávání prostředků pro pořizování IS/IT ve firmách. Cílem dotace 

je podpora konkurenceschopnosti SME prostřednictvím snadnějšího získání moderního 

a výkonného firemního IS pro možné dosažení zvýšené efektivity SME a dalšího 

úspěšného rozvoje. Výše dotace je až 50 % investice do IS. V roce 2008 byla na tento 
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program vyčleněna částka v přibližné výši 1 mld. Kč a předpokládanou úspěšností 

přidělení dotace cca 90 %. Tato podpora z EU však zatím naráží na nepřipravenost 

SME, dodavatelů IS a obecnou nedostatečnou znalost formální i obsahové metodiky 

nutné k získání dotace. [3] Je zřejmé, že využití dotací z fondů EU bude výraznou 

podporou v budování moderních podnikových IS v segmentu SME. Lze ovšem 

předpokládat, že tak jako v jiných oblastech, boom implementací nových IS plynoucí 

z této dotace skončí po roce 2013, kdy již tyto podpůrné programy ze strany EU 

nebudou vypsány. Firmy by tak měly této neopakovatelné příležitosti rozhodně využít. 

2.2.7.2 Investice do podnikového IS v čase hospodářské recese 

Přes ujišťování některých ekonomů o již proběhnuvším překlenutí dna hospodářské 

recese se obecně předpokládá, že i rok 2010 bude rokem ekonomické stagnace 

či pomalého růstu, vysoké nezaměstnanosti, nedostatku zakázek pro firmy apod. 

V této situaci bude mnoho firem dále pokračovat v masívním snižování nákladů jako 

předpokládaného základního předpokladu zachování konkurenceschopnosti podniku. 

Mnoho firem v tomto úsilí častokrát zaměří pozornost úsporu v oboru ICT, popřípadě 

investice do např. úpravy některé z funkcionalit systému nebo nákupu celého nového 

ERP řešení samotného. Argument bývá jednoduchý: “proč do toho investovat, když 

to funguje…“. Tento jev je posílen tzv. „paradoxem informační technologie“ nebo také 

zvaným „paradoxem produktivity“, jež uvádí např. Berndt and Morrison (1995) 

a doplňují faktem, že např. 1 USD investovaný do IS/IT přinese zpět jen 0,80 USD. [1]  

Je nepochybné, že pouze správný a funkční podnikový IS je strategickým základním 

kamenem podpory konkurenceschopnosti firmy na trhu. Jeho využití a využitím všech 

dostupných zdrojů informací prostřednictvím různých softwarových nástrojů 

lze výrazně podpořit rozhodování managementu firmy. Zejména funkcionality typu 

EDI, CRM, BI, CI, zlepšující tok informací ve firmě v současnosti výrazně nabývají 

na významu a je nutné do nich investovat a využívat je (viz dále, trendy).  

Nepřesná formulace požadavků a přání od nového IS (zadávací dokumentace) 

jsou spolu s upřednostňováním krátkodobých cílů před dlouhodobými, orientací 

na operativní témata namísto strategických je velmi riskantní, dnes však velmi časté. 
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2.3 INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY 

Je jednou ze základních funkčních strategií podniku. Definuje vizi, cíle a hlavní 

charakteristiky budoucího stavu IS/IT ve firmě. Je základním vodítkem pro racionální 

využití zdrojů při realizaci informačního systému firmy, bez níž by orientace firmy byla 

nekoordinovaná, chaotická a neefektivní. Podle Kocha [6] je tato neefektivita 

v investicích do IS/IT v současnosti největším problémem podnikových IS. 

„Cílem informační strategie v podniku je: 

• zvyšování výkonnosti pracovníků (produktivity práce); 

• podporovat dosažení strategických cílů firmy; 

• vytvářet prostor pro další rozvoj firmy. 

Informační strategie obsahuje tyto hlavní body: 

• určení vazeb mezi celkovou strategií firmy a informační strategií; 

• analýza dosavadního vývoje informačních technologií ve firmě; 

• analýza a prognóza obecného vývoje informačních technologií; 

• určení informačních zdrojů; 

• plán rozvoje IS ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; 

• objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace strategie; 

• přehled standardů, které budou při realizaci uplatňovány; 

• návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů; 

• návrh kvalifikačních a rekvalifikačních programů; 

• zásady pro vyhodnocování účinnosti realizace strategie. 

Tato informační strategie může být úspěšně definována pouze za předpokladu, 

že vrcholoví manažeři firmy splní následujících podmínky:  

• aktivně se podíleli a podporovali tvorbu informační strategie a nepřenesli 

tuto odpovědnost zcela na podnikového informatika (CIO) 

• mysleli strategicky, tj. nenechali se příliš ovlivnit jednotlivostmi 

a současnými problémy operativního charakteru 
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• identifikovali kritické faktory úspěchu2, a to pokud možno v širokém 

konsensu všech manažerů a majitelů podniku 

• sledovali stav a vývoj vnitřního i vnějšího prostředí 

• vzali na sebe dlouhodobý závazek i za cenu vzdání se krátkodobých úspěchů 

• nezabývali se přílišnými detaily (technickým řešením, konkrétní 

hardwarovou architekturou, atd.) 

• dbali, aby informační strategie byla známá všem pracovníkům podniku“. 

(Zdroj: Koch, převzato z [6]) 

2.3.1 PROCESNÍ PŘÍSTUP 

Proces má původ v latinském výrazu „processus“, což znamená „jít kupředu“. 

Harrington (1991) definuje proces jako: “Činnost nebo skupinu činností, které přebírají 

vstup, přidávají mu hodnotu a vydávají výstup internímu nebo externímu zákazníkovi. 

K vytváření konečných výsledků využívají procesy zdroje organizace.“ ISO 9001:2001 

definuje proces jako: “soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

činností, které přeměňují vstupy na výstupy“[1]. 

Procesy ve firmě zjednodušují funkce, jasně definují činnosti, které je potřeba 

provést a v jakém sledu. Popisují způsob, jak a proč se práce provádějí a zajišťují, 

že se provádějí pouze činnosti, které vytvářejí přidanou hodnotu. Díky této optimalizaci 

lze ve firmě redukovat dodatečné změny, což umožňuje dále proaktivní, namísto 

reaktivního přístupu k zákazníkům, čímž firma získává konkurenční výhodu na trhu. 

Podle Basla [1] se procesy dle významu pro podnik dělí na klíčové (pro naplnění 

poslání firmy), podpůrné (vnitřní, které nelze z firmy vyčlenit pro realizaci klíčových) 

a vedlejší (také vnitřní, které ovšem lze „outsourcovat“). 

                                                 

2 faktory, které mohou ohrozit úspěch. Zdroj: Business Center, [online] [citace z 28.01.2010] 

Dostupné z: http://business.center.cz/business/pojmy/p1988-kriticke-faktory-uspechu.aspx 
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Procesy mají následující charakteristiku: 

• je jasně definován 

• skládá se z jedné či více činností 

• má dodavatele a zákazníka (externí i interní) 

• je opakovatelný 

• využívá zdroje firmy a umožňuje přeměnu vstupů na výstupy 

Z tohoto pohledu lze procesní přístup (přesně a správně definovaný) ve firmě 

považovat za základní předpoklad pro funkční informační systém a zároveň často 

za jeden z přínosů implementace IS, totiž, prostřednictvím mapování procesů před 

samotnou implementací, vyjasnění firemních procesů a nastavení procesního přístupu. 

Další ze základních předpokladů pro zavedení procesního přístupu ve firmě 

je definice procesních rolí a jejich uvedení do tzv. RACI matice. Tato matice shrnuje 

kompetence v manažerských činnostech pracovníků, uživatelů IS. Specifikuje kdo 

je za danou činnost odpovědný (Responsible), kdo ji vykonává (Accountable), 

s kým je konzultována (Consulted), kdo je o ní informován (Informed). 

Prostřednictví nástrojů IS na podporu výkonnosti podniku a jeho měření 

(tzv. Business Process Performance – BPP) lze podnikové procesy neustále sledovat, 

měřit a analyzovat. Podle Basla [1] lze měřit například tyto ukazatele: 

• počet vstupů a výstupů za časovou jednotku 

• zpoždění/včasnost zahájení nebo ukončení činnosti 

• množství zdrojů potřebných pro realizaci procesu a jejich vytížení 

• doba čekání požadavku na zpracování procesem 

• zpoždění výsledků pro zákazníky, atd. 

Procesní přístup je ve své podstatě přeorientováním firmy primárně z výkonnosti 

na efektivitu a v důsledku docílení pozvolného dlouhodobého růstu výkonnosti. 

Je též hlavní myšlenkou některých z metod informační strategie (níže). 
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2.4 IMPLEMENTACE INFORMA ČNÍHO SYSTÉMU 

2.4.1 ETAPY ZAVÁDĚNÍ (podle Basla [1], upraveno, doplněno) 

2.4.1.1 Etapa 1 – Rozhodnutí o změně podnikového IS a tvorba týmu 

Implementace IS je realizována jako projekt. Projekt je definován jako časově 

ohraničený, jedinečný, neopakující se proces, který má několik fází a který využívající 

přiřazené časové, finanční a lidské zdroje firmy pro splnění svého úkolu [12]. 

V rámci této etapy musí vedení firmy v součinnosti s CIO učinit dva zásadní kroky: 

• Rozhodnutí o změně IS 

Úvahy o změně IS firmy prochází tzv. binárním kriteriem (go/no go, ano/ne) 

[15]. Přijaté rozhodnutí musí být v souladu s obecnou strategií firmy a také 

s dílčí funkční strategií informační. Obvykle probíhá SWOT analýza, 

na základě které je určen klíčový problém firmy, který změnou IS chce firma 

řešit. Jsou také formalizována přání, požadavky a očekávání od nového IS, 

aby mohly být jasně definovány a bylo možné posoudit jejich splnění. 

Při tvorbě této analýzy jsou jasně definovány např. tyto informace: záměry 

vlastníků, strategické cíle firmy, vztazích a komunikaci se zákazníky, stavu 

toku informací ve firmě, stavu procesů ve firmě, potenciálu zaměstnanců 

podniku,  apod. a dále kritéria,  podle nichž se při výběru bude postupovat.  

To se nazývá „zadávací dokumentace“ pro výběr IS. Projekt změny IS 

je vždy trojrozměrný, tedy je posuzován z hlediska nákladů, času a kvality 

(tzv. trojimperativ projektu),  jak jej definoval  Harold Kerzner, otázka tedy 

zní: „Co, kdy a za kolik“ [22]. Výsledná kvalita projektu je tedy dána 

kompromisem mezi těmito třemi parametry. Pokud je managementem 

rozhodnuto o změně IS firmy, je nutné, aby tento projekt měl náležitou 

technickou, informační, finanční, metodickou podporu. 

• Vytvoření řešitelského týmu 

Tým je řízen Vedoucím projektu, odpovědným za motivaci, dodržení 

termínů, finančních limitů a hlavně za splnění projektu a skládá se ze všech 

vrstev  uživatelů, tedy „klíčových“ (kteří jsou např. odpovědní za dílčí 
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funkcionality a pro chod IS zvláště důležití) i běžných, „koncových“ 

uživatelů. Tato skupina je dále doplněna o konzultanty dodavatelské firmy.  

2.4.1.2 Etapa 2 – Výběr vhodného řešení 

Východiskem je rozhodnutí o změně IS. Obvykle probíhají nabídková řízení, 

návštěvy u dodavatelů vhodných IS, návštěvy doporučených referenčních instalací, 

vyzkoušení potenciálních systémů s vlastními, specifickými daty, obecné posouzení 

schopností a kvality potenciálních IS a jejich porovnání s požadavky na ně, apod. 

Probíhá výběrové řízení, které je dvoukolové; tzv. „hrubý výběr“, v němž může být 

uvedeno až deset potenciálně vhodných IS, a „jemný výběr“, v němž již jsou maximálně 

tři potenciální IS, které byly posouzeny z pohledu definovaných kritérií (doporučuje 

se 8 až 10) a komplexně tak nejvíce vyhovují firmě a jejím potřebám. Mezi kritéria, 

která mají největší váhu, se řadí vlastní IS (např. technická a funkční charakteristika), 

jeho dodavatel (např. reference, způsob dodání IS) a budoucí uživatel (ergonomie IS). 

Obvykle je provedena tzv. studie proveditelnosti implementace zvoleného IS [17]. 

2.4.1.3 Etapa 3 – Uzavření smlouvy o dodávce informačního systému 

Obvyklou formou je smlouva o dílo. Jsou v ní upřesněna specifika konkrétního 

projektu implementace, detaily nakupovaných součástí IS, tedy jednorázové náklady 

a definuje také provozní náklady IS (po implementaci). Je vypracován plán projektu 

implementace IS. 

2.4.1.4 Etapa 4 – Samotná implementace vybraného informačního systému 

• V přípravné fázi probíhá analýza požadavků a tvorba koncepce řešení. 

• V hlavní fázi se probíhá dodávka HW a SW, školení uživatelů, stanovení 

organizace toku dat a odpovědnosti za něj, analýza podnikových procesů 

a nastavení korelace s procesy ve funkcionalitách IS, nastavují se přístupová 

práva uživatelům, provádí se kustomizace, atd. 

• V závěrečné fázi implementace probíhá zkušební provoz, po jehož úspěšném 

ukončení následuje nasazení IS do ostrého provozu, vytváří se uživatelské 
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dokumentace a upřesňují se také nastavení pracovních parametrů. 

Způsobů, jak provést přechod na nový IS je několik (souběžná, pilotní, 

postupná, nárazová) a jsou zpravidla zvoleny podle typu firmy, požadavku 

managementu o úsporu finančních zdrojů či např. zamezení ztráty dat. 

Podle Basla [1] se délka implementace IS zkrátila od roku 1996, kdy průměrně 

trvala 9-12 měsíců na cca 4-6 měsíců v roce 2004. Tento trend zkracování nadále 

pokračuje a dnes není výjimečný požadavek firmy na zavedení IS v průběhu 3-4 měs. 

2.4.2 VARIANTY ŘEŠENÍ PODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V 80. letech 20. století bylo programování vlastních funkcionalit na míru firemním 

potřebám typickým přístupem k IS. Na počátku 90. let, kdy díky rozvoji HW a SW, 

přišel trend výrazného propojování jednotlivých firemních agend a funkcionalit a jejich 

integraci do jediného společného IS firmy na bázi jednotné databázové platformy. 

Situace na trhu IS/IT se tak výrazně změnila a směrovala k určité, alespoň částečné, 

standardizaci a procesnímu přístupu. Tvůrci IS tak byli schopni nabídnout určitá 

přednastavená, „hotová“ řešení IS[1]. 

 2.4.3 KRITICKÉ FAKTORY IMPLEMENTACE IS (ERP SYSTÉMŮ) V ČR 

Brněnské vydavatelství Computer Press uveřejnilo v roce 2006 analýzu kritických 

faktorů implementace IS (ERP systémů), jak je viděli manažeři téměř čtyřiceti 

výrobních a obchodních firem v ČR mezi léty 2002 a 2006. 

Mezi nejsilněji vnímané patřily zejména tyto faktory: 

• Absence firemní informační strategie; 

• Neschopnost správně formulovat zadání projektu implementace; 

• Snaha o dosažení co nejnižší ceny na úkor kvality řešení; 

• Snaha ušetřit za konzultační služby a školení; 

• Nepřipravenost na implementaci; 

• Nedostatek času na realizaci implementace. [1] 



30 

 

2.5 ERP SYSTÉMY 

Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) lze považovat za integrované jádro IS 

ve firmě. Jeho definice se různí, Sodomka [10] definuje ERP systémy jako velmi účinný 

nástroj, pokrývající plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů 

(tedy takových, jichž je podnik vlastníkem a má nad nimi plnou kontrolu) na strategické 

až operativní úrovni. Klíčové integrované interní procesy, které ERP obsluhuje, jsou: 

výroba, logistika (nákupní, výrobní a prodejní), ekonomika a personalistika (ne vždy). 

ERP systémy lze považovat dnes již za základní předpoklad efektivního, moderního 

a výkonného řízení podniku jako celku a procesů v něm. 

2.5.1 HISTORIE ERP SYSTÉMŮ 

Za předchůdce dnešních ERP řešení lze označit systémy na zpracování informací, 

které pro svůj chod používaly společnosti Baťa a Philips ve 40. letech 20. století. Philips 

byl průkopníkem analytického zpracování dat, Baťa kladl velký důraz na provázání dat, 

jejich organizaci, strukturu, zpětnou vazbou a kontrolu. Přes limity úrovně tehdejších 

technologií však jeho systém naplňuje obsahovou představu ERP systému. [10] 

Dalším milníkem na cestě k dnešním systémům byl rok 1960, kdy na základě stále 

více požadavků výrobních firem po automatizovaných systémech plánování spotřeby 

materiálu byl poprvé implementován takový systém ve spolupráci IBM a Case 

Corporation ve druhé ze jmenovaných firem. Vznikl tak systém MRP (Material 

Requirement Planning). 

V 70. letech 20. století se systém rozšiřuje o funkcionalitu řízení výroby a v jejich 

závěru se rozrůstá původní MRP koncept na plánování všech výrobních zdrojů a vzniká 

tak MRP II (Manufacturing Resource Planning). Jsou založeny firmy SAP (1972), 

JD Edwards a Oracle (1977). V 80. letech je vyvinut první systém využívající tažného 

principu podle metodiky JIT (Just In Time), který má základ v již několik desetiletí 

používaném systému v japonských firmách. Integrací finančních, účetních 

a majetkových systémů s podporou výroby prostřednictvím MRP či JIT byl zvýrazněn 

význam IT v těchto aplikacích. 
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V 80. letech 20. století tak vzniká 1. generace ERP systémů, obsluhující a řídící 

materiálové požadavky, kapacity a termíny včetně řízení finančních a dalších zdrojů 

podniku. Vzniká také koncept CIM (Computer Integrated Manufacturing), jehož hlavní 

myšlenkou bylo využití jednotné podnikové databáze pro podporu výroby s cílem 

zvětšení flexibility produkce a zkrácení průběžné doby3 výroby a snížení nákladů 

na pořízení, zpracování a údržbu dat. Je založena firma Peoplesoft (1987), později 

známý výrobce personalistických funkcionalit. 

V 90. letech byl znatelný trend stále více standardizovaných řešení celého 

logistického toku zakázky. Po stránce infrastruktury se prosazuje architektura 

klient/server, využívaná intenzivně dodnes. Vznikají základy dnes používaných 

systémů, například Oracle Application 10, JD Edwards OneWorld a SAP R/3. Vžívá 

se pro tyto systémy název ERP (Enterprise Resource Planning), zejména díky rozšíření 

o funkcionality řízení lidských zdrojů a financí a pokrýváním specifických oblastí 

průmyslových podniků, jako např. řízení projektů a výroba investičních celků. [10] 

2.5.2 VYMEZENÍ ERP SYSTÉMŮ 

Podle Sodomky [3] je ERP systém vymezen těmito základními vlastnostmi: 

• automatizace a integrace klíčových podnikových procesů; 

• sdílení dat, postupů a jejich standardizace v celém podniku; 

• vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase; 

• schopnost zpracovávat historická data; 

• celostní přístup k prosazování ERP koncepce. 

Z funkčního hlediska jsou na ERP systémy kladeny požadavky na výkonnost, 

spolehlivost a bezpečnost. 

                                                 

3  Časový interval vynaložený na výrobek nebo výrobu, skládající se ze zakázkové, přípravné, 

výrobní a expediční fáze. Zdroj: Jurová M.: Řízení výroby I, Druhé vydání. Brno, CERM, 2005. 

81 stran. ISBN: 80-214-30664 
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Cílem ERP systémů je realizace 

• měřitelných přínosů pro snížení nákladů a efektivní řízení firmy; 

• neměřitelných přínosů v řízení podnikových procesů; 

• dostupnosti informací v reálném čase. 

Systémy ERP se v nejzákladnějším dělení liší rozsahem schopností pokrýt všechny 

uvedené interní procesy, tedy výrobu, logistiku, personalistiku a finance, viz výše: 

• All-in-One systémy jsou takové, které pokrývají všechny čtyři typy procesů. 

Do této kategorie patří také některá ERP řešení, která nemají přímo 

zpracovanou funkcionalitu personalistiku – jsou doplněny o specializovaný 

software od např. firem Nugget, Kvasar, apod. Typickými reprezentanty jsou 

SAP Business Suite, Oracle E-Business Suite, Helios Green, Microsoft 

Dynamics NAV, atd. 

• Kategorie Best-of-Breed kategorie zahrnuje systémy, jež jsou samostatně 

nasazovány na některou oblast a v ní vynikají špičkovou funkcionalitou. 

Mezi představitele patří personalistický software Vema. 

• Lite ERP systémy jsou specifickými produkty zejména pro SME, mají 

zpravidla omezenou funkčnost, rychlou implementaci a nižší cenu. 

Patří mezi ně SAP Business One, Helios Orange, apod. 

2.5.3 OBOROVÁ ŘEŠENÍ V ERP SYSTÉMECH 

Jsou taková, která jsou výrobci připravována dle požadavků určitého průmyslového 

odvětví. Lze je charakterizovat následovně: 

• Přinášení firmě standardizaci, standardní postupy v odvětví firma tak přijme 

vytvořené procesní modely (případně je upraví), a nemusí je sama vytvářet; 

• Aplikují tzv. nejlepší postupy („Best Practices“), podle např. ITIL či COBIT 

• Přinášejí úsporu při uživatelských úpravách 

• Vzhledem k pilotní aplikaci u firmy z oboru (často jediné) nemusí zcela 

vyhovovat. 
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Obr. č. 3: Vývoj oborových řešení ERP systémů v ČR (zdroj:CVIS, převzato z [3]) 

2.5.4 OBCHODNÍ MODELY DODÁVEK ERP SYSTÉMŮ 

U dodávek ERP systémů firmám se používá několik způsobů/modelů: 

• Přímý obchodní model: jeden garant na trhu a jeden systémový integrátor 

produktu nebo jeden garant, jenž využívá partnery pro tvorbu doplňujících 

funkcionalit (např. Dialog 3000S) 

• Nepřímý model: jeden garant na trhu využívá partnery pro doplnění 

funkcionalit i implementaci ERP systému, sám však není systémovým 

integrátorem (např. Microsoft Dynamics) 

• Hybridní model: jeden garant a zároveň systémový integrátor využívá 

partnery pro implementaci ERP systému nebo pro implementaci ERP 

systému a také doplňování funkcionalit (např. Oracle E-Business Suite). [14] 

2.5.5 LICENČNÍ POLITIKA 

Existují dva základní přístupy, reprezentované mmj. velkými hráči na trhu ERP: 

• Cena za plnou funkčnost, firma tedy obdrží kompletní ERP systém 

a případné zprovoznění dalších modulů nepředstavuje další náklady 

na licence (např. SAP). 
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• Metoda licence „per partes“, tedy podle počtu současně pracujících uživatelů 

(např. Microsoft). 

