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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Informační systém v podniku vytváří podporu všem klíčovým a většině vedlej-

ších procesů v organizaci. Poskytuje zásadní informace pro rozhodování ma-

nagementu. Je nutné, aby tyto informace byly k dispozici včas, aktuální, úplné, 

přesné a dostupné a s minimálními časovými prostoji a náklady na jejich získá-

ní. 

Ve společnosti Lisovna plastů spol. s r. o. (dále LPVM) ve Velkém Meziříčí 

je v současné době implementován informační systém MAX R11, který vykazuje 

určitá technologická i datová omezení. Uživatelé i management jsou přesvědče-

ni, že je možné dosahovat lepších výsledků napříč celou organizací, pokud bude 

k dispozici systém, který bude schopen data vytvořená v systému správně zpra-

covávat a interpretovat. 

Současný systém „nekomunikuje“ s ostatními systémy instalovanými ve 

firmě, což přináší nesoulad v datech, ale i nutnost časových investic na duplicit-

ní zadávání dat. 

V současném systému nemá firma k dispozici CRM systém, což znamená 

různé podružné evidence na lokálních počítačích uživatelů, zvýšené riziko jejich 

ztráty a systém tak omezuje možnou zastupitelnost na jednotlivých pozicích. 

Rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu i výrobní procesy nutí firmu poři-

zovat velké množství dokumentace o vyráběných dílcích, která není ovšem 

v současné době nijak centrálně řízena. 

Některé informace v prvopočátku pořízené do systému se ve výrobním pro-

cesu se „ztratí“ v průběhu zpracovávání dokladů a nejsou tak k dispozici důležité 

výstupy o původu výrobku. Práce v systému je složitá, časově náročná na pří-

padné změny a opravy. Ve skladech je složitý způsob vychystávání do výroby i 

směrem k zákazníkovi. Skladové prostory jsou přeplněné, méně přehledné a 

dodržování požadavku zákazníka při vychystávání metodou FIFO neúměrně 
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složité. Firma zvažuje výstavbu nových prostor, které by díky optimalizaci skla-

dových zásob nemusely být potřeba. Tiskové sestavy bez možnosti grafické 

úpravy jsou v dnešní době zákazníky vnímána negativně, a proto existují různé 

formuláře vytvářené v MS Excel, aby požadavky zákazníka byly uspokojeny.  

Je jistě potřeba i zmínit, že IS MAX verze R11 již dále nebude podporován 

ze strany dodavatele a případné legislativní úpravy na promítnutí do systému 

budou nejen časově náročně, ale i nákladné, vzhledem k tomu, že by se provádě-

ly pouze pro tuto firmu. 

V roce 2012 bylo přijato konečné rozhodnutí informační systém změnit. 

Procesem výběru tohoto informačního systému jsem se zabývala ve své bakalář-

ské práci v roce 2009. Od té doby došlo k mnoha změnám, které jsem se snažila 

i v této práci zachytit. 

Tato informační strategie by měla vymezit koncept dalšího rozvoje informa-

tiky a definovat oblasti na které se firma zaměří tak, aby sloužila jako základní 

koncept dalšího rozvoje informatiky. 

V práci se zaměřím na návrhy změn jednotlivých klíčových oblastí týkají-

cích se nově implementovaného systému IS Helios Orange tak, aby došlo ke 

zlepšení vnímání informačního systému pracovníky firmy, vedení, managemen-

tu, zákazníků i dodavatelů. Mělo by se podařit omezit negativní působení lid-

ského faktoru v některých oblastech. Zavedením nového systému by se mělo 

podařit zlepšit plánovací procesy a celkově urychlit práci v systému. Toto by mě-

lo následně vést k většímu prostoru pracovníků věnovat se základním činnostem 

jako je samotná výroba, řízení firmy nebo komunikace se zákazníkem. 

V práci se zabývám i nutností stálého vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT a 

upozorňuji na otázku bezpečnosti, která dosud řešena nebyla.  
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1.2 Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této práce je vytvoření informační strategie podniku pro firmu Lisovna 

plastů ve Velkém Meziříčí. Jako dlouholetý pracovník oddělení IT je práce pod-

ložena velmi dobrou znalostí interního prostředí. Jako pracovník nynějšího do-

davatele je práce podložena výbornou znalostí nově implementovaného systému  

K tomuto cíli je možné dospět: 

•  Seznámením se s IS/IT v podniku, architekturou, strukturou. 

•  Seznámením se s vazbami mezi podnikovou strategií a strategií informační. 

•  Analýzou současného stavu v podniku. 

•  Seznámením se se strategií a cíli podniku. 

•  Analýzou možností změn v podniku. 

•  Návrhem cílů v oblasti IT. 

•  Návrhem strategie IT. 

•  Odhadem nákladů a kvalitativních přínosů, návrhem měření a zhodnoce-

ním navržených řešení. 