Obě metody mají své výhody, jsou však koncipovány tak, aby mohla být firmě 

nastavena co nejvýhodnější konfigurace licence ERP systému. Je zde patrný trend 

ve zjednodušování licenčních podmínek pro další rozšíření ERP řešení do firem. [3] 

2.5.6 PŘEDPRODEJNÍ, PRODEJNÍ A POPRODEJNÍ SLUŽBY ERP SYSTÉMŮ 

Členění služeb vychází z časového průběhu obchodního cyklu, tedy na: 

• Předprodejní služby, v rámci nichž jsou zpracovávány strategické analýzy, 

procesní analýzy, analýzy IS/IT a hlavně tzv. „Feasebility Study“ 

(studie proveditelnosti), tedy analýzy definující rozsah implementace, 

její možné problémové oblasti, navrhuje řešení, apod. Často je prováděna 

také tzv. předimplementační analýza, jež je hlubší analýzou činností 

a procesů ve firmě, sloužící jako podklad pro výběr ERP systému. 

• Prodejní služby, mezi které zejména patří implementační fáze, školení, 

převod dat, testování, atd., vše vyplývající ze smlouvy o implementaci. 

• Poprodejní (servisní) služby, jejichž podstatou je péče o aktuálnost systému 

(např. legislativní), bezproblémový chod systému, školení, atd. Záruka zde 

má specifický význam a liší se od záruk běžných komodit. Výrobci systémů 

v přístupu k záruce nejsou jednotní, nejobvyklejší dobou jsou dva roky 

od podpisu smlouvy o implementaci. Její součástí je také Service Level 

Agreement (SLA, smlouva o úrovni servisu), jež definuje rozsah podpory 

v záruční a pozáruční době. Na základě pravidelných měsíčních/ročních 

„servisní poplatků“, vyjádřené v procentech z pořizovací ceny, jsou přesně 

definovány služby jako garantovaná doba odstranění poruchy systému, 

pravidelnost update a upgrade ERP systému, ceny školení a úprav systému 

nad rámec implementace, sankce pro dodavatele systému při jejich 

nesplnění, atd. Rozdíl mezi záručními a pozáručními službami tak mizí. [3] 
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2.5.7 ERP SYSTÉMY V ČR 

Základním specifikem trhu ERP systémů v ČR je výrazná preference tuzemských 

řešení (více než 50 % trhu), oproti světovému trhu ERP systémů, kde jsou jasnými lídry 

firmy SAP, Oracle a Microsoft. Příčinou je velmi dobrá znalost českých reálií a specifik 

(technologických daňových, legislativních, apod.) ze strany tuzemských výrobců, 

a z ní plynoucí kvalitní adaptace nabízených ERP řešení. Dále také jednoduchost úprav, 

dlouhodobá podpora po implementaci ERP systému, jež jsou dostupnější a jednodušší 

od tuzemského výrobce. [10] 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Tuzemské a zahraniční ERP systémy v ČR (zdroj:CVIS, převzato z [3]) 

CVIS ve své analýze ERP trhu [10] uvádí, že v ČR již od roku 2003 roste trh ERP 

systémů o 10 % ročně. Lze předpokládat, že s ohledem na dotační politiku EU se růst 

v nadcházejících letech znatelně zrychlí a zvětší penetraci trhu. Tato penetrace 

je v současné době velmi nízká, Sodomka [3] odhaduje, že pouze 10 % českých 

obchodních firem, státních podniků, družstev, neziskových organizací disponuje ERP 

systémem. 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Počty referencí typů ERP systémů v ČR (zdroj:CVIS, převzato z [3]) 
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Obr. č. 6: Trhu ERP systémů v ČR dle výrobců (zdroj:CVIS, převzato z [3]) 

Ve specifické oblasti SME v ČR lze zaznamenat změnu na trhu v nabídce systémů 

pro tento typ zákazníků. Nabídka se postupně vyvinula do tří směrů: 

• ERP systémy vyvíjené přímo pro SME (např. Helios Orange) 

• Standardní ERP systémy s cenovým zvýhodněním pro SME 

• Speciální nabídka standardního ERP systému v tzv. Lite verzi, v níž jsou 

některé vlastnosti limitovány, jako např. počet současně pracujících 

uživatelů, omezení původní funkcionality, nemožnost rozšiřitelnosti, atd. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Trhu ERP systémů v ČR pro SME (zdroj:CVIS, převzato z [3]) 

2.5.8 SOUČASNÉ TRENDY V ERP SYSTÉMECH 

Výzkumná a poradenská společnost Gartner v roce 2009 publikovala světové trendy 

v ERP systémech prostřednictvím své Hype křivky. (při tvorbě práce bohužel 

nedostupná). V České republice dlouhodobě sleduje vývoj ERP systémů 

Centrum pro Výzkum Informačních Systémů (CVIS) se sídlem ve Zlíně. V tabulce níže 

jsou pohledy obou institucí uvedeny pro možné srovnání. 
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Tab. č. 4: Trendy ERP trhu ve světě a v ČR (zdroj: CVIS, převzato z [3], upraveno) 

Oblast Gartner CVIS 

Plánování 

podnikových 

zdrojů 

Produktivní fáze aplikací ERP, masivní 

uplatnění ERP systémů také ve veřejné, 

popřípadě státní správě. Do 2 let 

očekává velké nasazení ERP do středně 

velkých firem a organizací. 

V ČR jsou ERP systémy spíše ve fázi mírného 

růstu a osvěty. Limitujícím faktorem stále 

zůstává nutnost pochopit význam holistického 

přístupu při řízení firem (integrace datové 

základny, poskytování jen jedné verze pravdy). 

Penetrace trhu u středních firem bude v příštích 

3-4 letech výrazně podpořena dotacemi EU. 

Řízení vztahů 

se zákazníky 

Vyspělý světový trh (23% meziroční 

růst tržeb), trh ve Východní Evropě však 

zaostává, tržby jsou zde až 5krát nižší, 

než tržby za ERP řešení. Růst trhu CRM 

bude akcelerovat koncept pronájmu 

CRM, tedy Software as a Service. 

Intenzivní nasazování CRM řešení 

prostřednictvím integrace do ERP systémů. 

Zejména Microsoft je průkopníkem pronájmu 

CRM, SaaS. Investice do CRM řešení však 

budou omezeny podmínkami v průběhu 

hospodářské recese. 

Podpora 

manažerského 

rozhodování 

BI a Corporate Performance 

Management (CPM) jsou výrazným 

trendem, do dvou let se výrazně prosadí. 

Trendem je integrace obou funkcionalit 

do ERP systémů. 

BI jako statický a jednoduchý reporting 

a jednoduchá analýza nad transakčními systémy 

budou růst v ČR podobně, jako uvádí Gartner. 

Sofistikované technologie jsou využívány 

zřídka. Rozvoj CPM bude velmi pozvolný. 

S ohledem na výše uvedené, dále na požadavky plynoucí z vývoje tržního prostředí 

a rychlý vývoj IS/IT, lze vysledovat následující trendy v oblasti ERP systémů: 

2.5.8.1 Otevřenost systémů ERP 

Je chápána jako možnost provázání moderních ERP systémů s oborovými, 

specializovanými softwary a funkcionalitami. Např. reporting je často v ERP řešeních 

zpracován nedostatečně (s omezeným počtem sestav, často pevně definovaných). [6,19] 

Výrazným technologickým usnadněním tohoto přístupu je tzv. Servisně orientovaná 

architektura ERP systémů, Service Oriented Architecture (SOA). „Každá komponenta 

ERP systému orientovaného na SOA představuje malou část procesu a funkcionality, 

z nichž se skládají tradiční moduly. Komponenty, které pak vzniknou rozdělením 

modulu na mnohem menší části, jsou „obaleny“ vrstvou otevřeného a popsaného 

rozhraní pro spojení s jinou komponentou, a to i třeba od jiného výrobce. Inovace 
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podnikového procesu podporovaná informačním systémem bude tedy do budoucna 

znamenat pouze dílčí změnu, nikoli implementaci celého nového modulu. Zákazník 

bude mít možnost vybrat si z nabídky více dodavatelů podporujících SOA právě 

tu komponentu, která nejlépe podpoří aktuálně požadovanou funkcionalitu. Tím 

se zásadně promění celý ERP trh, na němž budou pravděpodobně velmi úspěšní 

především specialisté v dílčích, detailních funkcionalitách. SOA tak umožní daleko 

jednodušeji propojovat konkurenční softwarové aplikace. Nástup SOA je klíčovým 

technologickým trendem, který může do určité míry ovlivnit i další vývoj ERP trhu.“ 

(zdroj: převzato z [3]) 

2.5.8.2 Podpora uživatelů 

Vychází do určité míry z předcházejícího bodu, tj. trendem je usnadnění a podpora 

práce uživatelů v ERP systému tak, aby byl co nejvíce využíván, data do něj vkládaná 

tak budou mít maximální možnou vypovídající schopnost a systém přinese rychlejší 

návratnost prostředků do něj vložených. Podpora uživatelů IS poskytnutím relevantních 

informací pro rozhodnutí je řešena nástroji typu Business Intelligence, formou 

např. uživatelských sestav. Zde je trendem využívání zejména aplikací typu On-line 

Analytical Processing (OLAP), která agregovaná data ukládá do tzv. OLAP kostek. 

Data jsou tak třídimenzionálně zpracovávána. Příkladem je systém SAP R/3 s aplikací 

Diver, poskytující multikriteriální možnosti zpracování dat a reportingu. 

2.5.8.3 Software as a Service (SaaS, česky Software jako služba) 

Zejména v současné době aktuální směr ERP systémů. Je založen na myšlence ERP 

systém nikoliv vlastnit, ale „jen“ používat. Systém je tak za měsíční paušální platbu 

poskytován jako služba. Technicky může systém běžet uvnitř firmy či může být uložen 

u dodavatele a firma k němu přistupuje vzdáleně. Výhodou je odbourání jednorázové 

počáteční investice a možnost přenést odpovědnost za chod IS firmy na dodavatele, 

úspora personálu. Často uváděná nevýhoda, obava o bezpečí dat, se v současnosti 

již jeví jako lichá, neboť kryptovací algoritmy pro komunikaci např. po internetu jsou 

dnes již velmi vyspělé a bylo také prokázáno, že majorita úniků či zneužití dat firmy 

byla způsobena neloajálním zaměstnancem a nikoliv nechráněným IS. 
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V roce 2008 provedla firma Gartner výzkum u 333 společností v U.S.A. a Velké 

Británii na téma SaaS. Bylo zjištěno, že 42 % firem není spokojeno s příliš vysokými 

měsíčními poplatky za službu a např. 38 % firem vyjádřilo nespokojenost s obtížností 

implementace. [19, 20] Přes tyto obtíže se však koncept dále úspěšně rozvíjí. 

Průkopníkem tohoto outsourcingu IS je společnost Microsoft, která už v roce 2006 

nabídla na ERP trhu své řešení, v roce 2008 pak byl formou SaaS poprvé 

implementován její systém Microsoft Dynamics NAV také v ČR. [3]  

2.5.8.4 CRM 

Ve vyspělých ekonomikách bude CRM trh nadále velmi koncentrovaný a v zemích 

jako ČR bude naopak velmi intenzivně růst. [3] 

Trendem současnosti je masívní využívání CRM funkcionalit. Technicky jsou CRM 

řešení stále častěji integrována do ERP systémů, a ačkoliv pokrývají cca pouze 80 % 

požadované funkcionality, velké části českých podniků tato řešení postačují. Naopak 

příkladem oblíbené dokupované CRM funkcionality je systém německé firmy 

Update Software AG pod názvem Update.seven. Dalším řešením je opět outsourcing, 

např. prostřednictvím lídra tohoto typu CRM trhu, Salesforce.com. [3] 

2.5.8.5 Competitive Intelligence (CI) 

Lze v překladu vyjádřit jako konkurenční zpravodajství.  Je to “cílevědomý a etický 

postup pro získávání, analyzování a řízení externích informací, které mohou mít vliv 

na plánování, rozhodování a fungování podniku.” (zdroj: Basl, převzato z [1]). 

CI tak z veřejných a lidských zdrojů čerpá informace o trendech a vývoji trhu, 

a konkurenci, a umožňuje tak odhadovat strategii konkurence a reagovat strategií 

vlastní. Jsou získávány primární informace (např. vlastním výzkumem) či sekundární, 

jež byly již publikovány a jsou zpracovány např. formou rešerše. Pro tento účel existuje 

také celá řada on-line aplikací (i zdarma), z nichž je možné data získat, např.: 

• F&S Index, zahrnující informace o firmách, trzích, aktualizována je týdně; 

• PROMPT, obsahující také informace o firmách, trzích, denně aktualizována; 

• Newswire ASAP, databáze firem, oborů, výrobků, denně aktualizovaná. [1] 
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2.5.8.6 Integrace a elektronická správa dokumentů 

Firmy pracují se stále větším množstvím dat, jejich značná část je však stále 

neformalizovaná v rámci firemního IS (Basl [1] uvádí, že až 80 %). 

Vedle strukturovaných dat např. z účetnictví, databází, zakázek tak existuje množství 

nestrukturovaných informací (objednávek zákazníků, e-maily, apod.). 

Cílem je minimalizovat množství nestrukturovaných informací ve firmě. Informace 

je potřeba třídit, uvést do elektronické podoby a sdílet s ostatními uživateli IS. Toto 

je cílem aplikací typu Enterprise Content Management (ECM, volně přeloženo 

jako Správa firemních dokumentů). Zde existují funkce jako fulltextové vyhledávání 

v dokumentech, konverze do různých formátů dat pro jednoduchou správu (např. PDF), 

integrace těchto dat s produkty MS Office, apod. Takto lze efektivně spravovat 

dokumenty obchodní, projektové, výrobní, dokumentace, apod. [1] Výsledkem 

je např. omezení duplicit dokumentů, možnost sledování historie dokumentů, časová 

úspora při informačním toku ve firmě a z ní plynoucí vyšší efektivita, 

(např. při schvalování faktur k úhradě podle tzv. odpovědnostní matice), apod. 

Typickým reprezentantem této aplikace v ČR je aplikace TreeINFO. 

2.5.8.7 Electronic Data Interchange (EDI) 

Patří k moderním technologiím v dodavatelském řetězci. „EDI představuje moderní 

způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně 

standardních strukturovaných dokumentů elektronickou formou, a to přímo mezi jejich 

informačními systémy“. (zdroj: Sodomka, převzato z [10]). Jejími hlavními přínosy 

je rychlost komunikace, vyšší spolehlivost přenosu dat, nižší chybovost a úspora 

nákladů. Většina dnešních ERP systémů je tzv. „EDI ready“, systémy jsou tedy schopny 

se datově propojit. Podpora takovéto výměny dat je nevyhnutelnou zejména v oblasti 

automobilového průmyslu či obchodních řetězců. Firmy tak spolupracují na bázi B2B 

nebo B2C, využívaným standardem pro elektronický přenos dat je např. ODETTE 

(Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe) nebo EDIFACT 

(Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). [3] 

Trendem současnosti je rozšíření této efektivní formy komunikace s externími subjekty 

do dalších oborů podnikání. 
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2.5.8.8 Mobilita a webové technologie 

Jedním z nejvýraznějších trendů mobilních technologií je přístup do firemních IS 

jejich prostřednictvím a přistupování k datům kdykoliv a kdekoliv. Z pohledu 

technologie jsou často využívány tzv. webové služby (Web Services), které umožňují 

integrovat libovolné aplikace provozované na různých platformách a ovládat 

je prostřednictvím klasického webového prohlížeče. V těchto webových službách 

je využíván otevřený standard XML (eXtensible Markup Language), díky němuž 

si systémy mezi sebou vzájemně zasílají dotazy a odpovědi na ně. Díky tomuto způsobu 

komunikace mnoho výrobců přechází z tzv. „tlustých“ klientů (složitých speciálních 

rozhraní pro přístup do ERP systémů) na tzv. klienty „tenké“, či „nulové“, 

tj. tzv. „WebTop“, tedy komunikaci s ERP výhradně přes rozhraní internetového 

prohlížeče, který připojení uživatelsky výrazně usnadňuje a umožňuje uživateli 

požadovanou mobilitu. [3] 

Dnes již všechna moderní a kvalitní ERP řešení disponují exportem veškerých dat 

z IS do formátů DOC(X), XLS(X), PDF, HTML, RTF, TXT, XML, a dalších tak, aby 

bylo možné výstupy zpracovat prostřednictvím notebooku, smartphonu, či PDA. [6] 

2.5.8.9 Data Mining, Web Mining 

V souladu s neustálou snahou managementu firem získávat stále více informací 

z externích zdrojů, např. prostřednictvím uvedeného Competitive Intelligence, firmy 

rozumí potřebě získávat informace i zevnitř firmy, tj. informace již získané. Vzhledem 

k tomu, že moderní ERP řešení již zpravidla využívají tzv. datové sklady, stále častěji je 

v současnosti využívána metodologie zvaná Data Mining, česky lze nazvat jako 

„dolování v datech“. Tato metodologie odkrývá dosud nejasné vzorky a vztahy 

v rozsáhlých databázích a svými výstupy podporuje manažerské rozhodování. [10] 

Ve sféře elektronického obchodování se využívá jeho analogie, tzv. Web Mining, 

který umožňuje získávat data o prohlížení www stránek uživateli a analyzovat jejich 

chování. Web Mining provádí hlubokou analýzu weblogů, cookies, či formulářů. [10] 
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2.5.8.10 Web 2.0 a Enterprise 2.0 

Do trendu, který bývá nazýván Web 2.0, patří tzv. blogy (příspěvky jednoho autora, 

které jsou zveřejněny na internetu; název vznikl spojením slov „web log“, tedy síťový 

záznam, zápis) a Wiki (označení pro weby, které jsou přístupné nejen pro čtení, 

ale i pro úpravu a přidávání obsahu uživatelem, čímž vzniká tzv. „kolektivní databáze 

znalostí“; nejznámějším příkladem je tzv. Wikipedie, i když čelí často údajné 

nedůvěryhodnosti obsažených dat, neboť často nejsou ověřená). 

Podstatou není využívání nových technologií, avšak jiný způsob využívání 

a přístupu k internetu. Sdílení informací a „kolektivní“ přístup řešení problémů 

se do podnikové sféry promítá ve formě zejména urychlením a zefektivněním některých 

podnikových rozhodovacích procesů, které tak mohou být rychleji vyřešeny 

a nazývá se Enterprise 2.0. [1] 

2.5.8.11 Free Software ERP 

Podle [1] uvádějí manažeři velkých společností několik slabých míst klasických 

ERP řešení: vysoké investiční náklady, dlouhá implementace ERP systému 

a neschopnost rychle zavést jeho změnu. Alternativou jim tak můžou být tzv. Free 

Software ERP či Open Source ERP, jež jsou k dispozici zdarma či pouze za symbolický 

poplatek. Systém však není zcela zadarmo – zpravidla jsou zpoplatněny doprovodné 

služby, tj. implementace systému, technická podpora, zaškolení uživatelů, správa nebo 

změna systému, popřípadě některé z funkcionalit. Licence na jejich využívání je ovšem 

zdarma. Manažeři firem zatím nemají k těmto produktům příliš důvěru. Při výběru 

je třeba dbát na garanci služeb (i zpoplatněných), potřebných po implementaci systému, 

tedy např. pravidelnou aktualizaci z hlediska technologického a legislativního, možnost 

rozšíření funkcionalit čí vývoje nových, zaškolení pracovníků, apod. 

Mezi reprezentanty Free ERP řešení patří např. Open ERP, ERP 5 nebo Compiere. 
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2.5.8.12 Radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency Identification, RFID) 

Technologie známá již více než půl století, jejím masivnímu rozšíření zatím bránily 

vysoké pořizovací náklady, což se nyní mění. „RFID je systém malých elektronických 

čipů (tzv. tagů, „štítků“), vysílajících rádiové signály, snímačů těchto rádiových signálů 

a odpovídající hardwarové a softwarové infrastruktury.“ (zdroj: Sodomka, převzato 

z [10]). Tyto čipy mohou být umístěny na jakékoliv zboží (dokonce např. i zvířata) 

a s jejich pomocí lze u zboží sledovat jeho pohyb, změny, apod. Informace v něm 

uložené mohou být v průběhu např. výrobního procesu měněny, na rozdíl od štítků 

s čárovými kódy. Přínosem této technologie bude zejména zjednodušení evidence (není 

nutný fyzický ani vizuální kontakt se zbožím, pokud je v dosahu rádiového snímače), 

zvýšení efektivity a transparentnost, snížení nákladů, zlepšení využití firemních zdrojů, 

snížení zásob, snížení počtu krádeží, apod. 

Jako příklad lze uvést společnost Wal-Mart, která do roku 2005 investovala 

3 miliardy dolarů do RFID řešení. Profesor P. J. Windley z Bringham Young University 

odhaduje, že implementací tohoto systému společnost ušetří celkem až 8,35 miliard 

dolarů ročně, zejména díky zajištění dostatečného množství zboží na skladech, redukci 

nadbytečných zásob, snížení podílu manuálního snímání čárových kódů, zamezení 

krádeží. Odborníci předpokládají, že tato technologie bude skutečnou revolucí v řízení 

výrobních a logistických procesů firem. [10,6] 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÁ SITUACE 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLE ČNOSTI 

3.1.1 POPIS FIRMY PODLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU ČR 

Obchodní firma:  Raymond Group s.r.o. 

Sídlo:   Vsetín, Rybníky 1169, PSČ 75501 

Identifikační číslo: 258 42 251 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu:  30. Srpna 1999 

Předmět podnikání: - obchodní činnost 

    - výroba tkanin 

3.1.2 POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI FIRMY  

Firma Raymond Group, s. r.o., (dále jen Raymond) vyrábí skleněné tkaniny 

pro kompozitní, termoizolační, elektroizolační a polygrafické aplikace. Firma 

se zaměřila na výrobu zejména speciálních sklotkanin, nezajímavých pro velké 

a masové evropské výrobce. Firma tedy uplatnila strategii diverzifikace a využila 

výklenku na trhu, který do té doby nebyl nijak saturován. Tkaniny se velmi liší zejména 

konstrukcí, použitými materiály a šířkou.) Firma patří ve Střední Evropě k hlavním 

dodavatelům firem vyrábějící modely, protipožární přikrývky, surfařská prkna, 

polygrafické vály, apod. Hlavním trhem firmy je Německo (47 %, dále Švýcarsko 25 % 

a Rakousko 14 %. Firma operuje výhradně na B2B trhu. Z pohledu typu výroby 

se jedná o výrobu na zakázku (MTO), ročně firma zpracuje cca 300 t skleněných přízí 

a rovingů4. Firma v současnosti zaměstnává 15 zaměstnanců, z nichž 5 pracuje 

v technicko-hospodářských profesích, svojí tedy velikostí spadá do kategorie SME. 

Firma má sídlo a provozovnu ve Vsetíně, Roční obrat firmy je 19.400 tis. Kč, 

zisk 367 tis. Kč (údaje za rok 2009). 

                                                 

4 skleněný pramen bez uděleného zákrutu 
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3.2 SOUČASNÁ SITUACE FIRMY 

Dále uvedená analýza firmy a jejího podnikového IS firmy bude provedena formou 

expertního posouzení. Autor vychází ze  zkušeností, které načerpal během čtyř let, 

během nichž byl zaměstnancem zkoumané firmy. Nyní, po zkušenosti z další, mnohem 

větší nadnárodní společnosti, a znalý teoretických faktů, získaných během studia, 

tak věří, že návrhy budou vycházet z potřebné erudice a budou praktickými 

informacemi při definici dalších kroků managementu firmy v oblasti IS. 

Závěry expertního posouzení budou dále ověřeny a potvrzeny prostřednictvím 

metody HOS 8. Tato metoda byla vybrána pouze jako doplňková metoda při zkoumání 

předmětné firmy a nikoliv jako hlavní analytická metoda, vzhledem ke statisticky velmi 

malému a nereprezentativnímu vzorku pouze čtyř respondentů. 

Posouzení ekonomické, výrobní, prodejní, marketingové, atd. strategie zkoumané 

firmy není tématem této práce. Pro hlubší pochopení současné situace firmy a posouzení 

základních východisek pro další směrování IS/ICT strategie firmy však bylo nutné 

provést analýzu externích faktorů, tedy obecného a oborového okolí, tvořící příležitosti 

a hrozby firmy a také a interních faktorů, tedy jednotlivých funkcí firmy, 

prostřednictvím RBV5 nebo například metody 7S, jež definují silné a slabé stránky 

firmy. Výstupy těchto dílčích analýz byly shrnuty do agregované formy, 

s níž lze v této práci pracovat, tedy do SWOT analýzy firmy popisující souhrnně silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby firmy. 

                                                 

5 Resource Based View je přístupem ke strategii založené na zdrojích, která zahrnuje tři klíčové 

prvky: Výběr strategie, která využívá hlavních zdrojů a schopností organizace, Zajištění, že jsou zdroje 

plně využity a jejich potenciál k vytváření zisku je využit na maximum a Budování základny zdrojů 

organizace. Zdroj: Tvorba a řízení strategie (Brano Group 2003), [online] [citace z 22.03.2010] Dostupné 

z: http://www.bestpractices.cz/praktiky/tvorba_a_rizeni_strategie/strategie_teorie.doc 
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Tab. č. 5: SWOT analýza firmy Raymond 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

flexibilita výroby neprovázaný a nekomplexní IS 

rychlost uspokojení zákazníků nejasně definované pravomoci a odpovědnosti 

hluboké know how v oboru nízká bezpečnost dat 

značka na trhu nejednotnost vedení managementem 

velké zastoupení stálých zákazníků nedostatečné získávání nových zákazníků 

nízké výrobní náklady nedostatečné obchodní a marketingové oddělení 

diverzifikované výrobní portfolio přízových 

   a rovingových tkanin a pásků (350 typů) 

kumulace funkcí pracovníků ve firmě 

 provoz v pronajatých prostorech  

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

zvýšení efektivity a snížení nákladů firmy 

  prostřednictvím změny IS s dotací od EU 

ztráta firemních dat 

rozšíření výrobního portfolia o netkané textilie 

  ze skleněného odpadu od téhož dodavatele 

volatilita směnných kurzů, zejména EUR/CZK 

  (80% export) 

spolupráce s konkurenční firmou Unique 

  Textiles pro maximální využití technologií 

pokračování negativního vývoje CF zapříčiněného 

  nízkým odbytem jako v roce 2009 

využití CRM pro zlepšení práce se zákazníky závislost na jednom hlavním dodavateli přízí 

3.3 HISTORICKÝ VÝVOJ FIREMNÍHO IS 

3.3.1 1999-2004 

Od vzniku firmy v roce 1999 byly prostředky IS/ICT využívány minimálně. 

Komunikačním kanálem by telefon a fax, objednávky byly přijímány poštou 

nebo faxem. Jediným využívaným softwarovým balíkem aplikací byl Microsoft Office6 

2000 na jediném firemním počítači, nejdůležitější evidencí byly písemné záznamy 

vedoucího výroby a evidence došlé pošty. Zakázky a ostatní agendy ve firmě byly 

vedeny manuálně. Tato situace byla s rozvojem činnosti a zvětšením rozsahu prodejů 

nadále neudržitelná, a management se rozhodl implementovat sofistikovaný IS.  

                                                 

6 Microsoft Office je ochrannou známkou Microsoft Corporation 
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3.3.2 2004-2007 

V roce 2004 tedy firma přistoupila formou dvoukolového výběrového řízení 

k nákupu balíkového, tedy standardizovaného IS. Základními motivy pro zavedení 

nového IS byly: 

• Systémová a částečně automatizovaná správa obchodního případu 

• Návaznosti jednotlivých agend a integrace datové základny 

• Rychlá možnost přehledu o hospodaření firmy 

• Optimalizace toku materiálu ve firmě a skladového hospodářství 

• Navázání firemního IS na marketing firmy 

• Možnost zavedení ISO 9001:2001 

 

Po provedení hrubého výběru byly vybrány do užšího, tzv. jemného, výběru systémy 

K2, QI a Impuls 32, z nichž posledně jmenovaný byl nakonec zvolen. Podle výrobce 

a implementátora, firmy Nova-Soft s.r.o. z Ostravy, je to systém typu file-server a je 

určen malým a středním výrobním podnikům, popř. podnikům poskytující opravárenské 

služby. Systém disponuje těmito moduly: Skladová evidence, Zásobování, Technologie, 

Výroba, Údržba-servis-zakázky, Odběratelská fakturace a odbyt, Podvojné účetnictví. 

Mzdy a personalistiku systém nepokrývá, jsou řešeny softwarem externího dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Obrazovka IS Impuls 32 (zdroj: převzato z www.novasoft.cz) 
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Po podpisu smlouvy, která vycházela z provedené předimplementační studie 

byl společně zákazníkem a dodavatelem IS definován harmonogram implementace, 

která začala v polovině roku 2004, s cílem dokončit ji do konce téhož roku. 

Tato implementace však nikdy nebyla dokončena a zůstala neúspěšnou. 

Systém nikdy nebyl spuštěn do ostrého provozu a jeho agendy byly využívány 

jen částečně, pouze např. evidence zákazníků. Autor provedl společně s majitelem firmy 

detailní analýzu důvodů, které k neúspěchu implementace vedly, vztáhnutím k obecně 

platným kritickým faktorům implementace ERP systémů: 

3.3.2.1 Podpora managementu 

Změna IS firmy velmi zásadně mění způsob práce uživatelů systému a zaměstnanců 

firmy, výrazně determinuje možnosti firmy z pohledu IS/ICT, možnost firmy přijmout 

a využívat moderní technologie ve výrobě, prodeji, marketingu, komunikačních 

kanálech, apod. Má tedy celkově výrazný vliv na flexibilitu a rentabilitu firmy. 

Po rozhodnutí firmy o změně IS je tedy bezpodmínečná podpora managementu firmy. 

Jedná se o podporu vyjádřenou formálně (např. přidělením project leadera, vyčlenění 

a uhrazení části pracovní doby zaměstnanců na školení nového IS apod.), 

tak neformálně, kterou management demonstruje např. častou komunikací 

se zaměstnanci, kdy je nový IS vysvětlován a připomínkován, či osobní účastí 

na školeních nového IS, čímž je jasný cíl snahy o úspěšnou implementaci jasně 

deklarován, apod. Zejména v této neformální části podpory managementu je potřeba 

pozitivním způsobem na zaměstnance firmy působit, vysvětlovat pozitivní změny, 

které nový IS přinese, ale také ovšem také to, že to nebude bezproblémové a zadarmo, 

a že každý zaměstnanec musí přispět svým dílem. 

Ve firmě Raymond byla v čase implementace podpora managementu vyjádřena 

nedostatečně. Management na jedné straně jasně vyhlásil rozhodnutí o změně IS, 

deklaroval náklady na zdroje, které bude nutné vynaložit pro úspěšnou implementaci, 

komunikoval částečně tyto informace zaměstnancům firmy. Na druhé straně ovšem 

nedostatečně aktivně vystupoval dále v průběhu implementace systému a jeho celková 

angažovanost v projektu byla nižší, než bylo potřeba. Všechny požadavky plynoucí 
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z implementace byly směřovány na CIO a vedoucího projektu (autora práce), 

jenž však díky nejasně definovaným odpovědnostem nemohl všechny tyto úkoly sám 

úspěšně vyřešit (např. definice způsobu značení tkanin při tvorbě kusovníku). 

3.3.2.2 Lidé 

I v oblasti IS/ICT lze lidský faktor považovat za klíčový faktor ve firmě. Přirozenou 

lidskou reakcí je ve snaze vyhnutí se riziku novinky a změny předem odmítat. 

Při projektu implementace nového IS tak je potřeba různé přístupy zaměstnanců rozlišit 

a definovat několik typů skupin podle přístupu k projektu. Toto je nutné neboť 

je potřeba minimalizovat potenciální negativní a antagonistické přístupy zaměstnanců 

a zabezpečit tak maximální pravděpodobnost úspěšné implementace.  Toto shrnuje 

Wilfried Krüger ve svém ledovci řízení změn, popisující viditelné (špička ledovce) 

a neviditelné faktory a vazby [10]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Ledovec řízení změn podle Krügera (zdroj: Sodomka, převzato z [10]) 

Sodomka shrnuje popis jednotlivých skupin: 

• „Oponenti, kteří zaujímají negativní obecný postoj ke změně, a samozřejmě 

také ke změně, která se týká jich samotných. Na tuto skupinu je zaměřeno 

řízení vnímání a mínění, s cílem neutralizovat její názory a postoje. 
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• Příznivci, kteří se vyznačují pozitivním obecným postojem ke změně. Jsou 

nakloněni i změně týkající se jich samotných, protože ji dokáží využít 

ve svůj prospěch. Na tuto skupinu je orientováno řízení síly a zájmů, které 

má za úkol využít jejich názory a postoje k působení na ostatní skupiny. 

• Skrytí oponenti neboli oportunisté, zastávající negativní obecný postoj 

ke změně, ačkoliv navenek projevují podporu pro její uskutečnění. 

Na tuto skupinu je zaměřeno řízení síly a zájmů, s cílem využít jejich 

oportunismus k přizpůsobení se zájmům celku. 

• Potenciální příznivci, zaujímající pozitivní obecný postoj ke změně. Nejsou 

však ještě plně přesvědčeni o prospěšnosti plánované změny. Proto 

je vhodné pro získání jejich přízně využít řízení vnímání a mínění.“ [10] 

Ve společnosti Raymond bylo v čase implementace plánováno 5 uživatelů 

budoucího IS, z nichž lze za příznivce označit CIO (autor), asistentku pí. Máčalovou 

a spolumajitele firmy, p. Ovčačíka, za potencionální příznivce lze označit vedoucího 

výroby, p. Sachera a dalšího člena vedení firmy, Ing. Šedlbauera. Firma měla plánován 

velmi malý počet uživatelů nového IS a zároveň na všech úrovních vedení byla jasně 

pochopena nutnost změny IS, takže nelze definovat oponenty projektu, což bylo 

pro další postup tehdejší implementace velmi pozitivní. 

3.3.2.3 Velikost firmy jako jeden z klíčových parametrů při výběru IS 

Po každou firmu lze správnou architekturu budoucího IS, jeho jednotlivé funkční 

prvky (v odpovídajícím rozsahu) a celkový dosažený přínos zavedením IS dosáhnout 

implementací vhodného IS z pohledu velikosti firmy. Jak bylo uvedeno výše, na trhu 

nabízená řešení IS se liší jak šíří záběru jednotlivých modulů, hardwarovou náročností, 

úplností řešení (např. vč. EIS či CRM), apod. Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2.7, 

od roku 2005 je na trhu patrný příklon výrobců ERP řešení na sektor SME, jenž je zatím 

do velmi malé míry saturován a nabízí tak pro výrobce velký potenciál. Přehled ERP 

řešení, dostupných v současnosti na českém trhu je uveden v příloze. 

Výrobce systému Impuls 32 na své internetové prezentaci mmj. uvádí, že je systém 

určen sektoru SME, vhodný pro malé výrobní firmy do cca 25 pracovních stanic v síti, 
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které chtějí pracovat s IS podporujícím normy ISO, bez nutnosti zaměstnání dalších 

pracovníků v souvislosti s IS, firmy jej nemusejí „přeplácet“. Z pohledu parametrů 

a určení systému Impuls 32 lze konstatovat, že by volba firmy Raymond pro tento 

systém správná, systém se jevil a odpovídající ať už z pohledu dostupných modulů, 

rozsahu řešení jednotlivých funkcionalit, ergonomie, ceny tohoto IS, apod. 

3.3.2.4 Volba dodavatele IS 

Volbou nevhodného partnera lze ohrozit implementaci i u obecně velmi kvalitního 

a pro firmu vhodného IS. Při výběru je potřeba zvážit mnoho aspektů spolupráce: 

flexibilita při řešení customizací v průběhu implementace IS, způsob implementace, 

kvalita a komplexnost zpracované předimplementační studie, způsoba a kvalita školení 

v průběhu implementace a po ní, reference na dodavatele apod. Sodomka [10] 

mmj. uvádí příklady neúspěšných implementací systémů, běžících úspěšně u jiných 

firem, způsobených nevhodnou volbou dodavatele systému/systémového integrátora. 

Toto je jeden z klíčových faktorů neúspěchu implementace ve zkoumané firmě. Chybně 

již od počátku byla mylně firma Nova-Soft s.r.o. považována za jediného možného 

dodavatele, o jiném nebylo uvažováno. Přes kvalitní provedení předimplementační 

studie a provedení harmonogramu implementace IS Impuls 32 byl způsob komunikace a 

flexibilita zástupce dodavatele z pohledu firmy Raymond nedostačující. Až v průběhu 

implementace dodavatel uvedl na pravou míru tvrzení o některých funkcích 

v jednotlivých modulech IS, z čehož plynula nutnost provedení neočekávaných změn 

ve funkcionalitách pro firmu Raymond na míru. Tuto činnost ani jedna ze stran v takto 

velkém rozsahu rozhodně neočekávala, situace přinesla velké zpoždění dalších 

navazujících kroků v implementaci a dodatečné náklady na obou stranách. Dále byla 

v průběhu školení na nový systém zjištěna u dodavatele neschopnost pochopit problémy 

zákazníka z jeho pohledu a nikoliv jen ze svého pohledu, popř. z pohledu programátorů. 

Výše uvedená zjištění vyústila ve značnou frustraci a demotivaci zejména na straně 

firmy Raymond. Po několika dalších pokusech v pokračování implementace však díky 

některým nevyřešeným (a firmou Nova-soft s.r.o. neřešeným) obtížím bylo 

od implementace ze strany firmy Raymond zcela upuštěno a následující rok firma 

přestala také platit licenční poplatky, související s používáním systému Impuls 32. 
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3.3.2.5 Flexibilita IS 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.5.1, trendem na ERP trhu  současnosti jsou dodávky 

krabicových, tedy tzv. „One-to-Many“ systémů, které se snaží pokrýt co nejširší oblast 

svého potenciálního použití. Z toho vyplývají vysoké nároky na rozsah možné 

„customizace“, tedy upravení systému uživateli na míru. Tato schopnost IS se tak stává 

jedním ze zásadních kritérií firem při výběru IS. 

Přes proklamace o flexibilitě systému Impuls 32 dodavatelem IS bylo v průběhu 

implementace managementem firmy Raymond zjištěno, že některé, a často velmi 

triviální a očekávatelné funkce IS (např. různé ceníky téhož zboží pro různé zákazníky), 

nebyly v IS implementovány a jejich začlenění do systému nebylo zdaleka 

tak jednoduché a flexibilní, jak bylo uváděno dodavatelem. Toto zapříčinilo časové 

a finanční ztráty na obou stranách. Důvodem byla částečně použitá architektura 

databáze IS Impuls 32 a omezené kapacity dodavatele pro „doprogramování“. 

Zpětná vazba ve směru k dodavateli IS tak často zůstala nevyslyšena. 
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3.4 ANALÝZA SOUČASNÉHO IS FIRMY (2007-dosud) 

Na základě negativních zkušeností s IS Impuls 32 se firma vrátila k předchozímu 

systému z konce 90. let minulého století, viz bod 4.3.1. S dalším vývojem firmy 

se však nutnost změny IS výrazně projevila a po mnoha úvahách bylo managementem 

firmy přistoupeno vytvoření vlastního, velmi jednoduchého IS na bázi provázaných 

tabulek programu Microsoft Excel. Toto řešení bylo zvoleno z následujících důvodů: 

• IS byl vyroben na míru přesně podle potřeb firmy 

• IS byl vyroben a implementován rychle (2 měsíce) 

• IS byl vyroben zaměstnankyní firmy, tedy s minimálními náklady 

• IS má nízké nároky na hardware (současný hardware firmy zcela postačuje) 

Je nutné zdůraznit, že systém byl od počátku koncipován jako dočasný, po němž 

bude následovat náhrada skutečným ERP řešením. Tato změna byla plánována na rok 

2009, ve kterém ovšem bohužel neproběhla, firma pouze investovala do částečné 

obnovy hardwarového vybavení zakoupením nových pracovních stanic. 

S využitím kategorií definovaných metodou HOS 8 byl autorem popsán 

a analyzován současný IS firmy Raymond. Tato metodika se používá pro přípravu 

informační strategie a posouzení stavu IS firmy. Byla vyvinuta Doc. Ing. Milošem 

Kochem, CSc. a  Ing. Mgr. Janem Dovrtělem, Ph.D. na Podnikatelské fakultě VUT 

v Brně. 

Zkoumanými oblastmi podle metodiky HOS 8 jsou: 

• „HW – hardware – v této oblasti se zkoumá fyzické vybavení ve vztahu 

k jeho spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 

• SW – software – oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, 

jeho funkcí, snadnosti používání a ovládání. 

• OW – orgware – oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy. 

• PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů IS ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání IS a vnímání jejich 
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důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality 

uživatelů či míru jejich schopností. 

• DW – dataware – oblast zkoumá data uložená a používaná v IS ve vztahu 

k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl 

hodnotit množství dat uložených v IS či jejich přesnost, ale to, jakým 

způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou 

spravována. 

• CU – customers – (v překladu zákazníci), předmětem zkoumání této oblasti 

je, co má IS zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného IS. Mohou to být zákazníci 

v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy 

ze zkoumaného IS. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 

zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku 

(tím prohlášením však není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti 

zákazníků). 

• SU – suppliers – (v překladu dodavatelé), předmětem zkoumání této oblasti 

je co IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného IS. Dodavateli mohou být 

dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, 

výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade 

za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, 

ale způsob řízení IS vzhledem k dodavatelům. 

• MA – management IS – tato oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační 

strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 

uživatelů IS. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 

managementu IS.“ (zdroj: Koch, Dovrtěl, převzato z [6]) 

Při analýze současného stavu je proveden netříděný soupis analyzovaných 

a zjištěných skutečností. Expertní posouzení autorem následují po každé 

z analyzovaných oblastí, fakta jsou uvedena dle důležitosti, sestupně od velmi 

důležitých po méně důležité. 
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3.4.1 HARDWARE 

3.4.1.1 Současný stav 

• Firemní sít se skládá z pěti počítačů, spojených do hvězdicové topologie. 

• 4 pracovní stanice: 2 notebooky pro management firmy - 1,5 GHz Intel 

Celeron7, 2 GB paměti RAM, 500GB diskem HDD) a 2 stolní počítače - 

2 GHz Intel Celeron, 2 GB paměti RAM, 500GB diskem HDD, 

DVD optické mechaniky. 

• Server: 2,66 GHz Intel Core, 2 GB paměti RAM, 500GB SCSI disk HDD; 

je zálohován proti výpadku proudu záložním zdrojem s dostatečnou 

garantovanou dobou výdrže (30 minut). 

• Součástí sítě je multifunkční zařízení se scannerem a laserovou barevnou 

tiskárnou zn. Samsung. 

• Počítače přistupují do internetu přes sdílené pevné připojení 6 Mbit. 

• Prostřednictvím routeru je pro celou firmu k dispozici bezdrátové WI-FI 

připojení, chráněné heslem. 

3.4.1.2 Posouzení oblasti Hardware 

Úroveň hardwaru je zcela dostačující pro současný IS. Vzhledem k malému stáří 

a výkonové rezervě hardwarového vybavení je předpoklad, že po výběru nového IS 

nebude nutná investice do výměny celého hardwarového vybavení. V roce 2009 firma 

investovala 96 tis. Kč do výměny pracovních stanic a jejich částečné nahrazení 

notebooky. Server celé sítě však zůstal původní a v případě opravdu vysoké hardwarové 

náročnosti nového IS je pravděpodobná jeho výměna. Toto však bude možné stanovit 

až po provedení výběru nového firemního IS. 