 

 

. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Strategie a strategické plánování 

2.1.1 Porterův model konkurenčních sil pro IS/IT 

Jakým způsobem lze zvýšit konkurenceschopnost za pomoci IS/IT lze vysvětlit 

přes Porterův model působících konkurenčních sil. Je nutné zvažovat všechny 

hrozby, které by negativně mohly ovlivnit oblast, ve které podnik působí. Násle-

dujících pět základních otázek lze použít při výhledu zvyšování konkurence-

schopnosti podniku za pomoci informačního systému (1). 

•  Jak IS podpoří vytvoření bariéry pro vstup nové konkurence? 

•  Jak IS pomůže snížit vyjednávací sílu zákazníků? 

•  Jak IS pomůže snížit vyjednávací sílu dodavatelů? 

•  Jak IS pomůže vytvořit nové produkty a inovovat stávající? 

•  Jak IS pomůže vytvářet konkurenční výhodu a čelit stávající konkurenci? 

Informační systém by měl tedy ve svém důsledku vest ke zlepšování řízení 

vztahů se zákazníky například dosažením výrazných úspor při zpracovávání jed-

notlivých obchodních případů. Měl by usnadnit průchod zakázky ve výrobní 

společnosti. Může pomoci při hledání nových trhů i při řízení inovačních pro-

cesů.  

 

2.1.2 Kritické faktory úspěchu firmy – 7S McKinsey 

Mezi faktory podmiňující úspěšnost firmy patří (2): 

•  Strategie – charakterizována dlouhodobou orientací firmy a jejím směřová-

ním k cílům. 

•  Struktura – základní myšlenkou je dosažení optimálního rozdělení kompe-

tencí, pravomocí a úkolů mezi pracovníky organizace. 



Teoretická východiska  

15 

•  Sdílené hodnoty -  úzce souvisí se spolupracovníky. Jedná se například o 

neformální normy chování ve firmě. 

•  Systémy – procedury, které ve firmě probíhají. 

•  Styl řízení – řeší problematiku toho, jak jsou pracovníci řízeni (např. autori-

tativní způsob řízení, demokratický, volný průběh). 

•  Spolupracovníci – řeší problematiku motivace spolupracovníků, jednání se 

spolupracovníky, podporu věnovanou kultuře firmy. 

•  Schopnosti, dovednosti – schopnost se rychle adaptovat. 

Výše vyjmenovaný seznam je součástí rámce 7S faktorů firmy McKinsey. (2) 

7 S faktorů bude využito pro potřeby práce k analýze interních faktorů firmy. 

Obr. 1 Rámec 7S faktorů firmy McKinsey 

 

Zdroj: (2), vlastní zpracování 
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2.1.3 Podniková strategie 

Strategie firmy vychází ve většině případů z vize firmy (představy majitelů) a 

z konkrétního poslání firmy, tedy zda se jedná například o výrobní společnost či 

společnost poskytující služby.(2) Pokud potřebujeme ve firmě nalézt strategii, 

zjistíme, že je často neveřejná, uvedená v různých zápisech z jednání, uvedená 

v důvěrných materiálech firmy nebo se jedná pouze o myšlenku, kterou majitel 

firmy prosazuje navenek, aniž by měla přesnou podobu.  

Ve firmách existují hierarchické soustavy strategií, které jsou vzájemně 

s návazností propojeny.(2) Na následujícím obrázku je jednoznačně identifiko-

vatelné, že na vrcholu je tzv. corporate, neboli firemní strategie, která určuje 

základní směr působení firmy. Na tu navazuje obchodní strategie a na nejnižší 

úrovni jsou tzv. funkční strategie, které navazují na obchodní strategii. 

Obr. 2 Hierarchie strategií ve firmě 

 

 

Zdroj: (2), vlastní zpracování 
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Prosazování firemní strategie pak znamená v reálném životě firmy začleně-

ní drobných nebo zásadních změn. Pro úspěšnost těchto změn je nutné dodržo-

vat určité postupy.  

Porter uvádí, že existují dvě základní konkurenční výhody a každá firmy by 

měla mít jasno, o které z nich bude chtít dosáhnout. Obecně známé jsou dvě a to 

strategie nízkých nákladů a strategie diferenciace(odlišnosti). Ve svém důsledku 

lze tyto konkurenční výhody promítnout do několika strategií, pomocí nichž 

může firma v daném odvětví získat zlepšené popřípadě nadprůměrné výkonnos-

ti a to(2): 

•  Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech (cost leadership stratégy). 

•  Strategie diferenciace (differentiation stratégy). 

•  Fokus (focus stratégy). 

 

2.1.4 Informační strategie 

Požadavky na jednotlivou funkcionalitu ICT musí formulovat uživatelé. Násled-

ně je vhodné rozhodnout jakými způsoby je možné požadavky pro ICT řešit.  

Nabízí se zde dvě varianty (3): 

•  Vlastními silami. 

•  Formou outsorcingu, který může být buď komplexní, nebo dílčí. 

Rozhodnutí o způsobu zajišťování služeb spojených s ICT bývá obvykle 

ovlivněno finančními úsporami, které plynou ze zvolené varianty a vyhodnoce-

ním rizik, které vyplývají z využití varianty outsorcingu (3). 

Malým firmám se nevyplatí udržovat vlastní ICT podporu a možné riziko 

zneužití jejich dat nemá katastrofální důsledky. Naproti tomu velké firmy, udr-

žující své vlastní know-how (jaderné elektrárny), popřípadě zásadní informace o 

svých klientech (banky, pojišťovny a další instituce) využívají vlastních sil k za-

jištění chodu IT.  
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Je nutné, aby pracovník IT uměl zodpovědět následující otázky (3): 

•  Na jaké architektuře a platformě bude IS firmy realizován? 

•  Jaké otevřenosti a modularity bude IS dosahovat? 

Úzkým propojením představ uživatelů a v zásadě těchto představ je možné 

stavět a strukturovat řízení ICT v podobě konkrétních cílů, operací a zdrojů. 

Je nutné vycházet z toho, že ICT je stále podpůrný, nicméně nesmírně důle-

žitý proces, který napomáhá lépe zvládat klíčové podnikatelské procesy firmy 

(3).  Při tvorbě dílčích cílů je tedy nezbytně nutné označit klíčové hledisko, po-

případě další procesy, které chce firmy za pomocí ICT podporovat. 

Mezi obvyklé požadavky na podporu ICT patří (3): 

•  Získání nástroje pro plánování firemních zdrojů. (ERP – Enterprise Re-

source Planning – systém pro plánování firemních zdrojů) 

•  Získání podkladů a informací pro lepší rozhodování ve firmě.(MIS - Ma-

nagement Information System – systém pro podporu manažerského rozho-

dování) 

•  Zajištění lepší obsluhy zákazníků.(CRM) 

•  Zajištění větší přesnosti a spolehlivosti při řízení produkčních procesů v ná-

vaznosti na požadavky zákazníka. (APS –Advanced Planning and Sheduling 

– systém pro plánování výroby) 

•  Získání nástrojů pro řízení logistických procesů (SCM – Supply Chain Ma-

nagement – systém řízení dodavatelských řetězců, VMS – Systém řízení 

skladů) 

•  Získání nástrojů pro řízení údržby. (TPM systémy) 

•  Získání nástroje pro spravování personální agendy a řízení lidských zdrojů. 

(HRMS- Human Resources Management Systém – systém pro spravování 

personální agendy) 
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•  Získání nástroje pro zefektivnění firemní komunikace (EDI – Electronic 

Data Interchange – nástroj pro výměnu a sdílení elektronických dat a in-

formací. 

2.2 Plánování v oblasti IT/IS 

2.2.1 Princip tvorby plánování 

Výstupem strategického plánu řízení ICT jsou platné zásady řízení podnikových 

ICT a dílčí rozhodnutí v následujících oblastech (3): 

•  Rozhodnutí o plném či částečném outsorcingu ICT. 

•  Rozhodnutí o architektuře a topologii sítě. 

•  Rozhodnutí o implementaci podnikových informačních systémů (ERP, 

MIS, CRM) 

•  Vybavení pracovišť aplikačním SW. 

•  Ochrana a zabezpečení dat. 

IS znamená pro firmu důležitou investici, kterou není vhodné hodnotit 

z krátkodobého hlediska. Připravují podniky do budoucna a pro případný 

následný rozvoj prostřednictvím dalších aplikací typu CRM, SCM, APS atd. 

Podniky, které investují i do těchto aplikací jsou lépe připraveni a schopni 

obstát v konkurenčním prostředí a adaptovat se pozitivněji a rychleji na 

případné změny, které stále se vyvíjející trh přináší.(4) 

 

2.2.2 McFarlanův model aplikačního portfolia 

McFarlan vytvořil model portfolia aplikací IS/IT. Jednotlivé aplikace hodnotil 

z pohledu naléhavosti jejich potřeby a časové orientace těchto přínosů pro pod-

nik. Tímto způsobem je umožněno postupné vytváření a budování s ohledem na 

potřeby podniku dané jeho business strategií na jedné straně a možnostmi ICT 

na straně druhé. (4) 
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Výsledkem matice McFarlana je rozdělení aplikací na strategické, potencio-

nální, podpůrné a klíčové, podle výše definovaných kritérií, tedy z pohledu času 

a potřebnosti. Mc Farlanův model je znázorněn v následující tabulce. 

Tab. 1 McFarlanův model portfolia aplikací IS/IT 

budoucnost Strategické aplikace Potencionální aplikace 

Jsou kritické pro dosažení cílů 

podniku (např. BI, CRM, SCM, 

APS, apod) 

Mohou být důležité pro dosažení cílů 

podniku (např. expertní systémy si-

mulace, Competitive Intelligence, 

apod) 

současnost Klíčové aplikace Podpůrné aplikace 

Jsou kritické pro chod podniku 

(například řízení výroby, řízení 

skladů, kalkulace apod) 

Jsou důležité, ale ne kritické pro chod 

společnosti (např. účetnictví, mzdy, 

zpracování textů apod.) 