                                                 

7 Intel Celeron a Intel Core jsou ochrannými známkami společnosti Intel Corporation 
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3.4.2 SOFTWARE 

3.4.2.1 Současný stav 

Jak již bylo uvedeno, IS byl vytvořen v prostředí propojených sešitů Microsoft 

Excel. Skládá se z následujících agend: 

• Zakázky (jednotlivé soubory zakázek + souhrnný soubor) 

• Faktury vydané (jednotlivé soubory faktur + souhrnný soubor, faktury 

před splatností, faktury po splatnosti) 

• Faktury přijaté (jednotlivé soubory faktur + souhrnný soubor, faktury 

před splatností, faktury po splatnosti) 

• Objednávky (jednotlivé soubory objednávek + souhrnný soubor) 

• Evidence tkanin (jednotlivé soubory popisu tkanin + souhrnný soubor) 

• Sklad hotových výrobků 

• Technologické návodky 

• Technické bezpečnostní listy 

• Expediční balení 

• Reklamace 

• Pokladna 

Tyto agendy jsou uloženy na serveru a sdíleny s ostatními stanicemi v rámci sítě 

Microsoft Windows XP. Agendy IS využívají pouze základní funkce programu 

Microsoft Excel a proti poškození jsou chráněny uzamčení klíčových buněk se vzorci. 

3.4.2.2 Posouzení oblasti Software 

• IS neposkytuje pokrytí všech procesů ve firmě, soustřeďuje se pouze 

na procesy klíčové pro její chod. 

• Jednotlivé agendy nejsou zcela provázány a není možnost vzájemné kontroly 

konzistence a jednotnosti datové základny. 

• Pasivnost systému – je provozován bez jakýchkoliv automatizovaných 

algoritmů např. pro průběžné kontrolní sestavy, součty, signalizace 
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uživatelům o dosažení např. kritické úrovně zásob, signalizace nutnosti 

zálohy dat, a podobně. 

• Firma neplatí žádné další (např. roční) licenční poplatky za používání 

produkt Microsoft Office. 

• IS je velmi rychlý, zejména díky nízké hardwarové náročnosti programového 

a síťového prostředí. 

• Grafický interface MS Excel je jednoduchý a obecně dobře známý, v případě 

chyby či potřeby nápovědy však neexistuje systém, by uživateli situaci 

vysvětlil a případně nabídl řešení. Zásah nebo rada správce IS je tak nutná, 

vyžaduje tedy další firemní zdroje. 

• Systém byl vyroben na míru, vzhledem k odchodu tvůrkyně IS z firmy 

na konci roku 2009 je již velmi obtížné systém dále upravovat na míru 

jeho uživatelům, čímž ztrácí svou zásadní výhodu oproti jiným řešením. 

• Některé dokumenty, využívané při oběhu dokumentů ve firmě, jsou 

nesprávně zaměňovány. Příkladem je záměna dokumentu, sledující zakázku 

při průchodu firmou, jež je mylně nazývána „Technologickou návodkou“ 

namísto „Průvodky zakázky“. 

3.4.3 ORGWARE 

3.4.3.1 Současný stav 

• Nejsou formálně definovány pracovní postupy jednotlivých uživatelů. 

• Ve firmě nebyly definovány směrnice a postupy v případě havárie IS, ani pro 

jeho případnou obnovu. 

• Neexistují pravidla pro bezpečnou manipulaci s e-mailovými zprávami 

a jejich přílohami, zejména s ohledem riziko virové nákazy. 

• Ve firmě jsou velmi málo využívána elektronická média pro komunikaci 

s dodavateli a zákazníky. 

• Zálohování dat serveru probíhá nepravidelně a DVD se zálohami 

jsou uložena ve stejné místnosti, ve které je umístěn server. 

• Vysoká míra neformálního IS firmy. 
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• Nejsou systémově vystavovány všechny dokumenty při průběhu výrobní 

zakázky firmou. Příkladem může být nepotvrzování či pouze nahodilé 

(v závislosti na čase) potvrzování přijetí objednávek zákazníkům. 

• Po odchodu z firmy nejsou nijak ošetřena práva přístupu do firemního IS. 

• Vzdálený přístup do IS není možný. 

3.4.3.2 Posouzení oblasti Orgware 

• Nedostupnost výsledků hospodaření firmy v reálném čase. Management 

firmy má přehled o hospodaření firmy pouze na základě měsíčních výsledků. 

• Nesystematické vedení agendy obchodních případů (nevystavování potvrzení 

objednávek, „příležitostná“ kontrola úhrad od odběratelů, apod.) 

jsou závažnými nedostatky při řízení zakázek firmy a zcela se neslučují 

s tokem informací v moderní firmě.  Toto je také překážkou pro případnou 

certifikaci firmy pro systém ISO 9001:2001. 

• Nemožnost efektivního řízení zdrojů firmy. Např. u řízení zásob, 

které je nyní řízeno pouze kvalifikovaným odhadem vedoucího výroby. 

• Nahodilé provádění zálohování a uložení záložních dat ve stejné místnosti, 

kde je umístěn sever a pracoviště asistentek velmi výrazně zvyšuje riziko 

ztráty či poškození dat např. v případě požáru. 

• S ohledem na nemožnost využití mobilních technologií pro vzdálený přístup 

do IS je nutná fyzická přítomnost managementu ve firmě. Toto je s ohledem 

na malé personální obsazení managementu i širšího vedení firmy velmi 

limitující při nalézání prostoru pro rozvoj vztahů se zákazníky, analýz tržních 

příležitostí a kontinuální tvorby marketingové strategie firmy. Opětovně tedy 

jsou operativní témata a cíle upřednostněna před taktickými či strategickými. 

3.4.4 PEOPLEWARE 

3.4.4.1 Současný stav 

• Delegování pravomocí je na velmi nízké úrovni, není určena matice 

odpovědností a pravomocí jednotlivých členů vedení firmy. 
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• Klíčoví uživatelé systému uživatelé byli řádně a dostatečně proškoleni 

pro používání IS. Další školení uživatelů však neprobíhají a nejsou v plánu. 

• Požadavky na firemní IS mohou uživatelé směřovat pouze na externího 

správce počítačové sítě, rychlost reakce je různá podle jeho vytíženosti. 

• Externí správce pouze udržuje status quo a řeší vzniknuvší problémy. 

Nepřichází ovšem proaktivně s dílčími návrhy na zlepšení IS firmy, 

není k tomu ani nijak motivován. 

3.4.4.2 Posouzení oblasti Peopleware 

• Vzhledem ke značně vysokému podílu neformálního IS firmy v podstatě 

neexistuje zastupitelnost jednotlivých osob ve vedení firmy, což může 

způsobit nestabilitu firmy v případě nepřítomnosti vedení. 

• Vzhledem k neexistenci formalizovaných definic pracovních postupů 

je zde vysoké riziko kompetenčních konfliktů. Odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků firmy se často překrývají či naopak na sebe nenavazují, z čehož 

plynou ztráta souvislostí, zvýšené pravděpodobnosti chyby, apod. 

• Závislost firmy na externím správci počítačové sítě a firemního IS je příliš 

limitující, neposkytuje potřebnou zpětnou vazbu a firemní IS nijak nerozvíjí, 

což je jedním ze základních předpokladů moderního IS.  

3.4.5 DATAWARE 

3.4.5.1 Současný stav 

• Prostřednictvím hesla, sloužícího k nežádoucímu přístupu k datům z vnějšku 

firmy, mají všichni uživatelé přístup do všech agend. 

• Každý z managementu firmy přistupuje zpravidla pouze do agendy, která 

jeho úseku náleží. Není ovšem možné zabránit přístupu i do jiných, 

nepříslušných agend. Nelze tedy vyloučit možnost poškození či zneužití dat 

uživateli v jednotlivých agendách. 

• Změny v agendách (i v nepříslušných) mohou pracovníci a vedení firmy 

provádět bez omezení. Tyto změny není možné jakkoliv sledovat, či jim 



60 

 

zamezit. Soubory s daty jsou uzavřeny pro editaci pouze v případě jejich 

dřívějšího otevření jiným uživatelem IS. 

• Není možné definovat a udělit jakákoliv práva různým uživatelům. Přístup 

k datům je plný, i.e. není definován přístup např. „pouze pro čtení“.  

• Jak bylo uvedeno výše, IS jako celek pokrývá pouze klíčové činnosti firmy, 

životně důležité pro její chod. Data v IS nejsou komplexní. 

• Management dozírá na provádění zálohování systému. Toto je ovšem 

prováděno nepravidelně a neplánovaně. Média se zálohami jsou řádně 

katalogizována. 

• Neexistují jakékoliv plány na obnovu dat v případě potřeby. 

3.4.5.2 Posouzení oblasti Dataware 

• Firemní agendy jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu z vnějšku, 

firemní uživatelé IS nijak omezeni v přístupu k datům nejsou. Toto vytváří 

vysoké riziko nekontrolovatelné možnosti neúmyslné i úmyslné změny 

či poškození dat bez možnosti jejího zpětného zjištění a dohledání. 

• Chybějící pravidla a práva pro různé možnosti přístupu k datům různými 

uživateli IS je zásadním bezpečnostním rizikem s ohledem na možnost 

zneužití dat. 

• Management firmy si v plné míře uvědomuje nutnost ochrany dat a jejich 

zálohy, konkrétní kroky však učiněny dosud nebyly. 

3.4.6 CUSTOMERS 

3.4.6.1 Současný stav 

• Cíle IS ve vztahu k zákazníkům jsou definovány pouze neformálně, 

bez jakýchkoliv nastavených metrik či měřících kritérií. 

• Požadavky zákazníků na IS zkoumané firmy nejsou nijak zjišťovány 

a měřeny.  

• Firma pouze ad hoc schraňuje a uchovává informace o zákaznících. 

Neznalost a nekomplexnost dat o zákaznících způsobuje mmj. neefektivní 
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výrobu a zbytečné vázání finančních zdrojů firmy např. do zásob 

či rozpracované výroby. Toto lze popsat na příkladě neprovázanosti 

fakturace s výrobou v situaci, kdy zákazník nehradí své závazky (faktury). 

V současnosti výrobní oddělení po obdržení objednávky objednává materiál 

a připravuje výrobu, namísto vymáhání platby zákazníka, jejího úspěšného 

přijetí a teprve poté provedení přípravy další zakázky. 

• Neexistence jednotné databáze zákazníků, kontaktních osob, ostatních 

informací o zákaznících a konkurenci je výrazným nedostatkem 

při definování zejména marketingové a prodejní strategie firmy. Informace 

a kontaktní údaje, kterými firma disponuje, jsou uloženy odděleně podle 

úseků – neexistuje jednotná databáze, vytvářející tak nepřesnosti, duplicity 

a rozporné údaje.  

• Firma dále nezná aplikace svých produktů u zákazníků, není tedy schopna 

navázat bližší vztah se zákazníky a např. společně postupovat při výzkumu 

a vývoji nových výrobků pro své zákazníky, díky níž by mohla docílit 

konkurenční výhody.  

• Firemní dokumenty, jež jsou využívány při kontaktu se zákazníky, 

byly vytvořeny s důrazem na maximální jednoduchost a úplnost, s cílem 

snadného použití uvnitř firmy i zákazníkem. 

• Při komunikaci se zákazníky firma nevyužívá označení zboží čárovými kódy 

či technologií RFID. 

• Firma nevyužívá čárových kódů pro snadnou parsovatelnost dokumentů. 

• Firma disponuje jednoduchými pasivními internetovými stránkami. 

3.4.6.2 Posouzení oblasti Customers 

• Chybí koordinovaná a ucelená správa dat o zákaznících a trhu. 

Toto je klíčový nedostatek marketingu zkoumané firmy. Vzhledem 

k neznalosti procesů a aplikací zákazníků firma nemůže dostatečně efektivně 

spolupracovat na vývoj speciálních výrobků, které jsou přitom základem její 

strategie a produkce. Současným systémem firma nemůže dlouhodobě 

pokračovat, pokud chce být konkurenceschopná. 
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• Vzhledem k nekoordinovanosti výrobní ekonomické a marketingového 

úseku firma vynakládá své zdroje často nehospodárně. 

• Firemní dokumenty jsou jednoduché a srozumitelné, chybí jim ovšem dnes 

stále více používané elektronické či automatizované zpracování. Potenciál 

těchto řešení je značný, přináší časovou, personální úsporu a menší počet 

chyb při zpracování. 

• Firemní internetové stránky neumožňují nákup výrobků on-line a nemají 

dostatek jazykových mutací (s ohledem na trh západní, střední a východní 

Evropy, na kterém firma operuje). Internetové stránky nejsou optimalizovány 

pro internetové vyhledávání potenciálními zákazníky (SEO). 

3.4.7 SUPPLIERS 

3.4.7.1 Současný stav 

• Komunikace zkoumané firmy s dodavateli probíhá z velké části 

prostřednictvím e-mailu a zasílání faxových objednávek. 

• Firma má standardní požadavky na prodejní dokumenty každé dodávky 

od dodavatele: jsou jimi faktura, dodací list a atest kvality (tzv. Control 

Report). Jednou ročně firma vyžaduje certifikát o původu zboží a prohlášení 

o zdravotní nezávadnosti dodávané skleněné příze. 

• Firma nevyžaduje po dodavatelích strojově zpracovatelné či elektronické 

dokumenty. 

• Dodavatelé požadavky firmy beze zbytku naplňují, jejich naplňování 

je kontrolováno při přijetí každé dodávky, formy dokumentů a jejich 

poskytování v čase jsou dostatečné pro zpracování zkoumanou firmou. 

• Na základě smlouvy s dodavatelem zkoumaná firma dbá na včasnost 

poskytování informací ze své strany (např. objednávek). 

3.4.7.2 Posouzení oblasti Suppliers 

• Komunikace zkoumané firmy s dodavateli je bezproblémová, nevyužívá 

však další moderní metody elektronické komunikace mimo internet, 
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jako například elektronickou výměnu dat, tzv. EDI. Tento způsob 

komunikace standardizuje dokumenty a výrazně zrychluje tok dokumentů 

mezi firmami. 

• Zkoumaná firma není schopna využít čárových kódů, uváděných na prodejní 

dokumentaci a značení výrobků od dodavatelů. Ruční vkládání těchto dat 

do IS přestavuje riziko chyb a nepřesností lidského faktoru. 

3.4.8 MANAGEMENT IS 

3.4.8.1 Současný stav 

• Informační strategie firmy je definovaná pouze neformálně, stejně jako cíle, 

jichž má IS dosáhnout. 

• Management firmy si uvědomuje nutnost efektivního firemního IS pro 

možné splnění firemních cílů a také nutnost kladení vysokého důrazu 

na koncové uživatele. 

• Krátkodobé cíle jsou ve firmě upřednostněny pře rozvojem IS, 

což v důsledku oddaluje implementaci nového IS. 

• Správcem počítačové sítě a informačního systému (CIO) je externí 

spolupracovník zkoumané firmy. 

3.4.8.2 Posouzení oblasti Management IS 

• Vysoká míra neformálního managementu IS firmy je zdrojem nejasností 

ve strategie firmy v této oblasti a také překážkou v identifikaci zaměstnanců 

s touto strategií, zejména po předchozí neúspěšné implementaci IS. 

• Externí spolupracovník nepřináší podněty ke zlepšení firemního IS a obecně 

nemá proaktivní přístup k řízení firemního IS. 

• Ekonomické zhodnocení investice do nového IS se omezuje pouze 

na náklady, související s jeho pořízením a provozováním, neuvažuje 

potenciál ekonomických a dalších přínosů, které může přinést. 

• přestavuje riziko chyb a nepřesností lidského faktoru. 
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Nový IS nebyl implementován vzhledem k probíhající ekonomické recesi, poklesu 

dodávek a v reakci na nastalou situaci zaměřením firmy ze strategického na taktické 

či spíše operativní řízení firmy, viz přístup firem k IS/ICT viz kapitola 2.2.7.2. 

Lze předpokládat, že změny v současném IS, které by mohly řešit některé z výše 

uvedených zjištění, management firmy již úmyslně neplánuje provést ve stávajícím IS, 

a zaměřuje se na kroky vedoucí k rychlé implementaci IS nového, kde budou vyřešeny. 

Obecně lze shrnout současnou situaci v podnikovém IS tak, že se firma dlouhodobě 

potýká se ztrátami informací, souvislostí, přílišnou administrativní náročností 

a celkovou nekomplexností firemního informačního systému. Způsob organizace, 

jenž firma využívá, není efektivní a má vysokou míru neformálních složek. 

Management nemá komplexní přehled v reálném čase o jednotlivých funkčních 

oblastech společnosti ani výsledcích hospodaření firmy jako celku. Rozhodování 

se děje často intuitivně, na základě dílčích informací a kvalifikovaného odhadu. 



65 

 

3.5 ANALÝZA HOS 8 

3.5.1 POPIS METODY 

Metoda HOS 8 je evolucí a rozšířením původní metody HOS (Hardware, Orgware, 

Software) autorů Kocha a Kříže. Při její aplikaci se tedy posuzuje 8 oblastí, zkoumaný 

IS je tak posouzen detailněji a komplexněji. Metoda pracuje s těmito veličinami: 

• v: vyjadřuje význam IS pro firmu (v = -1, 0, 1) 

Velký význam (v = 1) má IS zejména pro firmy s vysokým důrazem 

a využitím IS/ICT a riziku vysoké škody při výpadku IS, jako např. řízení 

letového provozu, firmy v automobilovém průmyslu, apod.  

• ui: vyjadřuje úroveň jednotlivých zkoumaných oblastí 1 až 5 (ui = 1,2,3,4,5) 

Úroveň oblastí je získána dotazníkovým šetřením se zaměřením na každou 

z oblastí metody (otázky z dotazníku jsou uvedeny v příloze práce), 

odpovědi jsou převedeny na ordinální stupnici. Na základě dosažené úrovně 

jednotlivých oblastí je sestaven osmisložkový vektor: 

m = (uhw, usw, uow, upw, udw, ucu, usu, uma)    (2) 

• u: vyjadřuje souhrnnou úroveň IS, vždy se rovná stavu jeho nejnižší složky. 

• r: vyjadřuje vyváženost a efektivnost firemního IS (nabývá úrovní r = 1, 0, 1) 

Zcela vyvážený IS (r = 1) je ve velké většině případů možné považovat 

za teoretické maximum, jemuž je cílem se přiblížit.  

• d: vyjadřuje doporučenou úroveň IS (d = 2, 3, 4) na základě významu IS. 

Na základě porovnání reálné a doporučené úrovně IS firmy metoda doporučuje 

přijetí strategie dalšího rozvoje firemního IS. Metoda má několik omezení při použití: 

• Neslouží k detailnímu zkoumání IS na úrovni jednotlivých procesů. 

• Její výsledky jsou založeny na subjektivních odpovědích respondentů. 

• Otázky jsou obecné, vzhledem k širokému záběru zkoumaných IS. [6] 

Pro detailní popis metody HOS 8 odkazuje autor na další zdroje, např. [6].  
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3.5.2 VÝSLEDKY ANALÝZY METODOU HOS 8 U ZKOUMANÉ FIRMY 

3.5.2.1 Význam IS 

S ohledem na obor podnikání a charakter výroby má IS pro firmu Raymond střední 

význam, při krátkodobém výpadku výrazně neovlivní chod firmy či zisk, tj.: 

v = 0 (vyjadřuje střední význam IS pro firmu) 

3.5.2.2 Současný stav IS, sestavení vektoru 

Po vyhodnocení odpovědí obdržených od 4 pracovníků managementu firmy byly 

získány hodnoty úrovní jednotlivých oblastí IS, viz tabulka: 

Tab. č. 6: Úrovně oblastí IS zkoumané firmy (zdroj: vlastní) 

Hodnota ui Úroveň oblastii 

uHW = 3 znamená střední úroveň oblasti hardware 

uSW = 3 znamená střední úroveň oblasti software 

uOW = 3 znamená střední úroveň oblasti orgware 

uPW = 3 znamená střední úroveň oblasti peopleware 

uDW = 4  znamená vysokou úroveň oblasti dataware 

uCU = 3 znamená střední úroveň oblasti customers 

uSU = 4 znamená vysokou úroveň oblasti suppliers 

uMA = 4 znamená vysokou úroveň oblasti managementu IS 

Osmisložkový vektor složený z výše uvedených hodnot tedy má tvar: 

m = (3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4), odvozením lze získat veličinu u, tedy: 

u = 3 (vyjadřuje souhrnnou úroveň firemního IS) 

3.5.2.3 Vyváženost současného IS  

Vzhledem k získaným hodnotám úrovní oblastí lze považovat IS zkoumané firmy 

za vyvážený, a tedy efektivní. Tedy platí, že: 

r = 0 (vyjadřuje vyvážený IS) 
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V případě změny úrovně u oblastí DW, SU, MA směrem nahoru, případně dolů 

u oblastí HW, SW, PW, OW, CU, by ovšem firemní IS nesplňoval uvedené podmínky 

a stal by se tedy nevyváženým a neefektivním. 

3.5.2.4 Doporučená úroveň v porovnání s reálnou úrovní IS  

Při úrovni středního významu IS pro zkoumanou firmu (v = 0) je doporučenou 

úrovní IS zkoumané firmy její střední úroveň (d = 3). Tato se rovná reálně dosažené, 

také střední úrovni IS (u = 3). 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že úroveň současného IS zkoumané firmy 

je na úrovni, která je obecně doporučována a žádoucí. Z tohoto pohledu lze nabýt 

dojmu, že úroveň současného IS je dostatečná a úpravy již nejsou potřeba. Tento závěr 

by však byl velmi zavádějící, viz kapitola 4.5.8.1. 

3.5.2.5 Doporučená strategie 

V situaci, kdy je význam IS pro firmu roven 0 (v = 0) a skutečná úroveň IS firmy 

střední úrovni (d = 3), metoda HOS 8 považuje stav IS za přiměřený jeho významu 

pro firmu. Doporučuje zaměření na nevyvážené oblasti IS, držení jeho souhrnného stavu 

na dosažené úrovni, tedy strategii stability.  