 Nutnost Možnost 

Zdroj: (4), vlastní úprava 

2.3 Řízení změn 

2.3.1 Lewinův model  

Před samotnou aplikací změny procesu by měly být zodpovězeny následující 

otázky (2): 

•  Na každé změně se podílejí určité faktory. Je nutné si zodpovědět následují-

cí otázky (Jaký je jejich vliv, jak jsou intenzivní, co způsobí).  

•  Čeho chceme dosáhnout, jak vypadá cíl našeho snažení? 

•  Kteří lidé, kterých se změna týká, budou změnu podporovat, kteří ji budou 

naopak bojkotovat? 

•  Kde bude provedena změna? 

•  Jak bude provedena implementace? 

•  Dosažené výsledky je nutné vyhodnotit a tím zodpovědět na otázku, jak celý 

proces dopadl? 
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Proces řízené změny ve firmě Lewinovým modelem probíhá na základě násle-

dujících etap (2): 

1. Analytická etapa, jejíž součástí bude provedeno následující: 

1.1. Analýza obecného okolí firmy (SLEPTE analýza) 

1.2. Analýza oborového okolí firmy (Porterova analýza) 

1.3. Analýza interních faktorů firmy (7S Mc Kinsey) 

1.4. Shrnutí za pomoci SWOT analýzy, na jejímž základě vznikne rozhodnu-

tí, zda je současný stav: 

1.4.1. Vyhovující – není nutné provádět změnu. 

1.4.2. Uspokojivý – není nutné provádět zásadní změnu ve stylu řízení 

firmy. Analyzované dílčí změny lze dořešit operativními zásahy. 

1.4.3. Nevyhovující – je nutné uskutečnit změnu. 

2. Návrhová etapa – jádro spočívá v: 

2.1. Vytvoření modelu změny. 

2.2. Stanovení agenta změny. 

2.3. Určení dílčích firemních procesů, které budou změnou ovlivněny. 

3. Realizační etapa – provedena vlastní změna. 

4. Zpětnovazební vyhodnocení provedené změny, na jejímž základě následuje 

buď úprava stávajícího změnového procesu, zamražení změny. 

Pro návrh modelu změny pro účely této práce bude využit Lewinův model. 

 

2.4 Riziko 

Riziko jako historický výraz najdeme již v 17. století v souvislosti s lodní přepra-

vou. Původně italské slovo „risico“, předznamenávalo úskalí, kterým se museli 

mořeplavci vyvarovat. V současném světě se jím obecně rozumí nebezpečí vzni-

ku škody, nebezpečí vzniku poškození, nebezpečí vzniku ztráty či zničení. Sou-
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částí je i nezdar v podnikání.(2) Je tedy zřejmé, že existuje mnoho obecně plat-

ných definic a je možné si za pojmem rizika představit dlouhý seznam událostí 

odchylujících se od případných očekávání v různých oblastech lidského působe-

ní. 

Na riziko je možné nahlížet ze dvou postojů a řešit(2): 

•  Pozitivní stránky – přinášející vyšší úspěch, lepší pozici na trhu či zisk. 

•  Negativní stránky – zhoršení hospodářských výsledků. 

2.4.1 Analýza rizik 

Podstatnou částí snižování rizik je analýza rizik. Její součástí je tedy identifikace 

hrozeb, stanovení pravděpodobnosti vzniku a případných dopadů na aktiva spo-

lečnosti. (2) 

Analýza rizik se skládá z následujících na sebe navazujících etap (2): 

•  Identifikace aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a aktiv patřících 

k tomuto subjektu 

•  Stanovení hodnoty aktiva – ohodnocení aktiv a jejich významnosti pro sub-

jekt, hodnocení dopadu, ztráty, změny nebo působení 

•  Analýza hrozeb a slabých  stránek – zde se určují události a akce, které mo-

hou negativně působit na aktiva podniku a současně se určí slabá mísa, kte-

rá mohou umožnit působení hrozeb. 

•  Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – zde se určuje pravděpo-

dobnost výskytu hrozby a míra, se kterou je subjekt zranitelný vůči této 

hrozbě. 
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2.4.2 Základní pojmy rizika 

Aktivum 

Aktivum je vše co pro sledovaný subjekt znamená hodnotu, jehož hodnota může 

být ovlivněna působením hrozby. Můžeme je rozdělit na hmotná (hmotnou po-

vahu mají například nemovitosti a peníze) a nehmotná (nehmotná aktiva před-

stavují informace, know – how atd.). Aktiva potom charakterizuje hodnota akti-

va, která je založena na obecném vnímání ceny popřípadě subjektivnímu vní-

mání. (2) 

Hrozba 

Hrozbu je možné definovat jako určitou sílu, jev, aktivitu nebo osobu, která má 

nepříznivý vliv na bezpečnost nebo může znamenat způsobení škody – dopad 

hrozby.(2) 

Zranitelnost 

Zranitelnost představují potom nedostatky a úzká místa, díky nimž může hrozba 

uplatnit nežádoucí vliv. Úroveň zranitelnost je možné potom hodnotit podle cit-

livosti (náchylnost aktiv na poškození hrozbou) a kritičnosti (důležitosti akti-

va).(2) 

Protiopatření 

Protiopatření je možné shrnout jako soubor postupů, procesů, procedur, které 

slouží k eliminaci nebo zmírnění hrozby. Protiopatření jsou charakteristická 

efekty a náklady z nich plynoucích. 

2.4.3 Výpočet míry rizika, postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008  

Metoda stanovení rizika uvedená v normě ČSN ISO/IEC patří do skupin kvanti-

tativních metod. K hodnocení míry jednotlivých rizik je použita tzv. součtová 

matice rizik, která je uvedena na následujícím obrázku.(2) 
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Obr. 3 Součtová matice rizik 

 

Zdroj: (2), vlastní zpracování 

V první fázi dojde k ohodnocení rizik, kde nejsou zohledněna dosud existující či 

plánovaná opatření. Po implementaci pak dojde novému hodnocení míry rizik a 

bude již obsahovat i stanovení míry rizika reziduálního.  

V následující tabulce jsou potom hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika 

definovány následovně: (2) 

Tab. 2 Pravděpodobnost výskytu rizik 

Pravděpodobnost výskytu 

Stupeň % za rok Slovní vyjádření 

1 <0;5> Prakticky nepravděpodobné. 

2 <5;20> Málo pravděpodobné. 

3 <20;50> Příležitostné. 

4 <50;70> Pravděpodobné až časté. 

5 <70;100> Velmi časté. 

Zdroj: (2), vlastní zpracování 
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Dopad riziky je taktéž hodnocen stupnicí 1-5. 

Míra samotného rizika potom vzniká součtem ohodnocení dopadu a prav-

děpodobnosti a je možné ji rozčlenit následovně (2): 

•  Míra rizika 2-4 (Nepřijímáme žádná opatření vedoucí ke snížení.) 

•  Míra rizika 5-7 (Vyžaduje příjem opatření a pravidelné sledování.) 

•  Míra rizika 8-10 (Značí kritickou oblast a vyžaduje okamžítá nápravná 

opatření, neboť může pro organizaci znamenat zásadní dopady.) 

2.5 Informační systém podniku 

Informační systém (IS) znamená množinu prvků ve vzájemných informačních a 

procesních vztazích (informační procesy). Informační systémy zpracovávají data 

a zabezpečují komunikaci informací mezi prvky.(5)  

IS se často dělí na (5): 

•  systém zpracování dat, 

•  komunikační systém. 

Předmětem činnosti IS je účinné řešení informačních procesů. Je nutné (5): 

•  analyzovat IS v závislosti na informačním prostředí, 

•  optimalizovat jej tak, že navrhneme a realizujeme jeho automatizovanou 
část. 

Návrhem automatizované části IS vznikne automatizovaný informační sys-

tém (AIS). Nadále budeme hovořit pouze o AIS a budeme je nazývat zkráceně 

jako IS. 

V závislosti na síle zpětných vazeb v souvislosti s okolím IS je možno hovořit 

o(5): 

•  automatizovaných informačních systémech pro řízení (AISŘ),  

•  systémech podporujících rozhodování (decision support systems). 
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2.5.1 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Životní cyklus (4) je možné charakterizovat následujícími čtyřmi fázemi: 

1. Výběr IS.   

2. Implementace IS. 

3. Provoz IS. 

4. Inovace IS. 

V případě výběru IS podnik nachází vhodné řešení pro své potřeby a očekávání. 

Následně podnik prochází implementací, nastavením zvoleného systému, 

převodem dat z původního systému, školením uživatelů, popřípadě změnou or-

ganizační struktury. Samotný provoz IS zahrnuje mimo ostré spuštění, doladění 

vzniklých nesouladů a zajištění chodu. Poslední faze životního cyklu podniko-

vého informačního systému pak představuje analýzu potřeby změny celého IS 

nebo pouze jeho některé části. 

Obr. 4 Životní cyklus informačního systému v podniku  

 

Zdroj: (7), vlastní zpracování 

V současné době většina podniků má již informační systémy implementovány. 

Inovace i v této oblasti nabývá na veliké důležitosti, neboť investice do změny, či 

Implementace

Provoz

Inovace

/Upgrade

Výběr IS
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obnovy IS znamenají pro podniky nezanedbatelné investice, které vzhledem 

k velikosti podniků dosahují nemalé částky. 

 

2.5.2 Dotace na inovace podnikových ICT 

Je jistě důležité zmínit informaci, že pro malé a střední podniky  v období 2007 

– 2013 existoval program ICT v podniku, který v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a zajišťuje 

agentura Czech Invest. Podniky mohly získat v rámci této dotace až 60 % nákla-

dů projektů, které byly zainvestovány na inovaci ERP, CRM a SCM.(7) 

2.5.3 Vlivy působící na inovaci podnikových IS 

Vlivy působící na inovaci podnikových IS lze obecně rozdělit do dvou skupin (7): 

•  externí 

•  interní. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny zdroje změn, které vyvolávají 

potřebu změny a oblasti, kterých se jednotlivé změny dotýkají. 
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Obr. 5 Externí a interní vlivy působící na inovaci podnikových IS 

 

Zdroj: (4), vlastní zpracování. 