3.5.2.6 Grafická interpretace výsledků 

Úrovně oblastí IS získané prostřednictvím analýzy HOS 8 jsou následující: 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Grafická interpretace současného IS ve firmě Raymond (zdroj: vlastní) 



68 

 

3.5.2.7 Omezení použití metody 

• Subjektivita: Navzdory zjištěným závažným nedostatkům současného IS 

firmy (viz kapitola 4.4) management v dotaznících hodnotil mnoho oblastí IS 

velmi kladně, bez potřeby jakékoliv změny. Toto je ovšem v přímém rozporu 

s výsledky expertního posouzení autorem. Uvedený fakt lze ilustrovat 

na příkladu otázky č. 8 z oblasti Dataware na téma, zda jsou média 

se zálohami dat katalogizována a uložena bezpečně proti zneužití či živelné 

pohromě.  Respondenti většinou odpovídali úrovní 4, tedy „spíše ano“ 

nebo 5, tj. „Ano“. Data jsou katalogizována a zálohována, záložní média jsou 

ovšem uložena ve stejné místnosti, ve které je server a dvě pracovní stanice. 

Tato místnost je zároveň nejfrekventovanější ve firmě, slouží jako kancelář 

sekretariátu majitelů firmy a každá z návštěv přes tuto místnost prochází. 

Rozhodně tedy nelze hovořit o bezpečném uložení: z hlediska zneužití 

např. cizí příchozí osobou např. krádeží při doručení poštovní zásilky, 

z hlediska živelné pohromy (např. požáru) by byl zničen jak server, 

tak i záložní data na médiích uložených ve stejné místnosti. 

Tento fakt představuje vysoké bezpečnostní riziko a nelze jej hodnotit 

jako stav, který je vyhovující a nepotřebuje nápravu. 

• Obecnost otázek: Respondenti v otázce 9 v oblasti Orgware posoudili 

výměnu dat mezi uživateli jako efektivní, s odpověďmi většinou 4, tedy 

„spíše ano“. Z pohledu rychlosti lze takto odpovědět vzhledem k tomu, 

že firma disponuje moderní počítačovou sítí s rychlým sdílením souborů 

s jednotlivými agendami. V pojetí moderních IS je však efektivní výměnou 

dat myšlen systémový přístup, plná integrace jednotlivých agend a vysoká 

míra automatizovaného zpracování např. s využívání technologií jako 

je EDI. Na obecně položenou otázku tak ve své podstatě respondenti 

odpověděli správně, avšak jádro dotazu metody HOS 8 bylo myšleno jinak.  

• Reprezentativní vzorek: Vzhledem k malému počtu pracovníků 

managementu firmy, kterým bylo možné předložit dotazník pro provedení, 

je považována analýza HOS 8 u firmy Raymond pouze za doplňkovou 

k expertnímu posouzení autorem této práce. 
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3.6  SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PROVEDENÝCH ANALÝZ, CÍLE ZLEPŠENÍ 

3.6.1 OBLAST INFORMAČNÍ STRATEGIE 

• Definice strategie firmy v IT je formulována vágně a není formalizovaná. 

• Management dostatečně neinformuje zaměstnance o strategii v oblasti IT. 

• Předpokládané přínosy změny firemního IS nebyly dosud zaměstnancům 

firmy vysvětleny, což výrazně snižuje motivaci zaměstnanců pro tuto změnu. 

3.6.2 OBLAST FIREMNÍHO IS 

• IS firmy se skládá z několika částečně propojených agend a databází, podle 

jednotlivých funkčních oblastí; datová základna není jednotná. 

• Uvedené databáze jsou pasivní, tj. slouží pouze jako evidence dat a pokrývají 

jen ty nejdůležitější procesy ve firmě, tj. firmu pokrývají pouze částečně. 

Neexistuje automatizace zpracování dat. 

• Nedostupnost výsledků hospodaření firmy v reálném čase. 

• Průběh zakázky ve firmě není kompletní z pohledu dokumentace. 

• Nemožnost efektivního řízení zdrojů firmy (např. v logistickém řetězci). 

• Elektronické zpracování dokumentů je zastoupeno pouze v malé míře.  

• Externí správce systému nemá jasné pravomoci a pouze reaktivně řeší 

nastalé situace či obtíže. 

• Internetová prezentace firmy bez možnosti prodeje výrobků přes internet. 

3.6.3 OBLAST DATOVÉ ZÁKLADNY 

• Každý z uživatelů má přístup ke všem dokumentům v systému, nejsou 

nijak definována práva uživatelů a ochrana dokumentů, např. kryptováním. 

• Data o zákaznících jsou získávána pouze ad hoc a nejsou systematicky 

nijak centrálně spravována. 

• Neexistují jasná a závazná pravidla bezpečnosti firemního IS 

• Zálohování je prováděno nepravidelně, nesystematicky a média se zálohami 

jsou nevhodně umístěna. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Všechny uvedené nedostatky v IS firmy Raymond není bohužel možné v rozsahu 

této diplomové práce dostatečně detailně rozpracovat. Autor se soustředil na rozhodující 

oblasti, informační strategii a výběr nového IS, další z doporučení jsou rozpracována 

ideově, či ve formě konceptu. 

4.1 INFORMAČNÍ STRATEGIE 

Informační strategie definuje vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu 

IS/IT ve firmě. Je základním dokumentem, který definuje strategické řízení této oblasti. 

Navazuje na globální strategii firmy a jejím cílem je podpora cílů firmy prostřednictvím 

informačních technologií. Je základním dokumentem, jenž musí být jasně definován 

před tvorbou či nákupem IS, potřebného hardware, dalších software, apod. 

V kapitole č. 4.4 byl analyzován IS firmy z pohledu oblastí analýzy HOS 8. 

Ze shrnutých závěrů této analýzy mmj. jasně vyplývá, že jedním ze základních 

nedostatků v oblasti IT ve zkoumané firmě je vysoká míra neformálnosti IS jako celku 

a firemní informační strategie, jež je určena velmi vágně a není nijak formalizovaná. 

Lze předpokládat, že toto jsou hlavní důvody neefektivnosti IS zkoumané firmy. 

Je třeba tedy její základní předpoklady a východiska jasně formálně (písemně) 

definovat. Toto je bezpodmínečně nutné provést před dalším krokem, změnou 

firemního IS. Návrh informační strategie firmy Raymond je tedy uveden níže. 

4.1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY 

• Jasná deklarace podpory globální firemní strategie a jejích cílů 

prostřednictvím IS/ICT, řízenými firemní informační strategií. 

• Vytvoření základního dokumentu dlouhodobé koncepce firmy Raymond 

v oblasti IS/ICT, závazné pro management i zaměstnance firmy. 

• Celofiremně veřejně přístupná a známá koncepce firmy v oblasti IS/ICT, 

aby byl význam a přínos této oblasti zaměstnanci více pochopen a plánované 

změny ve firmě lépe byly zaměstnanci přijaty (zejména opakovaná 

implementace nového IS po předchozím nezdaru). 
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• Udržování firemního IS na úrovni, která s ohledem na technologie IS/ICT, 

které se obecně budou vyvíjet a stanou se směry v této oblasti 

(viz následující kapitola), bude jejich využitím poskytovat maximální 

podporu naplňování cílů firmy. 

4.1.2 INFORMAČNÍ STRATEGIE VE VZTAHU K CELKOVÉ STRATEGII 

Základním posláním informační strategie firmy podpora podstaty podnikání firmy, 

jejíž základní marketingovou strategií je rychlá, flexibilní saturace výklenků na trhu 

skleněných tkanin při zachování akceptovatelných cen tkanin. Firma Raymond 

se soustřeďuje na velmi speciální a úzkoprofilové aplikace, dodávané zákazníkům 

v nevelkých objemech. Flexibilita, efektivita a důsledná kontrola vynaložených zdrojů 

firmy a celková homogenita IS při procesu řízení firmy je tak základním předpokladem 

pro vytvoření konkurenční výhody, spokojenosti zákazníků a úspěšného dalšího rozvoje 

firmy. 

4.1.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIREMNÍHO IS 

Analýza současného firemního IS a popis jeho nedostatků byly provedeny 

v kapitole 4.4 této práce. Nebude tedy dále popisován. 

4.1.4 PŘEDPOKLAD OBECNÉHO VÝVOJE OBLASTI IS/ICT 

• Zkušenosti z posledních zhruba patnácti let ukazují, že každým následujícím 

rokem se výkon hardware běžného stolního počítače přibližně zdvojnásobí 

anebo lze pořídit stejně výkonný hardware za přibližně poloviční cenu. 

Lze očekávat, že tento trend bude nadále pokračovat, posílen zejména 

přetrvávajícím snižováním cen hardware. 

• Z pohledu infrastruktury sítí lze vypozorovat zřetelnou orientaci 

na bezdrátové technologie namísto fyzického kabelového rozvodu. 

V souvislosti s otevřeností a přístupností bezdrátových sítí i vně firmy 

je tématem s vysokou důležitostí bezpečnost dat a jejich přenosu. 

• Informační systémy se budou dále otevírat komunikaci ve formě vzdáleného 

přístupu, nejčastěji ve formě tzv. nulového klienta, tedy přes webové 
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rozhraní aplikací jako například Mozilla Firefox8 prostřednictvím sítě 

internet odkudkoliv na světě nebo využíváním specializovaných aplikací 

propojených s firemními IS, s přenosem dat prostřednictvím sítě GSM, 

zejména 3. Generace (3G). 

• Bude dále pokračovat propojování dodavatelů, distributorů a zákazníků 

do systémů logistických řetězců s využitím elektronické komunikace interně 

(např. elektronický information flow) nebo externě, nahrazující fyzické 

dokumenty (např. EDI) pro maximální efektivnost celého řetězce. 

• Identifikace výrobků bude ve vysoké míře automatizována prostřednictvím 

technologií jako je RFID, bez nutnosti fyzické kontroly výrobků. 

• Budou více využívány IS vybudované na SOA, pro docílení možnosti větší 

flexibility při nastavování IS firem na míru. 

• Koncepty SaaS a Free ERP naleznou uplatnění ve velkém počtu firem, jejich 

slabinou ovšem zůstane slabá podpora. 

4.1.5 VIZE INFORMAČNÍ STRATEGIE 

Vybudování moderního a komplexního firemního IS s podporou nejnovějších 

technologií IS/ICT při zachování přiměřených nákladů na něj s cílem dosažení efektivní 

výroby konkurenceschopných produktů, získání konkurenční výhody a tvorbu výrazné 

přidané hodnoty pro zákazníky, majitele firmy a dalších stakeholderů. 

4.1.6 CÍLE INFORMAČNÍ STRATEGIE A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ 

4.1.6.1 Cíle informační strategie 

• Tvorba firemního IS s důrazem na koncepční dlouhodobý rozvoj IS/ICT 

a dát tak pevný rámec řízení zdrojů, používaných pro podporu firemních 

procesů prostřednictvím prostředků IS/ICT. 

• Tvorba IS, který bude komplexně a integrovaně pokrývat celý výrobní 

proces a všechny agendy firmy a bude používat jednotnou datovou základnu. 
                                                 

8 Mozilla Firefox je ochrannou známkou společnosti Mozilla Foundation 
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• Maximální podpora IS/ICT technologií pro řízení firmy. 

• Poskytování takových informací managementu firmy, které umožní firmu 

efektivně řídit a dále rozvíjet. 

• Využívání moderních metod a postupů, díky technologiím v oblasti IS/ICT. 

• Zajistit maximální návratnost zdrojů podniku vložených do oblasti IT/ICT. 

• Rychlá výměna současného nevyhovujícího řešení firemního IS ve formě 

ERP řešení, nejlépe od tuzemského výrobce a dodavatele pro snadnou 

správu. Ekonomické systémy nebudou vzaty při výběru nového IS do úvahy, 

vzhledem k možnému pouze částečnému pokrytí firemních procesů. 

• S ohledem na rychlost rychlého zavedení nového IS a úsporu nákladů 

při vývoji bude zakoupen IS ve formě „all-in-one“ řešení se všemi 

požadovanými funkcionalitami, s možnými případnými nepříliš rozsáhlými 

změnami na míru v systému (tzv. „customizace“), provedenými dodavatelem 

nového IS před jeho implementací. 

• Tvorba a dokončení IS firmy do stavu, jenž co nejdříve umožní certifikaci 

firmy podle norem ISO 9001:2008. 

• Definice odpovědných osob ve firmě za správu a rozvoj oblasti IS/ICT 

ve firmě a její samostatný výkon činnosti. 

• Cíle v oblasti Hardware: udržovat úroveň hardware na úrovni zabezpečující 

bezpečný a rychlý chod IS firmy a celé sítě LAN na soudobé úrovni, 

s využívání moderních technologií pro zvýšení jeho efektivity (mobilní 

přístup, apod.). Neustálé připojení vnitropodnikové sítě do sítě internet 

(pomocí ADSL připojení min. rychlostí 6 Mbit, nejlépe bez agregace, 

či novějších typů pevného připojení). Plánovaná obměna hardwaru 

je plánovaná každých 5 let. Zprovoznění celopodnikového používání 

čárových kódů při identifikaci výrobků a v další fázi RFID značení. 

• Cíle v oblasti Software: Využívání platformy Microsoft Windows 

pro firemní IS, ostatní programové vybavení (kancelářský software 

Microsoft Office) a síťové prostředí; Implementace nového ERP řešení 

a v závislosti jeho výběru je možný provoz síťového serveru na platformě 
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Linux9. Maximální míra využívání obecných standardů. Implementace CRM 

systému pro jednotné řízení vztahů se zákazníky. Zavedení elektronického 

oběhu dokumentů ve firmě. Automatizovaný systém pravidelného 

zálohování firemních dat. Pravidelné provádění aktualizací a updatů 

softwarového vybavení firmy, důraz na aktuálnost software ve vztahu 

k legislativním pravidlům a podmínkám v ČR. 

• Cíle v oblasti Orgware: Přechod od funkčního k procesnímu řízení firmy 

a adaptace firemního IS; revize činností jednotlivých osob managementu 

firmy a jejich zanesení do RACI matice. Definice postupu v případě havárie 

firemního IS. Definice přístupových práv. Pravidelná školení uživatelů. 

Z výše uvedených cílů vyplývají následující cíle pro management firmy: 

• Zajištění propojení všech agend firemního IS potřebnými technologiemi. 

• Sjednotit datovou základnu a zmapovat data, jež budou nutná pro plnou 

funkčnost IS; zajistit jedinečnost, komplexnost, integritu a bezpečnost dat. 

• Provozovat jednoduché a nejlépe unifikované rozhraní jednotlivých částí IS 

• Vytvořit sofistikované elektronické rozhraní pro komunikaci a interakci 

se zákazníky a veřejností v síti internet. 

• Provést implementaci ERP systému, který uvedené požadavky splňuje. 

4.1.6.2 Vyhodnocování dosažení cílů stanovených informační strategií 

• Naplňování níže uvedeného časového harmonogramu změn v IS. 

• Naplňování faktického plnění stanovených cílů (např. zavedení CRM řešení). 

• Pravidelná vyhodnocení množství výpadků a havárií firemního IS. 

• Zkrácení průběžné doby výroby. 

• Zvýšení efektivity zdrojů firmy vynakládaných na hlavní, vedlejší i podpůrné 

procesy ve firmě. 

                                                 

9 Linux je ochranná známka Linuse Torvaldse 
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• Snížení nákladů prostřednictvím neustálé, rychlé a komplexní kontroly 

firemního CF. 

• Zlepšení znalostí firmy o obklopujícím mikroprostředí firmy (zákaznících, 

dodavatelích, konkurenci, apod.).  

4.1.7 FINANČNÍ A NEFINANČNÍ ZDROJE INFORMAČNÍ STRATEGIE 

4.1.7.1 Informační zdroje pro informační podporu systému řízení firmy 

• informace umožňující vyhodnocení okamžitého stavu firmy (CF, závazky 

a pohledávky, stav zásob, apod.) budou získávány prostřednictvím 

implementovaného ERP řešení, firemního controllingu a CRM řešení. 

• informace umožňující hodnocení konkurenceschopnosti firmy (ve formě 

snadno měřitelných, tzv. „tvrdých charakteristik“ jako např. UVN 

či produktivita práce ve srovnání s konkurencí, nebo tzv. „měkkých 

charakteristik“, z nichž lze jmenovat identitu či mobilitu firmy) budou 

získávány částečně z firemního ERP systému a částečně z veřejně 

přístupných zdrojů (např. Český statistický úřad). 

• informace umožňující hodnocení trhu a trendu na něm (tržní podíl firmy 

a jeho vývoj v čase, orientace zákazníků na kvalitu či kvantitu, orientace 

na tuzemské výrobce či preference levného dovozu, apod.) budou získávány 

prostřednictvím marketingového oddělení firmy a implementovaného CRM 

řešení, v němž budou shromažďovány a analyzovány. [6] 

4.1.7.2 Finanční zdroje 

• Náklady na pořízení nového ERP systému mohou být maximálně 

250 tis. Kč; výběr systému podléhá schválení oběma jednateli firmy. 

• Roční náklady na ERP systému mohou být maximálně 20 % z pořizovací 

ceny ERP systému. 

• Celkové roční výdaje na IS/ICT jsou stanoveny maximálně na úrovni 2 % 

z celkových ročních výdajů firmy. 
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4.1.7.3 Lidské zdroje 

• 1 externí pracovník bude pověřen výkonem funkce CIO a bude vykonávat 

svou činnost (provádění update a aktualizace, řešení závažných havárií 

systému a případnou obnovu dat, rozvoj zlepšování firemního IS, apod.) 

ve formě služby a na základě smlouvy bude fakturovat měsíčně firmě 

Raymond. 

• 1 interní pracovník bude v rámci kumulované funkce pověřen každodenní 

správou IS firmy (zálohování, řešení drobných úkonů, komunikace s CIO, 

apod.); náklady na něj budou hrazeny ze mzdy z hlavní činnosti. 

• Všichni pracovníci firmy, pracující s IS budou pravidelně min. 1x ročně 

proškoleni. [5, 20] 

4.1.8 ČASOVÝ HARMONOGRAM KROKU INFORMAČNÍ STRATEGIE 

Základním časovým horizontem je období let 2010 až 2013, v němž chce 

management docílit výše uvedených kroků. Podrobný časový harmonogram 

jednotlivých kroků s nejpozdějšími termíny ukončení realizace je níže: 

• Implementace nového IS:     31.12.2010 

• Implementace elektronického workflow (TreeINFO):  31.06.2011 

• Certifikace ISO 9001:2008 a ISO 14001:  30.06.2012 

V závěru roku 2013 bude provedena revize informační strategie s ohledem 

na soudobou úroveň IS/ICT a aktualizovanou globální strategii firmy. 

Teoretické a empirické předpoklady pro úspěšnou definici a aplikaci firemní 

informační strategie byly uvedeny v kapitole 2.3, jejich základní myšlenkou je přijetí 

firemní informační strategie managementem za svou, její důsledné naplňování 

a komunikaci uvnitř firmy. 

Návrh informační strategie lze považovat prozatím pouze za koncept, vzhledem 

k tomu, že nebyl dosud předložen managementu firmy k posouzení a připomínkování. 
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4.2 IMPLEMENTACE NOVÉHO ERP SYSTÉMU 

Velkou většinu z výše uvedených obtíží zkoumané firmy řeší ERP systémy, v nichž 

jsou firemní procesy podporovány od počátku až do konce logistického řetězce firmy, 

a to v uceleném, jediném systému (případně v několika plně integrovaných systémech) 

s jedinou datovou základnou. Prostřednictvím ERP řešení docílit lepšího toku informací 

uvnitř i vně firmy, lepšího a hospodárnějšího řízení jejích zdrojů, apod., což je jedním 

ze základních předpokladů pro získání konkurenční výhody firmy na trhu. 

Nákup nového firemního IS u zkoumané firmy je tedy přirozeným a logickým 

východiskem. Toto rozhodnutí managementu je konečné a je plně podporované. 

4.2.1 VÝCHOZÍ PREMISY ZMĚNY IS 

• Současný IS firmy Raymond byl od počátku koncipován jako dočasný, 

nutnost jeho rychlé výměny sofistikovaným ERP řešením si management 

firmy jasně uvědomuje a je jeho cílem. 

• Způsob inovace firemního IS: nákup hotového all-in-one řešení 

• Strategie implementace: pilotní strategie 

• Management požaduje plné pokrytí firemních procesů, tj. ekonomické 

systémy neakceptuje a nebudou do výběru zařazeny. 

• Management firmy požaduje ERP systém tuzemského výrobce a dodavatele. 

• Nutná možnost vzdálené správy vybraného ERP firemním CIO. 

• Management nepreferuje poskytnutí ERP prostřednictvím outsourcingu 

IS/ICT, tj. např. ASP, z obavy o bezpečnost dat a závislosti na dodavateli. 

• Investice do pořízení ERP systému a náklady na jeho implementaci nesmí 

překročit částku 250 tis. Kč. 

• CIO (externí pracovník) bude vedoucím implementace nového IS, dalším 

členem řešitelského týmu bude vedoucí výroby. Spolu se dvěma majiteli 

firmy budou tyto čtyři osoby klíčovými uživateli nového IS. 

• Předpokládá se potřeba pěti uživatelů nového IS, s možností rozšíření. 

• Nepředpokládá se nákup nového HW. 
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4.2.2 POŽADAVKY MANAGEMENTU NA NOVÝ IS 

4.2.2.1 Obecné požadavky 

Po provedené analýze s členy managementu byly definovány požadavky, které musí 

nový IS splňovat. 

• Nenáročnost a intuitivnost IS pro uživatele, vysoká rychlost odezvy. 

• Otevřenost systému pro komunikaci prostřednictvím sítě internet, 

interně např. ve formě vzdáleného přístupu pracovníkem firmy, externě 

např. ve formě prodeje výrobků přes internet. 

• Možnost využití manažerské nadstavby (MIS), umožňující analýzy 

stávajícího stavu firmy či predikci budoucího. 

• Jednotná datová základna. 

• Kompletní přehled o celém průchodu obchodního případu firmou. 

• Přístupová práva, možnost dohledání autora změn v dokumentech, apod. 

• Otevřenost systému pro jeho další změny a rozvoj. 

• Úroveň bezpečnosti IS a dat v něm uložených musí odpovídat platné 

legislativě (např. změny v zákonech a normách vymezující pravidla 

pro účetnictví nebo také ochrana osobních dat zaměstnanců, apod.) 