2.5.4 Typy inovátorů v oblasti ICT 

Důvody, které firmy nutí ke změnám v oblasti ICT, mají především charakter 

získání konkurenční výhody.  Mapování příležitostí v novinkách z oblasti ICT a 

podnikových IS znamená pro firmy udržení konkurenceschopnosti a předejití 

možným ztrátám. (4). 

Podle teorie Diffusion of Innovation je možné rozdělit příjemce inovací do 

určitých skupin. V této studii jsou příjemci inovace rozděleni podle toho, jak 

rychle jsou schopni inovace implementovat.  

V následujícím výčtu (4) je uvedeno procentuální rozložení jednotlivých 

skupin z počtu podniků, které byly k dipozici při studii: 

•  inovátoři (innovators) (podíl 2,5 %), 

•  raní příjemci (early adopters) (13,5 %), 

•  většinoví příjemci (early majority) (34,5%), 
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•  pozdní příjemci (late majority) (34%), 

•  opozdilci (leggards) (16%). 

Je zřejmé, že první a skupina patří k příjemcům, kteří jsou schopni změny 

realizovat dříve, než ostatní. Naopak poslední dvě skupiny v této oblasti vyčká-

vájí až na realizaci ostatními firmami. 

Obr. 6 Rozdělení firem podle rychlosti adaptace inovace 

 

Zdroj: (7), vlastní zpracování. 

2.5.5 Systémy ERP – Plánování a řízení podnikových zdrojů 

ERP ( Enterprise Resource Planning) neboli plánování a řízení podnikových 

zdrojů. Jedná se o informační systém, který je schopný pokrýt klíčové procesy 

podniku. (1) 

Ne všechny systémy ERP lze automaticky zahrnout do skupiny systémů 

ERP. Systém ERP je tedy možné chápat jako účinný nástroj, který je schopný 

pokrýt plánování a řízení hlavních podnikových procesů, a to na všech úrovních, 

od operativní až po strategickou. 

Přitom ke klíčovým interním procesům se řadí (1): 
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•  Výroba. 

•  Nákupní, prodejní, výrobní logistika. 

•  Lidské zdroje. 

•  Ekonomika. 

ERP systém je možné identifikovat pomocí následujících pěti vlastností (1): 

•  Automatizace a integrace nejdůležitějších podnikových procesů. 

•  Možnost sdílení dat, postupů a vytvoření standardů napříč celým podni-

kem. 

•  Vytvoření a zpřístupnění informací v reálném čase. 

•  Zpracování historických dat. 

Nejčastější požadavky ze strany uživatelských organizací potom jsou (1): 

•  Jednotný funkční celek 

•  Zobrazení informačního toku a dokladů ve společnosti. 

•  Komplexní datová základna napříč společností. 

•  Zásada pouze jednoho pořizování dat. 

•  Vytváření uživatelských sestav, tiskových výstupů bez účasti dodavatele. 

•  Umožnění uživatelské parametrizace a variability. 

•  Možnost zákaznických modifikací. 

•  Možnost dalšího rozšiřování a růstu. 

•  Zabezpečit udržování dokumentace v souladu s ISO normami. 

Mezi sledované technologické aspekty patří (1): 

•  Výkonnost. 

•  Spolehlivost. 

•  Bezpečnost. 
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V rámci celkové bezpečnostní politiky organizace by měly být začleněny i 

následující požadavky na systém ERP v oblasti zabezpečení (1): 

•  Šifrovaný přenos citlivých dat. 

•  Zajištění editace záznamu současně pouze jedním uživatelem. 

•  Zajištění sledování historie (možnost dohledání autora, data vytvoření, 

úpravy..) 

•  Ověření uživatelů přihlašovacím jménem a heslem, možnost definice uživa-

telů na role, popřípadě úkony. 

•  Správa a definice práv uživatelů musí být v kompetenci zodpovědných osob. 

•  Uživatel musí mít možnost změnit heslo přímo v systému. 

•  Možnost zpětné vazby mezi koncovými uživateli a tvůrci systému. 

•  Možnost identifikace, sledování a hlášení chybových stavů s vývojáři. 

Podle oborového a funkčního zaměření lze ERP klasifikovat dle následující ta-

bulky. 
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Tab. 3 Klasifikace ERP systémů - oborové a funkční zaměření 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All – in - One Schopnost pokrýt 

klíčové interní 

podnikové procesy. 

Vysoká úroveň 

integrace dostačující 

pro většinu 

organizací. 

Nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladná 

customizace. 

Best – of - Breed Orientace pouze na 

specifické procesy. 

Špičková detailní 

funkcionalita 

popřípadě.  

Problematičtější 

koordinace procesů, 

nekonzistence 

v informacích, 

nutnost řešení více IT 

projektů. 

Lite ERP Zaměření na trh 

malých a středních 

velkých firem 

Nižší cena a rychlá 

implementace. 

Určitá omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů a omezené 

možnosti rozšíření. 

 

Zdroj: (1), vlastní zpracování 

Na následujícím obrázku je zobrazen model schématu architektury ERP. 
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Obr. 7 Schéma podnikového ERP systému 

 

Zdroj: (10) 

2.5.6 Princip tří architektur. 

Princip tří architektur definuje způsob použití abstrakce pro vývoj informačního 

systému po jednotlivých vrstvách. Jednotlivé vrstvy se zaměřují na 3 hlavní 

aspekty vyvíjeného systému: obsah, technologii a implementační/realizační/ 

specifika. Tyto hlavní aspekty vyvíjeného systému tvoří přirozenou posloupnost: 

ze specifikace obsahu systému vyplývají možnosti technologického řešení a kon-

krétní použitá technologie určuje implementační možnosti.(6) 

Návrh informačního systému probíhá ve třech - po sobě následujících - archi-

tekturách:(6) 

•  Konceptuální - zde je vytvořen zcela obecný, čistě obsahový model systému, 

nezatížený ani technologickou koncepcí řešení, ani jeho implementačními 

specifiky. Je zde abstrahováno od technologických a implementačních spe-

cifik řešení. Konceptuální návrh určuje CO je obsahem systému. 
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•  Technologické - zde je vytvořen model systému, zohledňující technologic-

kou koncepci řešení, tj. ve strukturovaném pojetí koncepci organizace dat 

(technologie souborová, stromově, síťově, či relačně databázová atd.) a 

technologickou koncepci jejich zpracování (jazyk 3., či 4. generace, techno-

logické prostředky architektury client - server atd.). Technologický model 

stále nesmí být zatížen implementačními specifiky řešení. Je zde tedy abs-

trahováno od implementačních specifik řešení, obsahové náležitosti jsou 

dány konceptuálním řešením a zde se neřeší. Technologický návrh určuje 

JAK je obsah systému v dané technologii realizován. 

•  Implementační - zde je vytvořen model systému, zohledňující implemen-

tační specifika použitého vývojového prostředí (konkrétního databázového 

systému, programovacího jazyka a dalších prostředků, jako například vývo-

jového prostředí GUI atd.). Není zde abstrahováno od žádných specifik ře-

šení, obsahové náležitosti jsou dány konceptuálním řešením, technologie je 

dána technologickým řešením, implementační návrh se tedy týká pouze 

implementačně specifických rysů systému. Implementační návrh určuje 

ČÍM je technologické řešení realizováno. 

Tento koncept tří úrovní modelu systému je rozpracováním použití abstrakce 

pro odstínění nepatřičných hledisek při tvorbě systému (viz princip modelová-

ní) a současně je vidět i v obecně používaných třech základních etapách tvorby 

systému:(6) 

•  analýza, čili stanovení obsahu, 

•  konstrukce (design), neboli technologické řešení.  

Každá ze tří úrovní definuje specifickou architekturu. Každá architektura 

má svou specifickou logiku a specifický předmět zájmu (obsah, technologii a 

implementační specifika). 
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2.5.7 Provoz a údržba ERP 

Z pohledu efektů IS je důležité jak metodické řízení implementace změn IS, tak i 

řízení následného provozu a řízení vlastní podnikové informatiky.(4) V průběhu 

devadesátých let byly pro efektivní řízení návrhu, implementace a provozu vyvi-

nuty vhodné firemní metodiky. Následující uvedené dvě metodiky jsou 

v současné době veřejně dostupné, v zahraničí vytváří standardy a promítají se 

do norem ČSN (4): 

•  ITIL 

•  COBIT 

2.5.8 Outsourcing 

Reingeneering a outsourcing patří k nejčastěji skloňovaným tématům v rámci 

zvyšování výkonnosti podnikatelských subjektů.  Reingeneering je spojen se 

změnami ve firmě, outsourcing potom bývá používán nejčastěji v souvislosti 

s IT. (2) 

Outsorcing lze specifikovat následovně(2): 

•  Významný nástroj strategického řízení. 

•  Zbavení se činností, které nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. 

•  Využívá vnější zdroje. 

•  Je možné ho definovat jako externí dodavatele. 

Důvody pro zavedení outsourcingu(2): 

•  Získání konkureční výhody. 

•  Věcné důvody úzce souvisí se zdokonalením v oblasti hlavní činnosti.  

•  Finanční důvody, které znamenají snížení nákladů nebo zvýšení výnosů. 

Zde se odborníci rozchází v názorech, kdy jedni zastávájí názor, že redukce 

nákladů je hlavním důvodem outsourcingu, zatímco druzí je odmítají. 
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•  Organizační hledisko pak znamená zjednodušení v rámci organizace a mož-

nost specializace pracovníků na hlavní činnosti v rámci chodu organizace. 