4.2.2.2 Požadavky na jednotlivé moduly (revize požadavků z roku 2004) 

• Modul výroby: Tvorba kusovníků a technologických postupů; podpora 

zajištění materiálových a kapacitních požadavků; evidence rozpracované 

výroby; podpora víceúrovňové kalkulace (předběžná, průběžná a výsledná 

kalkulace); možnost operativního rozhodování o realizaci operací 

technologického postupu v kooperaci; kontrola nákladů na kooperaci. 

• Modul skladového hospodářství: Podpora hromadného přecenění zásob 

v pevných cenách; podpora evidence obalů, saldokonta obalů, evidence 

při likvidaci obalů (EKO-KOM); podpora několika skladů (nutnost možnosti 

pouze logického oddělení skladů, nikoliv fyzického); podpora volby 

jednotky u skladové položky (m2, kg, ks rolí, apod.); podpora provádění 

inventur na skladech; podpora likvidace položky. 
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• Modul komunikace se zákazníky (CRM): Možnost nastavování 

individuálních cen, slev, bonusů a splatností vázaných k zákazníkovi; 

možnost jazykových mutací firemních dokumentů; možnost vytvářet ceníky 

s cenami s definovanou měrnou jednotkou; Podpora vytváření individuálních 

nabídek a přijímání objednávek ve vazbě na původní nabídku, jejich 

systematická evidence; částečné vykrytí obchodního případu; podpora cizích 

měn; propojení systému s kancelářským softwarem pro zasílání e-mailů. 

• Modul komunikace s bankou: Podpora agendy platebních příkazů 

a platebního kalendáře; podpora vazby na placené doklady, jejich 

automatické vyhledávání a párování dle variabilních symbolů odběratelů 

či dodavatelů; podpora automatického výpočtu kurzových rozdílů 

při uzávěrkách účtů v cizích měnách; Internetbanking. 

• Modul účetnictví: Možnost standardizovaného elektronického exportu dat 

vzhledem k tomu, že firma využívá externí účetní kancelář. [18] 

4.2.3 CHARAKTERISTIKA FIRMY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉ ERP 

Výše uvedené obecné požadavky a konkrétní požadavky na moduly nového IS, jež 

požaduje management firmy, byly ve formě poptávkového listu doplněny následujícími 

informacemi, popisující firmu Raymond potenciálním dodavatelům ERP systému: 

• Maximální rozpočet pořízení a implementaci ERP systému: 250 tis. Kč 

• Klasifikace výroby: 

CZ-NACE: Výroba ostatních technických a průmyslových textilií (13.96). 

OKEČ: Textilní výroba, tkaní ostatních tkanin (DB 17.259). 

• Typ výroby: kusová/malosériová na zakázku, bez vývoje (MTO). 

•  Počet zaměstnanců: 15 

• Roční obrat: do 25 mil. Kč 

• Počet provozoven: 1 

• Trhy: ČR a export do zemí EU a Švýcarska 

• Jazyková mutace: čeština, angličtina (postačí pouze pro výstupy IS) 

• Serverová či databázová platforma: žádná preference 

• Plánovaný čas dokončení implementace: nejpozději do konce roku 2010 
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4.2.4 VÝBĚR POTENCIÁLNÍHO ERP SYSTÉMU VČ. JEHO DODAVATELE 

Po roce 2000 se na našem trhu výrazně snížil počet nabízených informačních 

a ekonomických systému v souvislosti s přechodem z platformy MS-DOS na platformu 

MS Windows10. V současnosti lze vybírat cca z padesáti dodavatelů informačního 

systému, z nichž je necelá polovina zahraniční, s původem zejména ve Spojených 

státech, Německu nebo Skandinávii. [1] 

Autor postupoval podle metodiky doporučené Baslem v [1], tedy dvoukolovým 

způsobem výběru potenciálního ERP systému a jeho dodavatelů. 

4.2.4.1 Hrubý výběr 

Na základě předpokladu splnění výše uvedených požadavků a očekávání 

managementu firmy od nového IS bylo do hrubého výběru zařazeno 9 potencionálních 

ERP systémů a jejich dodavatelů. 

V průběhu měsíce dubna 2010 tedy byly rozeslány poptávkové listy se zadávací 

dokumentací následujícím firmám (seřazeno abecedně podle jmen IS): 

Tab. č. 7: ERP Systémy vybrané při hrubém výběru (zdroj: vlastní) 

ERP systém dodavatel systému výrobce systému 
ABRA G2 Tanaka s.r.o. ABRA Software a.s. 
BYZNYS Win Gosvo s.r.o. J.K.R. s.r.o. 
DIALOG 3000S Control s.r.o. Control s.r.o. 
Helios Orange HCV Group, a.s. Asseco Solutions, a.s. 
K2 K2 atmitec s.r.o. K2 atmitec s.r.o. 
KARAT Karat software a.s. Karat software a.s. 
myWAC myWAC Technologies s.r.o. myWAC Technologies s.r.o. 
Vision32 Vision Praha s.r.o. Vision Praha s.r.o. 

Všichni potenciální dodavatelé ERP systému byli následně telefonicky kontaktováni 

pro případné upřesnění a vyjasnění detailů. Požadovaným datem dodání doručením 

nabídky byl stanoven 7. květen 2010. Do tohoto termínu dodaly kontaktované firmy 

                                                 

10 MS-DOS a MS Windows jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation 
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nabídky včetně dalších detailů, popisů funkcionalit, apod. Výjimkou byla pouze firma 

K2 Atmitec s.r.o., jež svou nabídku nedodala. Na základě informací z obdržených 

nabídek lze předpokládat, že nabízené ERP systémy všechny výše uvedené 

funkcionality a jednotlivé funkce obsahují a dodavatelé jsou připraveni systémy 

implementovat v požadovaném čase. Toto ovšem bude moci být prověřeno později, 

např. při prezentaci ERP systémů přímo ve firmě Raymond. 

4.2.4.2 Jemný výběr 

Pro porovnání obdržených nabídek byla definována autorem práce a managementem 

firmy nejzávažnější kritéria, podle nichž lze rozlišit nabízené ERP systémy 

a jejich výběr tak zúžit. Hodnocení je stejné, jako v metodě HOS 8, tj. 1 – 5, 

kdy hodnocení 5 zcela splňuje kritérium a 1 zcela nesplňuje kritérium). Hodnocení bylo 

provedeno na základě ordinální škály, viz tato tabulka. 

Tab. č. 8: Hodnotící skupiny kritérií nabízených ERP systémů (zdroj: vlastní) 

Kritéria 5 4 3 2 1 
Důležitost 

(váha) 
Cena systému, jeho 
implementace 

méně než 
200 tis. Kč 

200 - 250 
tis. Kč 

251 - 300 
tis. Kč 

301 - 400 
tis. Kč 

401 tis. 
Kč a více 

20% 

Zaměření ERP řešení a jeho 
dodavatele na výrobní podniky 

x   x   x 15% 

Rozšiřitelnost ERP systému x   x   x 12% 
Integrované CRM x   x   x 12% 
Spolehlivost, kontinuita, počet 
implementací a know-how 
dodavatele 

x x x x x 10% 

Reference ERP systému v 
textilním průmyslu 

x    x   x 8% 

Dodavatel a výrobce ERP 
systému je identický subjekt 

x       x 8% 

Vzdálený přístup uživatelů i 
správce do ERP systému 

x   x   x 5% 

Dostupnost podpory, 
geografická poloha dodavatele 

méně než 
50 km 

  
50 - 100 

km 
  

více než 
100 km 

5% 

Podpora dodavatele při získání 
dotace z EU 

x       x 5% 

Po zhodnocení jednotlivých nabídek a přiřazení závažnosti jednotlivým parametrům 

byla všem nabídkám přiřazena příslušná celková výsledná bezrozměrná čísla, 

vyjadřující souhrnnou úroveň splnění zadávacích podmínek, graficky znázorněnou níže.  
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Obr. č. 11: Porovnání splnění kritérií jednotlivými ERP systémy (zdroj: vlastní) 

Z uvedených nabízených ERP systémů tedy jsou doporučeny do jemného výběru 

pro další kroky a detailnější analýzu nabízených řešení byly vybrány ERP systémy 

ABRA G2, DIALOG 3000S a Helios Orange. 

4.2.5 POPIS NABÍDEK DOPORUČENÝCH ERP SYSTÉMŮ 

Souhrny nabídek na tři doporučené ERP systémy jsou uvedeny v příloze. 

4.2.6 POZNÁMKY K VÝBĚRU ERP SYSTÉMU 

• Modul účetnictví: Všechny z nabízených ERP systémů mají účetnictví 

plně integrované a úzce propojené s ostatními funkcionalitami. 

Nelze tak nabídnout (až na výjimku u ERP systému Vision32) nabídnout 

levnější variantu bez účetní funkcionality, naopak jejím nevyužíváním 

by firma přišla o funkce, které ovšem zaplatila v licenci. Lze tedy rozhodně 

doporučit managementu firmy Raymond vedení účetnictví interně 

v plánovaném novém ERP systému nebo používat nadále externí daňovou 

a účetní kancelář, která bude pracovat prostřednictvím vzdáleného přístupu 

do firemního ERP systému. 
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• Cena a financování nákupu nového ERP systému a jeho implementace: 

Někteří z potenciálních dodavatelů nabízejí vlastní splátkový prodej 

např. do jednoho roku bez navýšení jejich prostřednictvím nebo leasingu 

prostřednictvím externí firmy (např. BYZNYS Win). Tato možnost nebyla 

s ohledem na limitní částku investice do ERP systému uvažována při jeho 

výběru. Po analýze cen nabízených řešení se jeví limitní cena 250 tis. Kč 

jako příliš nízká a na hranici možností dodavatelů implementovat ERP 

systém odpovídající požadavkům. Lze tedy managementu firmy doporučit 

zvážení nákupu systému na splátky za předpokladu vyšší celkové ceny. 

• Výběr ERP systému: Nelze provést pouze na základě objektivních 

a měřitelných faktů a ceny. Z tohoto důvodu autor doporučuje tři potenciální 

ERP systémy a ponechává pouze na managementu firmy, pro který 

ze systémů se rozhodne, mmj. i subjektivně na základě osobních prezentací 

zástupců potenciálních dodavatelů, ergonomie produktů, apod. 

4.2.7 DALŠÍ KROKY, NÁSLEDUJÍCÍ PO VÝBĚRU ERP SYSTÉMU 

Před rozhodnutím managementu, které ze tří doporučených ERP systémů zvolit 

je však nutné provést zejména prezentaci jednotlivých ERP systémů dodavatelem přímo 

ve firmě pro odzkoušení funkcionalit ve specifických podmínkách zkoumané firmy 

a provést návštěvu podobného referenčního zákazníka pro získání uceleného přehledu. 

Po provedení výběru jakéhokoliv ERP systému budou následujícími kroky: 

• Příprava předimplementační studie dodavatelem. 

• Přesné finanční vyjádření investice. 

• Stanovení časového harmonogramu implementace. 

• Podpis smlouvy o dodávce a implementaci ERP systému včetně SLA. 

• Definice implementační strategie (viz kapitola 3.4.1.4) 

• Zahájení implementace. 

• Spuštění ostrého provozu. 
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4.3 BEZPEČNOST FIREMNÍHO IS 

V rozsahu této práce není možné provést studii bezpečnosti ve firmě a rozpracovat 

bezpečnostní politiku zkoumané firmy. Lze ovšem uvést několik návrhů pro rychlé 

zlepšení situace zejména v oblasti Orgware, neboť bezpečnost ERP systémů a dat v nich 

uložených je řešena od počátku výrobcem a je na velmi vysoké úrovni. 

Ve zkoumané firmě není reálné očekávat přijetí zaměstnance pro údržbu firemního 

IS na trvalý pracovní úvazek. Role současného správce IS k firmě se tedy nebude měnit. 

Tento vztah je ovšem potřeba výrazně formalizovat ve formě přesně vytyčeného 

písemného smluvního vztahu, v níž musí být uvedeny min. tyto jeho odpovědnosti: 

• Dostupnost zásahu správce max. 8 hodin po incidentu v IS v provozovně. 

• Stálá možnost vzdáleného přístupu do IS při řešení menších problémů. 

• Pravidelná správa (instalace, update, upgrade) softwaru proti virům 

a dalšímu škodlivému softwaru (např. antiviry, detektory malwaru 

a spywaru, apod.) na všechny počítače v podnikové počítačové síti. 

• Pravidelné týdenní zálohování datové základny IS pod heslem a fyzické 

uložení záloh na odlišném místě než kde je umístěn server (např. v sídle 

firmy, které je umístěno v  jiné části města)  

• Zajištění fyzické bezpečnosti HW a SW firmy, zajištění funkčního záložního 

zdroje při výpadku elektrické energie, aplikace hardwarového 

či softwarového firewallu, definice přístupových práv uživatelů IS. 

• Definice bezpečnostních pravidel uživatelů IS a sledování jejich dodržování. 

(např. definice bezpečnostních pravidel při tvorbě přístupových hesel do IS 

uživateli, zákaz používání soukromých datových médií (např. flashdisků) 

ve firmě, zákaz opuštění pracoviště bez uzamknutí PC heslem, zákaz 

využívání firemního internetového přístupu nebo hardwarového vybavení 

pro soukromé účely, apod.). 

• Pravidelná půlroční školení zaměstnanců firmy (IS a jeho bezpečnost). 

• Správa firemního HW vybavení a postupně jej účelně modernizovat 

pro efektivní zabezpečení maximálního výkonu a zabezpečení IS 

za přijatelných nákladů a v souladu s informační strategií firmy. 
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4.4 PROCESNÍ PŘÍSTUP 

Z pohledu organizace je společnost Raymond v současnosti funkčně orientovanou 

firmou. Pro udržení konkurenceschopnosti na trhu je ovšem nevyhnutelné zavést 

procesní přístup, jehož cílem je rozvoj a optimalizace fungování firmy, tj. přeorientovat 

se od výkonnosti na efektivitu. 

Procesní přístup je nutné definovat prostřednictvím procesního managementu 

a zavést ještě před implementací nového IS firmy, což je často jedním z výrazných 

přínosů jeho implementace. Prvním krokem je podrobná procesní analýza a zmapování 

a definice všech procesů ve firmě (klíčových, podpůrných i vedlejších), jež přináší 

přidanou hodnotu pro zákazníka. Tyto je potřeba oddělit od ostatních, nadbytečných 

firemních procesů, u nich lže doporučit outsourcing. Návrhem autora provést 

tuto analýzu v úzké spolupráci s vedoucím implementace ze strany dodavatele ERP 

řešení ještě před vlastní implementací. 

Jedním ze zásadních kritických faktorů přechodu na procesní řízení jsou lidé. Jasně 

deklarovaná podpora managementu je v tomto klíčová. Jasné popisy postupů, 

pravomocí a odpovědností pracovníků firmy (prostřednictvím definic procesních rolí 

a jejich shrnutí do RACI matice, definice eskalací, apod.), jasně definované cíle 

odsouhlasené interními i externími zákazníky, zjednodušení organizace práce nebo lepší 

komunikace mezi jednotlivými úrovněmi řízení, tedy měřitelné přínosy procesního 

řízení, jsou výrazným motivačním faktorem pro zaměstnance samotné a management 

firmy by tento fakt měl rozhodně při aplikaci procesního přístupu využít. 

Klíčovým atributem procesně řízené firmy je efektivita a flexibilita při tvorbě 

přidané hodnoty pro zákazníka, s níž snáze může firma uspět na trhu. 

Pro získání dalších detailů procesního managementu lze zájemcům doporučit 

použitou literaturu [1,10]. 
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4.5 TOK INFORMACÍ UVNIT Ř I VNĚ FIRMY 

4.5.1 ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ VE FIRMĚ 

Návrhem autora je kompletní elektronická kancelář firmy s efektivní správou 

dokumentů a informací prostřednictvím specializovaného software, např. TreeINFO. 

Takto bude docíleno efektivní správy firemních informací a dokumentů, zatímco 

fyzicky přijaté tištěné dokumenty se po naskenování a opatření čárovým kódem 

pro evidenci stanou většinou pouhým archivem.  

Prostřednictvím tohoto softwaru lze výrazně zefektivnit organizaci informací, 

jejich sdílení, zabezpečení a přístup k nim pouze oprávněnými osobami. Lze takto 

velmi efektivně řídit workflow prostřednictvím katalogizace, sdílení a vyhledávání 

dokumentů, informování, schvalování dokumentů (příchozích, odchozích, interních) 

nadřízenými uživateli, vytvářet a sledovat verze a další revize dokumentů, sledovat 

kompletně pohyb každého dokumentu firmou, standardizovat vzhled firemních 

dokumentů, apod. Tímto způsobem lze výrazně zefektivnit, zrychlit a zabezpečit 

tok informací a dokumentů ve firmě. Cílem je efektivita procesů ve firmě 

a minimalizace nadbytečných administrativních úkonů, jako jsou dnes např. manuální 

přepisování částek a čísel účtů zaměstnanců asistentkou při úhradě výplat bankou, 

na základě zpracovaných mezd externí účetní a daňovou kanceláří. [23,7] 

4.5.2 IMPLEMENTACE DATOVÉ SCHRÁNKY DO FIREMNÍHO IS 

Právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, podle zákona č. 300/2008 Sb. musí 

od 01.07.2009 povinně používat při komunikaci se státními institucemi tzv. „datovou 

schránku“, jejímž prostřednictvím mohou komunikovat se státními, krajskými, 

obecními úřady a dalšími státními institucemi. Doručené elektronické dokumenty mají 

stejnou právní váhu jako listinné, doručené poštou. Datovou schránku lze použít 

pro příjem i zasílání zpráv. 

 Lze důrazně doporučit provázání této firemní datové schránky s plánovaným ERP 

systémem a využívaným kancelářským softwarem, z nichž většina toto již umožňuje. 
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4.5.3 EDI 

Mimo běžně využívaný e-mail je stále silněji nastupujícím trendem elektronická 

výměna dat při dodavatelsko-odběratelských vztazích, např. prostřednictvím EDI. 

Tento trend je nejvíce uplatňován v oborech vysoce náročných na logistiku 

a komunikaci, jako např. v automobilovém průmyslu (kde jsou objednávky řešeny 

formou upřesnění formou „odvolávek“, což výrazně ztěžuje komunikaci mezi subjekty) 

a rozšiřuje se dynamicky do dalších oborů. 

Všechny tři doporučené ERP systémy mají podporu komunikace s dodavateli 

a odběrateli prostřednictvím rozhraní EDI. Využití této funkcionality ve zkoumané 

firmě lze rozhodně doporučit. Funkcionalita přinese firmě zefektivnění firemních 

procesů, sníží výskyt chyb, ušetří čas a náklady, (např. ve snížení času nutného 

na administrativní činnosti a jeho jiným, lepším využitím), apod. Využitím EDI tedy 

lze docílit výrazné konkurenční výhody v komunikaci se zákazníky oproti konkurenci 

a výrazně zefektivnit komunikaci s dodavateli. Detaily viz kapitola 2.5.8.7. 

4.5.4 WEBOVÁ PREZENTACE 

Firemní webová prezentace je omezena na zveřejnění základního popisu předmětu 

podnikání firmy a kontakty na odpovědné osoby. Navrhovanými zlepšeními jsou: 

• Dokončení webové prezentace firmy a doplnění detailních informací o firmě, 

výrobním portfoliu, technologických možnostech, vytvoření možného 

rychlého dotazu zákazníků přímo na stránkách, přidání francouzské jazykové 

mutace vzhledem k prodejům do Francie a Švýcarska, apod. 

• Implementace CMS (Content Management System) pro možnost editace 

webové prezentace uživateli v rámci firmy a operativně tak měnit její obsah. 

• Zprovoznění internetového prodeje. 

• Optimalizace webové prezentace prostřednictvím SEO pro zefektivnění 

výsledků vyhledávacích serverů, prostřednictvím např. vhodného umístění 

klíčových slov, vhodného umístění obrázků a dokumentů na webu, propagaci 

webu na oborových diskuzích či sociálních sítích, apod. 
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4.6 IMPLEMENTACE SYSTÉMU ISO 9001:2008 

Firma doposud nedisponuje systémy řízení jakosti, certifikátem řady ISO 9001, 

pokrývajícím výrobu, ani environmentálním certifikátem řady ISO 14001. 

Toto lze považovat z dlouhodobého hlediska za výrazný limitující faktor, 

mnoho zákazníků v oboru již dokonce odmítá akceptovat výrobky od dodavatele 

bez ISO certifikace. Přínosy norem ISO ve formě standardizace firemních procesů, 

jejich zlepšení, apod. není třeba opakovat. Držení certifikátu přináší, zejména exportním 

firmám, výraznou konkurenční výhodu, či spíše standard, běžný v západní Evropě. 

Jasná deklarace vysoké záruky stálosti kvality výrobků a služeb, které firma nabízí, 

vyjádřená prostřednictvím normy ISO v nejnovější revizi ISO 9001:2008 a stejně 

tak deklarace splnění požadavků environmentální normy ISO 14001, potvrzující soulad 

firemních procesů s definovanými požadavky na ochranu životního prostředí jsou 

základním předpokladem udržení a rozvoje firmy na trhu skleněných tkanin. 

Návrhem autora je certifikace firmy podle uvedených norem ISO ihned 

po provedení přechodu na procesní systém, implementaci nového ERP systému 

a systému elektronického oběhu informací a dokumentů, v souladu s definovaným 

časovým harmonogramem, uvedeným v návrhu informační strategie, uvedeném 

v kapitole 5.1.8. Tyto kroky, certifikaci předcházející, ji však výrazným způsobem 

zrychlí, zjednoduší a zlevní. Náklady na první krok, certifikaci ISO 9001, 

lze u zkoumané firmy předpokládat na méně než 200 tis. Kč. 
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4.7 NÁVRHY PRO FIREMNÍ IS V BUDOUCNU 

4.7.1 STŘEDNĚDOBÝ HORIZONT 

Ve střednědobém horizontu (cca 3-5 let), po implementaci výše uvedených návrhů 

lze navrhnout zkoumané firmě následující kroky: 

• Výrazné zaměření na využívání funkcionality pro řízení vztahu se zákazníky 

(CRM), jenž je součástí nabízených ERP. Tento systém, ani jemu podobný, 

před implementací ERP nebyl ve firmě nijak aplikován a využíván. 

Konzistentní a komplexní data o zákaznících a trhu a jejich důsledné 

využívání tak mohou výrazně přispět k růstu firmy na trhu a ve zkoumané 

firmě mají obrovský potenciál. 

• Implementaci řízení vztahu s dodavateli (SRM), zvyšující efektivitu 

komunikace mezi firmou a dodavateli v logistickém řetězci, snižování 

skladových zásob, vyhodnocování kvality jednotlivých dodavatelů, apod. 

• Rozvoj automatizovaného řízení výroby prostřednictvím zavedení výrobních 

terminálů, připojených ke každému tkacímu stroji pro automatizovaný sběr 

dat: sledování zakázek, prostojů, odvedené výroby, výkonu pracovníka, 

počtu vad na kusu, apod. Prostřednictvím tohoto kroku lze dále 

optimalizovat materiálové toky ve výrobě, snižovat potřebu administrativně 

náročnější manuální evidence a např. také poskytovat informace jako 

podklad pro hodnocení jednotlivých pracovníků a výrazně je tak motivovat. 

4.7.2 DLOUHODOBÝ HORIZONT 

V dlouhodobém horizontu (cca 5-7 let) je v oblasti IS/ICT je obecně velmi obtížné 

předpovídat směr budoucího vývoje. Managementu firmy lze ovšem rozhodně 

doporučit již dnes známé metodiky a systémy, jako jsou například systémy pokročilého 

plánování a rozvrhování výroby (APS), či začlenění firmy do řízení dodavatelského 

řetězce (SCM). 
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4.8 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRH Ů, KVALITATIVNÍ P ŘÍNOSY 

4.8.1 NÁKLADY 

4.8.1.1 Náklady na provedení informační strategie 

Návrh byl proveden autorem práce, přímé náklady na vytvoření informační strategie 

tedy lze považovat za nulové. Její naplňování plně pokryjí výdaje do IS/ICT maximálně 

do 2 % celkových nákladů firmy. Celkové náklady činily v roce 2009 částku 

20 570 tis. Kč Při předpokládané maximálně 2% částce, poskytované ročně firmou 

na IS/ICT, která tak může činit až 411 tis. Kč ročně. 

4.8.1.2 Implementace nového ERP systému 

Budou proto určeny kvalifikovaným odhadem na základě informací, jež jsou nyní 

k dispozici. Tyto budoucí náklady bohužel není možné v současnosti přesně 

ekonomicky vyjádřit, a to zejména z těchto důvodů: 

• Většina nabízených ERP systémů nesplnila limit pořizovací ceny 

do 250 tis. Kč a je rozhodnutím managementu, zda vyšší cenu akceptuje 

či zvolí jiná řešení. 

• Výstupem této práce jsou tři doporučené ERP systémy do jemného výběru, 

z nichž se každý liší pořizovací cenou a cenou ročního poplatku za údržbu 

a podporu, tyto ceny navíc nelze považovat za konečné. 

• Ceny nabízených ERP systémů nelze považovat za konečné vzhledem 

k nutnosti dalších kroků a upřesnění, např. nutnost doprogramování 

některých funkcionalit s ohledem na specifika firmy, tvorby kusovníků, 

apod. Tyto náklady bude možné určit zejména na základě zjištění 

předimplementační analýzy, provedené konzultanty dodavatelské firmy. 

• V zadávací dokumentaci by rozsah ERP systému u všech potenciálních 

dodavatelů vyžadován stejný a kompletní, tj. včetně modulu účetnictví 

pro možnost objektivního porovnání nabídek. Rozsah skutečně 

implementovaného ERP systému ovšem není finální, neboť management 
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ještě nedospěl k rozhodnutí, zda vedení účetnictví v externí firmě přehodnotí 

a využije modul nového ERP systému, což ovlivní výslednou cenu systému. 

• Někteří dodavatelé naznačili, že cenu ERP systému mohou ještě dále 

„upravit“ s ohledem na konkurenční nabídku. 

• U některých systémů bude nutné dokoupit licence pro další rozšíření 

v případě vyššího počtu uživatelů. 

4.8.1.3 Systémová podpora dodavatele ERP systému ve formě ročního poplatku 

V kalkulaci níže je uvažováno s ročními poplatky, viz jednotlivé nabídky (v příloze). 

Všechny splňují 2% limit z celkových ročních výdajů firmy stanovený informační 

strategií, viz. kapitola 4.1.7.2. 

4.8.1.4 Náklady na IT personál 

Návrhem je zachování externího správce firemního IS/ICT za současných podmínek 

nedojde tak zde k navýšení nákladů. Tyto náklady by firma platila i v případě ponechání 

starého IS, nejsou náklady na CIO při analýze efektivnosti investice uvažovány. 

4.8.1.5 Náklady na obnovu hardware 

Náklady na pořízení nového hardwaru v předpokladu nákladů projektu nejsou 

uvažovány z následujících důvodů: 

• Firemní hardware bude obměňován bez ohledu na nákup ERP řešení 

v pravidelných intervalech každých 5 let, viz informační strategie. 

• Rozsah investice např. při navrhovaném nákupu výrobních terminálů není 

v současnosti znám, stejně jako jeho budoucí cena. 

4.8.1.6 Shrnutí nákladů na nový ERP systém 

Uvažovaná životnost plánovaného ERP systému je 8 let, je počítáno s úrokovou 

mírou 10 %. Porovnáním nákladů na nabízené ERP systémy a připočtením zvýšených 

nákladů za implementaci prostřednictvím CIO firmy Raymond lze vyjádřit očekávané 

náklady v souvislosti s touto investicí takto: 
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Tab. č. 9: Shrnutí nákladů na nový ERP systém (zdroj: vlastní) 

  ABRA G2 DIALOG 3000S Helios Orange 

Pořizovací 
náklady 146 820 Kč 270 000 Kč 248 922 Kč 

Náklady na 
implementaci 
CIO 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Náklady na 
údržbu 
ročně 16 478 Kč 22 650 Kč 29 278 Kč 
            

Rok 
současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

T 185 059 Kč 185 059 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 278 922 Kč 278 922 Kč 
t+1 13 618 Kč 16 478 Kč 18 719 Kč 22 650 Kč 24 197 Kč 29 278 Kč 
t+2 12 380 Kč 16 478 Kč 17 017 Kč 22 650 Kč 21 997 Kč 29 278 Kč 
t+3 11 255 Kč 16 478 Kč 15 470 Kč 22 650 Kč 19 997 Kč 29 278 Kč 
t+4 10 232 Kč 16 478 Kč 14 064 Kč 22 650 Kč 18 179 Kč 29 278 Kč 
t+5 9 301 Kč 16 478 Kč 12 785 Kč 22 650 Kč 16 527 Kč 29 278 Kč 
t+6 8 456 Kč 16 478 Kč 11 623 Kč 22 650 Kč 15 024 Kč 29 278 Kč 
t+7 7 687 Kč 16 478 Kč 10 566 Kč 22 650 Kč 13 658 Kč 29 278 Kč 

CELKEM 257 988 Kč 300 405 Kč 400 245 Kč 458 550 Kč 408 502 Kč 483 868 Kč 

Pro zjednodušení nejsou v kalkulaci nákladů uvažovány: 

• Oportunitní náklady, vzhledem k tomu, že ERP systém je nezbytný 

pro rozvoj firmy a nelze uvažovat o rezignaci na jeho implementaci. 

• Odpisy: současná legislativa určuje období 36 měsíců rovnoměrných 

daňových odpisů, účetní odpisy si firmy mohou stanovovat individuálně. 

• Vlivy zvýšených nákladů v důsledku nákupu nového ERP systému 

na daňovou povinnost firmy. 

4.8.2 KVANTITATIVNÍ PŘÍNOSY 

Kvantitativní přínosy lze charakterizovat především jako zefektivnění firemních 

procesů a lepší práci s firemními zdroji. Přínosy tedy jsou ve formě úspor v nákladech, 

jichž firma dosáhne prostřednictvím implementace sofistikovaného ERP systému. 

Vzhledem k tomu, touto implementací kterýkoliv z nabízených systémů výrazně zrychlí 

a zefektivní firemní procesy, přínosy tedy budou uvažovány shodné pro všechny 

tři varianty ERP systémů a lze je kvalifikovaně odhadnout takto (bez DPH): 
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4.8.2.1 Úspora nákladů na administrativní činnost 

V důsledku zautomatizování mnoha interních firemních procesů lze předpokládat 

následující úsporu na personálu v administrativních činnostech: 

• Vedoucí výroby: úspora 20 % pracovní doby, které dosud jsou vynakládány 

nehospodárně na manuální evidenci a kontrolu výrobních zakázek, evidenci 

odváděné výroby, vystavování dokumentů pro objednávky, kontroly 

fakturace, apod. Tato část pracovní doby bude využita pro vývojové 

a marketingové činnosti vedoucího výroby. Při platu 25 tis. Kč 

a „superhrubé“ měsíční mzdě 33,5 tis. Kč, tedy nákladech firmy 

na zaměstnance lze takto docílit úspory 80,4 tis. Kč ročně. 

• Asistentka: úspora 30 %  pracovní doby vzhledem k automatizovanému 

řízení výrobní zakázky, automatizovanému vystavování objednávek a faktur, 

elektronické komunikaci se státními orgány, atd., bude moci být využita 

k dalším administrativním činnostem (vyřizování pošty, celní deklarace, 

apod.), které jsou v současnosti prováděny důchodkyní s dohodou 

o provedení práce ve výši 7 tis. Kč měsíčně. Tyto náklady tak bude možné 

eliminovat, což přinese firmě úspory ve výši 84 tis. Kč ročně. 

• CIO: úspora 50 % měsíčních nákladů. Toto bude možné prostřednictvím 

úspory na cestovném, neboť CIO nesídlí ve Vsetíně a firemní IS neumožňuje 

vzdálenou správu. Toto však nový ERP systém umožní a sníží tak nutnost 

zásahu přímo v sídle firmy. Při současné průměrné měsíční fakturaci 

externího CIO 5,5 tis. Kč tak lze ušetřit až 33 tis. Kč ročně. 

4.8.2.2 Efektivní správa pohledávek 

Automatizovaným sledováním pohledávek je předpokládána větší a systematická 

kontrola plateb od zákazníků, díky níž lze snížit podíl plateb po splatnosti. Při současné 

průměrné fakturaci 1 617 tis. Kč měsíčně obdrží firma 55 % plateb od zákazníků včas, 

33 % do 15 dní po datu splatnosti a 12 % plateb obdrží do 30 dnů po splatnosti. 

Tento fakt má negativní efekt na CF, neboť firma využívá kontokorentního úvěru 
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se sazbou 6 % p.a. pro pokrytí způsobeného výpadku CF. Při předpokládaném alespoň 

70% snížení počtu pohledávek po splatnosti tak lze uspořit až 20,35 tis. Kč ročně. 

4.8.2.3 Úspora skladovacích prostor 

Zefektivněním logistického řetězce a snížením úrovně zásob bude ve firmě možné 

snížit nutnou plochu pro skladovací prostory o cca. 30 % z dnešních 650 m2 na 460 m2. 

Takto lze ukončit používání druhého skladu o velikosti 300 m2, jenž má firma pronajatý 

od provozovatele areálu, kde firma sídlí. Takto bude uspořeno ročně 96 tis. Kč. 

4.8.2.4 Shrnutí přínosů nového ERP systému 

Je velmi obtížné stanovit a přesně kvantifikovat přínosy implementovaného ERP 

systému ve firmě. Přestože existuje mnoho tzv. „tvrdých“ metrik (viz níže), 

není obvykle možné přesně stanovit, jak velký podíl na zlepšení těchto ukazatelů 

a celkového hospodaření firmy má implementovaný ERP systém a nakolik ostatní vlivy. 

Kvalifikovaným odhadem lze shrnout předpokládané přínosy takto: 

Tab. č. 10: Shrnutí přínosů nového ERP systému (zdroj: vlastní) 

  
Úspora na administrativní 

činnosti 
Efektivní správa 

pohledávek 
Úspora skladovacích 

prostor 

Měsíčně 16 450 Kč 1 696 Kč 8 000 Kč 
Ročně 197 400 Kč 20 349 Kč 96 000 Kč 
             

Rok 
současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

současná 
hodnota 

bez 
diskontování 

t 197 400 Kč 197 400 Kč 20 349 Kč 20 349 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 
t+1 163 140 Kč 197 400 Kč 16 817 Kč 20 349 Kč 79 339 Kč 96 000 Kč 
t+2 148 310 Kč 197 400 Kč 15 289 Kč 20 349 Kč 72 126 Kč 96 000 Kč 
t+3 134 827 Kč 197 400 Kč 13 899 Kč 20 349 Kč 65 569 Kč 96 000 Kč 
t+4 122 570 Kč 197 400 Kč 12 635 Kč 20 349 Kč 59 608 Kč 96 000 Kč 
t+5 111 427 Kč 197 400 Kč 11 486 Kč 20 349 Kč 54 189 Kč 96 000 Kč 
t+6 101 297 Kč 197 400 Kč 10 442 Kč 20 349 Kč 49 263 Kč 96 000 Kč 
t+7 92 089 Kč 197 400 Kč 9 493 Kč 20 349 Kč 44 785 Kč 96 000 Kč 

CELKEM 1 071 060 Kč 1 579 200 Kč 110 410 Kč 162 792 Kč 520 880 Kč 768 000 Kč 
       

Celkem 
přínosy 
ročně 212 794 Kč 313 749 Kč     

Celkem 
přínosy 1 702 350 Kč 2 509 992 Kč     
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4.8.3 POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE 

Pro posouzení efektivnosti investice do nového ERP systému budou použity v ČR 

nejpoužívanější metody TCO a ROI, metoda doby návratnosti a klasické ukazatele 

efektivnosti projektu, tedy NPV a IRR. 

4.8.3.1 Celkové náklady vlastnictví (Total Costs Of Ownership, TCO) 

Ukazatel Celkové náklady vlastnictví (TCO) zahrnuje celkové náklady po dobu 

životnosti, tedy počáteční pořizovací náklady a provozní náklady v současných cenách.  

           TCO = Np + Nú  (2) 

kde: 

Np = jsou pořizovací náklady 

Nú = jsou náklady na provoz a údržbu systému po celou dobu životnosti 

4.8.3.2 Návratnost investice (Return on Investment, ROI) 

Tento poměrový ukazatel porovnává příjmy z investice a náklady investice, které 

byly potřeba na investici vynaložit. Je velmi oblíbenou metodou při analýze efektivity 

projektů. 

         (3) 

4.8.3.3 Doba návratnosti investice (Payback Method) 

Velmi jednoduchá metoda pro získání času, který je potřeba na vrácení nominální 

hodnoty investice. Byla použita reálná DN s použitím diskontovaného (reálného) CF. 

         (4) 

kde: 

IN =  investiční náklady 

DCF = průměrné roční CF v průběhu životního cyklu projektu v současných cenách 
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4.8.3.4 Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 

Obecně nejpoužívanější metoda hodnocení investic. Metoda bere v úvahu čas 

a poskytuje hodnotu přínosu investice v současných cenách. Projekt lze doporučit, 

pokud NPV vyjde kladné. 

         (5) 

kde: 

DCF = diskontované CF 

CF = peněžní toky v jednotlivých letech 

t =  délka životního cyklu projektu v letech 

r = diskontní úroková míra 

IN = investiční náklady 

4.8.3.5 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate Of Return, IRR) 

IRR vyjadřuje trvalý roční výnos investice. Je to diskontní sazba, při níž se NPV 

rovná nule, tedy: 

         (6) 

kde: 

IRR = vnitřní výnosové procento 

Ve firmě Raymond mají pro jednotlivé ERP systémy tyto ukazatele následující hodnoty:  

Tab. č. 11: Shrnutí hodnot ukazatelů pro jednotlivé ERP systémy (zdroj: vlastní) 

  TCO ROI DN NPV IRR 
ABRA G2 257 988 Kč 659,86% 1,21 1 444 362 Kč 95,67% 
DIALOG 3000S 400 245 Kč 425,33% 1,88 1 302 105 Kč 87,27% 
Helios Orange 408 502 Kč 416,73% 1,92 1 293 849 Kč 59,30% 
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4.8.3.6 Další metody posouzení efektivnosti v průběhu životního cyklu ERP systému 

Po implementaci ERP systému lze očekávat zlepšení v důležitých finančních 

ukazatelích, podle nichž lze dále změřit přínosy investice. Jsou to např.: 

• Ukazatele rentability: rentabilita vlastního kapitálu (ROE; čistý zisk/vlastní 

kapitál), Rentabilita aktiv (ROA; čistý zisk/celková aktiva), apod. 

• Ukazatele aktivity: obrat aktiv (celkové tržby/celková aktiva), obrat zásob 

(celkové tržby/zásoby), obrat pohledávek (celkové tržby/pohledávky), doba 

obratu zásob (zásoby/denní tržby), apod. 

• Ukazatel produktivity práce (přidaná hodnota/celkový počet zaměstnanců) 

Uváděné přínosy návrhu jsou pouze předpoklady a nelze je určit přesně vzhledem 

k tomu, že jde o budoucí přínosy, na které bude mít vliv mnoho ekonomických a dalších 

faktorů, které nejsou a nemohou být dnes známé. 

4.8.4 KVALITATIVNÍ PŘÍNOSY 

Provedením kroků, jež jsou navrhovány v kapitolách 4.1 až 4.7 lze obecně očekávat 

výrazné zefektivnění a zrychlení firemních procesů, zlepšení workflow, zkrácení 

průběžné doby, vyšší flexibilitu firmy díky rychlejšímu rozhodování, snížení nákladů 

a v důsledku zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Lze hovořit o tzv. „měkkých“ 

metrikách. Přínosy tedy lze obecně shrnout: 

• Strategický přínos – např. v míře poznání trhu a jeho potřeb, rozvoje, apod. 

• Přínos zvýšení informovanosti napříč firmou. 

• Konkurenční výhodu – např. ve zkrácené průběžné době realizace zakázky. 

• Zvýšení konkurenceschopnosti – např. rychlostí reakce na požadavky trhu. 

• Posilování dobrého jména podniku – tzv. goodwillu. 

• Zvýšení výkonnosti a kvality firemního řízení – např. ve zkracování 

interních procesů. 

• Zajištění základní provozuschopnosti firmy – prostřednictvím realizace 

obchodních, účetních a jiných agend. [1] 
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Rozdělením přínosů do oblastí definovaných metodou HOS 8 je lze shrnout takto: 

4.8.4.1 Hardware 

• Zlepšení péče o svěřené HW vybavení, tj. pravidelná a systematická správa 

prostřednictvím správce IS firmy, jež má přesně definovaný rozsah a rámec. 

4.8.4.2 Software 

• Pokrytí všech firemních procesů implementovaným ERP systémem. 

• Zvýšení automatizace procesů ve firmě. 

• Využití moderních softwarových nástrojů pro analytické, evidenční 

a rozhodovací úlohy. 

4.8.4.3 Orgware 

• Flexibilní procesně orientovaná organizace firmy. 

• Snížení míry neformálnosti firemního IS a vyšší zastupitelnosti.  

• Zvýšení informovanosti managementu firmy. Výrazné zefektivnění 

firemních rozhodovacích procesů prostřednictvím dostupnosti informací 

o hospodaření firmy (cash flow, závazky a pohledávky, stav zásob, apod.) 

pro potřeby managementu. 

• Zjednodušení a zrychlení celého rozhodovacího a schvalovacího procesu. 

• Efektivnější využití zdrojů firmy (lidských, výrobních i finančních, apod.) 

• Možnost využití nových komunikačních kanálů pro komunikaci s dodavateli, 

zákazníky, státní správou. 

4.8.4.4 Peopleware 

• Přesného vymezení odpovědností jednotlivých pracovníků. 

• Delegace pravomocí na základě eskalací. 

• Snížení administrativní pracnosti práce s firemním IS pro uživatele. 

• Ergonomie, unifikované uživatelské rozhraní a komfort práce s firemním IS. 
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4.8.4.5 Dataware 

• Jednotná datová struktura, odstranění chyb a duplicit, integrita dat. 

• Vyšší míra objektivnosti dat, menší možnost zkreslení. 

• Jasná definice přístupových práv uživatelů. 

• Systematická a pravidelná záloha cenných firemních dat/aktiv. 

• Vyšší bezpečnost dat před škodlivým softwarem či zneužitím. 

4.8.4.6 Customers 

• Úplná dokumentace zpracování zakázek ve firmě dle platných norem ISO. 

• Rychlejší vyřízení zakázek od zákazníků, menší pravděpodobnost chyb. 

• Rozšíření počtu potenciálních zákazníky o ty, kteří výhradně vyžadují 

dodavatele s certifikací ISO. 

• Systematické řízení vztahu se zákazníky. 

• Zlepšení cash flow díky automatickému sledování splatností faktur. 

4.8.4.7 Suppliers 

• Zrychlení objednacího procesu prostřednictvím možného automatického 

vystavování objednávek např. na základě poklesu zásob na kritickou úroveň.  

• Efektivní elektronická komunikace prostřednictvím EDI. 

• Včasné úhrady dodavatelských faktur. 

4.8.4.8 Management IS 

• Smlouvou definovaný přesný rámec odpovědnosti firemního správce IS/ICT, 

proaktivní přístup práce správce. 

• Možnost vzdálené správy firemního ERP systému. 

• Zvýšení bezpečnosti celého IS prostřednictvím pravidel pro uživatele a jejich 

pravidelné školení, využívání ochranného softwaru, apod. 

Lze tedy předpokládat, že aplikací navrhovaných kroků bude docíleno odstranění 

velké většiny analýzou zjištěných slabých míst v IS zkoumané firmy. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce byl splněn cíl poskytnout poskytnut komplexní 

přehled o oblasti informačních systémů současnosti se zaměřením na ERP systémy 

a nastínit trendy a směry, jimiž se bude v nejbližší budoucnosti tato oblast ubírat, včetně 

uvedení specifik v České republice. Byly uvedeny také přehledy jednotlivých ERP 

systémů, které jsou v současnosti na tuzemském trhu k dispozici a jejich tržní podíly 

u malých, středních a velkých firem. 

V rámci teoretické části byla provedena rešerše odborné literatury, pojednávající 

o oblasti informačních systémů, o jejich vývoji, typech, kriteriích pro jejich výběr, 

úskalích při jejich výběrech a implementacích, trendech světových i tuzemských, jejich 

přínosech a negativech pro firmy. Významně také byla využita studie trendů v IS/ICT 

vytvořená Centrem pro Výzkum Informačních Systémů ve Zlíně (CVIS). 

V úvodu praktické části byl analyzován firemní informační systém společnosti 

Raymond Group s.r.o. ze Vsetína, metodou expertního posouzení autorem. Jednotlivé 

posuzované oblasti IS vycházely z oblastí, definovaných metodou HOS 8. Po prostém 

výčtu skutečností, zjištěných zkoumáním jednotlivých oblastí přímo ve firmě 

vždy následovalo posouzení autorem práce. Metoda HOS 8 byla následně také použita 

jako doplňková metoda analýzy zkoumané firmy, zejména pro možnost porovnání 

zjištění autora a názorů managementu firmy. Závěry, zjištěné z těchto analýz byly 

shrnuty do výčtu oblastí, na něž je potřeba se prioritně zaměřit. 

V následujících kapitolách byly na základě teoretických východisek a praktických 

zjištění získaných analýzami navrhnuty dva základní kroky, jež je potřeba učinit 

pro výrazné zlepšení informačního systému zkoumané firmy. Byla navrhnuta 

informační strategie firmy jako základní dokument usměrňující oblast IS/ICT ve firmě. 

Druhým krokem bylo provedené hrubého výběru potenciálních ERP systémů na základě 

kritérií, definovaných managementem firmy. Potenciální dodavatelé ERP systému byli 

autorem kontaktováni a požádáni o předložení nabídky, včetně popisu navrhovaného 

ERP řešení, jeho časové náročnosti, atd. Dodané nabídky byly analyzovány autorem 

a porovnány v deseti oblastech s různou vahou důležitosti tak, jak jsou pro management 



101 

 

firmy nejdůležitější. Výsledkem porovnání jsou tři ERP systémy, jež autor doporučuje 

managementu jako nejvhodnější potenciální systémy pro zkoumanou firmu. Autor dále 

uvádí následné kroky, které je potřeba učinit pro úspěšné dokončení výběru nového 

firemního IS. Závěrem byly uvedeny náklady na navrhovaná řešení a předpoklady 

kvantitativních a kvalitativních přínosů, jež jsou od nového informačního systému 

očekávány. 

Tato diplomová práce může také posloužit pro managementy firem jako zdroj 

získání základních informací o informačních systémech při výběru systémů do podniků, 

neboť výběr vhodného a správného informačního systému je důležitým strategickým 

rozhodnutím, ovlivňujícím firmu na mnoho let dopředu. 

Autor věří, že pro zkoumanou firmu může být práce skutečným přínosem 

jak už ve formě obeznámení s obecnými souvislostmi, trendy a přínosy sofistikovaného 

IS pro firmu, tak ve formě rozpracování dlouhodobé firemní informační strategie 

a provedení užšího výběru potenciálních nejvhodnějších ERP systémů. 
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DM Data Mining dolování v datech; metodologie pro odkrývání dříve nejasných 

či neznámých vztahů v databázích 
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DW Data Warehouse datový sklad; označení pro technologie umožňující analytické 

zpracování dat prostřednictvím nástrojů OLAP 

EIS Enterprise Information 

System 

podnikový informační systém 

EDI Electronic Data Interchange standard pro elektronickou výměnu dat 

ERM Employee Relationship 

Management 

Řízení vztahů se zaměstnanci 

ERP Enterprise Resource Planning plánování a řízení podnikových zdrojů; typ IS schopného pokrýt 

a integrovat klíčové podnikové procesy (výrobu, vnitřní 
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ERP II Extended ERP rozšířené ERP systémy pokrývající a integrující interní i externí 
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ISO International Organization for 

Standardization 

Světová federace národních normalizačních organizací 

IS/ICT Information 

Systems/Information and 

Communication 

Technologies 

souhrnné označení pro informační systémy, informační 

a komunikační technologie 

IT Information Technology informační technologie 

ITIL Information Technology 

Infrastructure Library 

metodologie operativního řízení IS/ICT 

JIT Just In Time metoda plánování a řízení zdrojů "právě včas" podle zadávaných 
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  KANBAN koncept využívaný hlavně při dílenském řízení procesu výroby 

a plánování výroby;  jde o typ tažného (pull) systému 

KPI Key Performance Indicators označení pro klíčové ukazatele výkonnosti 

MIS Management Information 

System 

samostatný manažerský IS nebo modulární součást ERP systému, 

podporující rozhodovací proces managementu 

MRP Material Requirement 

Planning 

metoda plánování materiálových požadavků s úzkou vazbou 

na logistický řetězec 

MRP II Manufacturing Resource 

Planning 

metoda plánování výrobních zdrojů určených k realizaci 

produktu; zahrnuje mj. plánování nákupu ve vazbě na výrobu a 

prodej 
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NPV Net Present Value čistá současná hodnota 

OLAP OnLine Analytical 

Processing 

označení pro nástroje sloužící k analýze historických dat 

OLTP OnLine Transaction 

Processing 

označení pro transakční informační systémy (ERP, CRM, APS, 

atd.) 

PDA Personal Digital Assistant označení pro mobilní komunikační zařízení 

PDM Product Data Management správa dat vztahujících se k výrobku 

PLM Product lifecycle 

Management 

Řízení životního cyklu výrobků 

RFID Radio Frequency 

Identification 

technologie radiofrekvenční identifikace 

ROA Return On Assets rentabilita celkového kapitálu 

ROE Return On Equity rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Return On Investment návratnost investice 

SaaS Software as a Service software jako služba; forma poskytování softwaru, koncept jeho 

pronájmu 

SBU Strategic Business Unit strategická obchodní jednotka, podnikatelská oblast vymezená 

cílovou skupinou zákazníků a jejich potřebami 

SC Supply Chain dodavatelský řetězec 

SCM Supply Chain Management řízení dodavatelských řetězců 

SLA Service License Agreement označení smlouvy definující rozsah, formu, úrovně a intenzity 

externě poskytovaných služeb na IS firmy 

SME Small and Medium sized 

Enterprises 

označení pro malé a střední podniky 

SRM Supplier Relationship 

Management 

řízení vztahu s dodavateli 

TCO Total Costs of Ownership celkové náklady vlastnictví 

TOC Theory Of Constraints teorie omezení; kombinuje tlačný a tažný systém s cílem 

eliminace úzkých míst ve výrobním procesu; dříve nazýváno 

OPT 

  Web Mining dolování dat v prostředí internetu pro analýzu chování zákazníků 

XML eXtensible Markup Language standardní formát určený hlavně pro výměnu dat mezi 

aplikacemi a pro publikování dokumentů 

(zpracováno částečně s využitím popisu viz. Sodomka, převzato z [10]) 
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Příloha č. 1: otázky analýzy HOS 8 (Zdroj: Koch, Dovrtěl, převzato z [6]) 

Oblast Hardware: 

1) Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující současné trendy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Nákup nového HW je posuzován s ohledem na ergonomii pro jeho uživatele ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a vyhovující ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před krádeží, požárem a povodní ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW vybavením 
a softwarem, který na něm bude provozován  ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Současné HW neumožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Souhlasíte s výrokem, že současné HW vybavení bude do dvou let těžko použitelné ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Jsou poruchy HW vybavení na denním pořádku ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 



 

 

Oblast Software: 

1) Poskytuje zkoumaný software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů přehledné a přispívá tak ke snadnosti 
práce se systémem ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná a poskytují na požádání 
i bližší vysvětlení vzniklé situace ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Rychlost zpracování úkolů jako tisky, dotazy, vyhledávání se jeví jako dostatečně rychlé ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové nastavení 
nebo pořízení nových verzí software ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Je nápověda k softwaru srozumitelná a přehledná ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Jsou při pořízení nových verzí SW využívány jejich nové vlastnosti ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli při jeho pořízení 
nebo vývoji ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve využívání systému, 
jeho nesprávného užívání či zneužívání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 



 

 

Oblast Orgware: 

1) Existují postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních a havarijních situací a jsou tyto 
dokumenty dostatečně známé uživatelům ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Existují doporučené pracovní postupy a procedury běžného provozu pro koncové uživatele a jsou 
udržovány v aktuálním stavu ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Existují pravidla pro bezpečnost IS a obsahují i ustanovení pro nakládání s dokumenty či přílohami 
emailů získaných z Internetu ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Je pravda, že management příliš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a provozu IS ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky pověřené osoby, 
nikoliv uživatelé? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Jsou ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platností jejich přístupových práv ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS a jsou tyto pravidelně aktualizovány ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Umožňuje informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli IS v podniku? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou nejasná a nelogická ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 



 

 

Oblast Peopleware: 

1) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Jsou dostupná školení nových pracovníku o používaných informačních systémech, pravidlech provozu 
a bezpečnosti IS ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS a že školení není dostupné?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho klíčové 
výstupy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové uživatele ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových uživatelů s informačním 
systémem ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé obracet 
se žádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS ? (tzv. informační centra) 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Řeší informační centra z předchozího bodu podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře a včas ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Je pravda, že informační centra především „hasí“ palčivé problémy a nemají důvod se snažit 
o dlouhodobé zlepšení chodu IS ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Podporuje vedení firmy učení koncových uživatelů a jejich školení za účelem zvýšení efektivnosti 
fungování IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 

 



 

 

Oblast Dataware: 

1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují ? Tedy platí zásada, že určitá 
data smí měnit jen určitý pracovník ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Mají pracovníci určeno, kdy musí jaká data zavést do IS a kdy je musí aktualizovat? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat a dozírá management na dodržování 
pravidel zálohování ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a správnost zpracování dat ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží či živelnou 
pohromou ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových sítí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním ? Platí tedy zásada, 
že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 



 

 

Oblast Customers: 

1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k jeho zákazníkům ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou dostatečně vyhodnocovány ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému nejsou 
pro podnik důležité ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd.  ukládány v informačním systému 
centrálně (tj. nejsou ukládány vícekrát nebo jinak nekonzistentně) ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým odezvám na požadavky 
zákazníků IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití 
zákazníkem IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalšími IS podniku,  
které poskytují  výstupy pro dané zákazníky ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých komunikačních kanálů, 
které si zvolí ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 

Volná poznámka k oblasti: _______________________________________________________________ 

 



 

 

Oblast Suppliers: 

1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro plnění 
definovaných cílů  zkoumaného informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Existují metriky hodnocení výše zmíněných požadavků a jsou dostatečně vyhodnocovány ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich snadné převzetí 
a využití zkoumaným IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány tak, aby byla 
jasně určená požadovaná podrobnost předávaných informací ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány také s jasným 
určením požadované včasnosti jejich dodávání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů dodavatelů 
za účelem efektivnější výměny informací ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní komunikaci 
s dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich předání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 



 

 

Oblast Management IS: 

1) Trvají manageři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblastí rozumí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační strategie 
vzhledem k cílům firmy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj jejích informačních 
potřeb ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
5) Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly jejich plnění ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
6) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS provedeno obhájení dané investice 
z ekonomického hlediska? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou důležitostí 
pro úspěšných chod informačních systémů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
9) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako potenciál 
případného růstu firmy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 
10) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný přispěním 
IS k dosažení podnikových cílů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ □ 

 



 

 

Příloha č. 2: Převodové tabulky analýzy HOS 8  (Zdroj: Koch, Dovrtěl, převzato z [6]) 

Pro oblast HARDWARE:  

Pro otázky: HW1, HW2, HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázky: HW9, HW10 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast SOFTWARE: 

Pro otázky: SW1, SW2, SW3, SW4, SW6, SW7, SW8, SW10, platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázky: SW5, SW9 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast ORGWARE: 

Pro otázky: OW1, OW2, OW3, OW5, OW6, OW7, OW8, OW9 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázky: OW4, OW10 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast PEOPLEWARE: 

Pro otázky: PW1, PW2, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW10 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázky: PW3, PW9 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

Pro oblast DATAWARE: 

Pro otázky: DW1, DW2, DW,5, DW6, DW7, DW8, DW9, DW10 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázky: DW3, DW4 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast CUSTOMERS: 

Pro otázky: platí následující: CU1, CU2, CU3, CU5, CU6, CU7, CU8, CU9, CU10 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázku: CU4 platí následující:  
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast SUPPLIERS: 

Pro otázky: platí následující: SU1, SU2, SU3, SU4, SU5, SU6, SU7, SU8, SU10 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázku: SU9 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 

Pro oblast MANAGEMENT IS: 

Pro otázky: MA1, MA2, MA3, MA4, MA6, MA7, MA8, MA9, MA10, platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota 5 4 3 2 1 

Pro otázku: MA5 platí následující: 
Odpověď: Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
Hodnota: 1 2 3 4 5 

 



 

 

Příloha č. 3: Souhrn nabídky ERP systému ABRA G2 (zdroj: Tanaka s.r.o.) 

Název ERP systému: ABRA G2 
Dodavatel ERP systému:  Tanaka s.r.o., Fryšták (kontakt Ing. Martin Ševčík) 
Výrobce ERP systému: ABRA Software a.s., Praha 
Počet implementací:  1.500 různých licencí software ABRA Gx 
Moduly v ceně licence: 
Modul Typ licence Jednotková 

cena 
Počet Celková cena 

Základní přístup  (účetnictví, prodej, 
nákup, pokladna, banka, majetek, 
účetnictví, kniha jízd, CRM) 

paušální 6 990 Kč 1 6 990 Kč 

Skladové hospodářství paušální 1 990 Kč 1 1 990 Kč 
Mzdy pro 25 pracovní poměry paušální 1 990 Kč 1 1 990 Kč 
Druhý a třetí uživatel paušální 3 990 Kč 2 7 980 Kč 
Čtvrtý a pátý uživatel paušální 4 990 Kč 2 9 980 Kč 
Výroba 1 přístup 19 900 Kč 1 19 900 Kč 
Kapacitní plánování 1 přístup 7 990 Kč 1 7 990 Kč 
Celkem licence (bez DPH) 56 820 Kč 

Implementace: 
Položka Celková cena 
Implementační studie 20 000 Kč 
Tvorba zakázkových aplikací 30 000 Kč 
Migrace dat z jiných systémů 20 000 Kč 
Školení uživatelů 10 000 Kč 
Dohled po spuštění do ostrého provozu 10 000 Kč 
Celkem Implementace (bez DPH) 90 000 Kč 

Cena licence a implementace: 146 820 Kč 

Cena maintenance (ročně): 16 478 Kč 
(29 % z ceny licence, prvních 6 měsíců 
zdarma) 

Délka implementace: max. 3 měsíce 
      
Hardwarové požadavky:       Server(y): Pentium 2,8 GHz, 2 GB RAM, 60GB SCSI HDD (RAID) 

Stanice:  Pentium 2 GHz, 512 MB RAM, 20 GB HDD 
  LAN 100 Mbit/s 
            

Architektura:  Klient/server 

Platformy: 
Windows, Linux 
databázový server Firebird 

      
Výhody řešení: S.A.F.E. metodika implementace 

garantovaná cena implementace 
Stabilita a velikost výrobce 
Počet referencí, vč. textilního průmyslu 
Blízkost dodavatele 
Neomezená možnost školení zdarma 
Podpora získání dotace z fondů EU pro pořízení ERP systému 

      
Nevýhody řešení: Dodavatel a výrobce softwaru není identickým subjektem 

Unifikované řešení pro mnoho odvětví - nutnost customizace 



 

 

Příloha č. 4: Souhrn nabídky ERP systému DIALOG 3000S (zdroj: Control s.r.o.) 

Název ERP systému: DIALOG 3000S - Výroba 5 
Dodavatel ERP systému:  Control s.r.o., Šenov u Nového Jičína (kontakt Ing. R. Novák) 
Výrobce ERP systému: Control s.r.o., Šenov u Nového Jičína 
Počet implementací:  145 v ČR 
Moduly v ceně licence: 
Modul Typ licence Jednotková 

cena 
Počet Celková cena 

Finanční komplex 1 přístup         

Nákup a prodej 3 přístupy         
CRM 5 přístupů         
Řízení výroby 2 přístupy         
Sběr dat 1 1 přístup         

Personalistika 1 přístup         
Sběr dat 1 1 přístup         
Řízení výroby 1 přístup         
Celkem licenci (bez DPH) 151 000 Kč 

Implementace: 
Položka Celková cena 
Implementační studie   
Tvorba zakázkových aplikací   
Migrace dat z jiných systémů   
Školení uživatelů   
Dohled po spuštění do ostrého provozu   
Celkem Implementace (bez DPH) 119 000 Kč 
Cena licence a implementace: 270 000 Kč 
Cena maintenance (ročně): 22 650 Kč (15 % z ceny licence, první rok zdarma) 
Délka implementace: max. 3 měsíce 
  
Hardwarové požadavky  Server(y): Pentium 2 GHz, 2 GB RAM, 5x30 UltraWide SCSI HDD (RAID) 

Stanice:  Pentium 2 GHz, 1 GB RAM, 20 GB HDD 
  LAN 100 Mbit/s 

  
Architektura:  Klient/server 
Platformy: Windows, Linux 

databáze SYBASE ASE v.15 
  
Výhody řešení: Výrazné zaměření na výrobní organizace 
  Osobní přístup s ohledem na velikost dodavatele 
  Blízkost dodavatele 
  Počet referencí, vč. textilního průmyslu 
  Dodavatel a výrobce softwaru je identickým subjektem 
  
Nevýhody řešení: Verze pouze pro 5 uživatelů 

  



 

 

Příloha č. 5: Souhrn nabídky ERP systému Helios Orange (zdroj: HCV Group a.s.) 

Název ERP systému: Helios Orange 
Dodavatel ERP systému:  HCV Group, a.s., Rožnov p. Radhoštěm (p. Libor Zahradil, DiS) 
Výrobce ERP systému: Asseco Solutions a.s. 
Počet implementací:  více než 4.600 
  
Moduly v ceně licence: 
Modul Typ licence Jednotková 

cena 
Počet Celková cena 

Jádro systému       5 11 760 Kč 
Sklad       2 15 600 Kč 
Výrobní čísla       1 3 600 Kč 
Různé měrné jednotky       1 3 600 Kč 
Čárové kódy       1 9 600 Kč 
Nákup a prodej       3 14 400 Kč 
Fakturace       2 9 600 Kč 
Firemní aktivity       4 14 896 Kč 
Manažerské rozhodování       1 8 800 Kč 
Výroba - technická příprava výroby       2 31 600 Kč 
Řízení výroby       2 31 600 Kč 
Odvádění výroby (operací)       1 2 800 Kč 
INTRASTAT       1 4 800 Kč 
Celkem za licence po slevě (bez DPH) 162 656 Kč 
Implementace: 
Položka Celková cena 
Předimplementační analýza (v rozsahu 78 hodin) 16 266 Kč 
Implementace (v rozsahu 149 hodin) 70 000 Kč 
Celkem Implementace (bez DPH) 86 266 Kč 
Cena licence a implementace: 248 922 Kč 
Cena maintenance (ročně): 29 278 Kč (18 % z ceny licence, první rok zdarma) 
Délka implementace: max. 4 měsíce 
  
Hardwarové požadavky:   Server(y): Pentium 1,2 GHz, 1 GB RAM, 8 GB HSCSI DD (RAID) 

Stanice:  Celeron 700 MHz, 512 MB RAM, 4 GB HDD 
  LAN 100 Mbit/s 

  
Architektura:  Klient/server 
Platformy: Windows 

databáze MS SQL 2005 a vyšší (Express Edition je zdarma) 
  
Výhody řešení: nejrozšířenější ERP řešení na trhu 
  Nízké hardwarové nároky 
  Stabilita výrobce ERP systému 
  Podpora získání dotace z fondů EU pro pořízení ERP systému 
  
Nevýhody řešení: Menší množství referencí v textilním průmyslu 

Dodavatel a výrobce softwaru není identickým subjektem 



 

 

Příloha č. 6: Základní charakteristiky dotačního programu v oblasti ICT v podnicích 

(zdroj: převzato z agentury Czechinvest [online]. [citace z 12.05.2010], dostupné 

na WWW: <http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-iii> ) 

„ICT v podnicích - Výzva III. 

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky 

na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, 

software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. 

vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. 

22. 10. 2009 byla vyhlášená 3. Výzva k programu ICT v podnicích. Příjem 

elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. ledna 2010 

prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude 15. října 2010. Příjem 

plných žádostí bude probíhat od 8. března 2010 do 15. února 2011. Plánovaná alokace 

pro tuto výzvu je 0,5 mld. Kč. 

Základní charakteristiky: 

Kdo může žádat 

(příjemci 

podpory) 

• malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí 
zdaňovací období 

• převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze 
určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ-
NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11), 
38.32, 41.2, 42, 43, 53.2, 58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95 

• projekt musí být realizován na území České republiky, mimo 
území hl. m. Prahy 

Kolik lze získat 

na jeden projekt  

(forma a výše 

podpory) 

• dotace ve výši 0,35 – 20 mil. Kč 
• procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity 

veřejné podpory a je stanovena následovně: 

region NUTS II malý 

podnik 

střední 

podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 

Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 
60 % 50 % 

Jihozápad 50 % 40 % 
 



 

 

Základní charakteristiky: 

Na co lze získat 

podporu 

(podporované 

aktivity) 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování 
vnitřní efektivity podniků 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování 
efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů 

• rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a 
programového vybavení 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji 
nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií 

• zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů 
nebo jeho částí v podnicích 

Jaké výdaje je 

možné podpořit  

(způsobilé 

výdaje) 

• hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a 
ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, 
ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software 

• nehmotný majetek: software, licence, práva duševního 
vlastnictví (patenty, know-how) 

• služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování 
žádosti o podporu (maximální míra podpory je stanovena 
na 50% v případech, kdy je míra podpory dle Regionální 
mapy intenzity veřejné podpory vyšší) 

• ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem 
hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing 
(podle pravidla de minimis) 

• náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla 
de minimis) 

• vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím 
a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis) 

Systém sběru 

žádostí 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)“ 

 

 

 