Rais a Smejkal (2) ve své knize uvádí, že outsourcing IS/IT je pouze výjimečnou 

záležitostí, že je strategickým zdrojem podniku a dokonce podle nich vytváří 

„pupeční šňůru“ spojenou s hlavní činností podniku. Z tohoto důvodu je závě-

rem téměř nemožnost, popřípadě velmi riskantní záležitost implementace out-

sourcingu v oblasti IS/IT. 

Podniky si jsou vědomi například následujících rizik (2): 

•  Výpadek provozu IS/IT může být pro některé organizace zásadní a 

může při dlouhodobém výpadku znamenat i zásadní ohrožení života-

schopnosti. 

•  Případné vyzrazení důvěrných informací může ve svém důsledku 

znamenat ohrožení konkurenceschopnosti, ztrátu konkurenční vý-

hody, ztrátu důvěryhodnosti atd. 

 

2.5.9 Service Level Agreement – Dohoda o úrovni služeb 

Tlak na co nejpřesnější definici rozsahu a úrovně poskytovaných externích slu-

žeb znamenal vznik takovýchto dohod nazývaných Service Level Agreement 

(SLA)(2). SLA se uzívarají v případě poskytovaného outsourcingu, popřípadě 

jiných poskytovaných služeb. Definice takovéto smlouvy představuje dohodu o 

službách, které budou dodávány, kdy, s jakým časem ukončení a kde bude do-

cházet k plnění služeb.  

V takovém SLA se specifikují následující tři části(2): 

Základní specifikace, podmínky a pravidla SLA 

•  Kdo je příjemcem služby. Typ, počet a umístění příjemců kategorie. 

•  Kdo je poskytovatelem služby a případní další subdodavatelé. 
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•  Popis služeb. Popis způsobu realizace – na místě, vzdáleně. 

•  Objem poskytovaných služeb. 

•  Měření služeb a nastavení parametrů – postupu, způsobu, periodicita, od-

povědnost, vykazování výsledků. 

•  Způsob ověřování kvality poskytovaných služeb – nastavení postupu, způ-

sobu, periodicity, odpovědnosti. 

•  Uvedení dalších případných služeb jako je školení, update atd. 

•  Cena služby. 

•  Platební podmínky. 

•  Pravidla pro změnu poskytovaných služeb. 

•  Práva a povinnosti smluvních stran. 

Zde jsou obvykle uvedeny povinnosti a sankce vyplývající z nedodržení nastave-

ných pravidel, popřípadě asi výjimečně bonifikace za jejich překročení. 

Tvrdé metriky SLA 

•  Dostupnost služby, popřípadě zařízení v procentech, která se vyjadřuje jako 

skutečný čas provozuschopnosti aplikace na daném zařízení uživatele ve 

vztahu k celkovému efektivnímu fondu pracovní doby za určenou časovou 

jednotku. 

•  Průměrná a maximálně povolená doba odezvy aplikace. 

•  Vzniklé závady a poruchy. 

•  Obvyklá a maximálně přípustná odezva na vznesený požadavek. (Požadavky 

by měly být členěny do několika kategorií obsahující i kritické stavy) 

•  Běžná a maximální doba řešení požadavku opět v členění v návaznosti na 

kategorie. 
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Měkké metriky SLA 

Měkké metriky mohou zahrnovat ostatní metriky pro tuto službu a například 

následující ukazatele: 

•  Potvrzení realizovaných školení a prezenční listina. 

•  Hodnocení lektora školení. 

•  Hodnocení účastníka školení. 

•  Hodnocení činnosti helpdesku. 

2.5.10 Automatizace v logistickém řetězci 

Automatická identifikace (7) v sobě zahrnuje zjišťování informací o sledovaném 

objektu, jeho případné poloze a dalších informací s jednou důležitou zásadní 

vlastností: bez přílišného manuálního přičinění lidí. Takovýto systém se tedy 

skládá z označení konkrétního objektu čárovým kódem, čtecího zařízení, pro-

gramovatelné a hodnotící jednotky, obslužného software a komunikační in-

frastruktury. Tento způsob lze tedy především využít při rychlém zjištění infor-

mace například o obsahu, ceně, hmotnosti atd.  

Automatická technologie (7) zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a může 

obecně pomoci při zvýšení přesnosti logistických operací, tedy například kom-

pletace objednávek ať už interních (vychystávání zásob do výrobních procesů, 

příjem hotových výrobků z výroby), či externích, realizace dodávek, předávání 

dokumentů. 

K automatické identifikaci se využívají následující technologie(7): 

•  Optický princip – čárové kódy. 

•  Radio Frequency Idetification. 

•  Světelná technologie. 

•  Magnetická technologie. 

•  Biometrická technologie. 
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Podle Jirsáka, Mervarta a Vinše patří k nejvýznamnějším v logistickém pro-

cesu RFID a čárový kód. Přiblížím technologii založenou na optickém principu, 

technologii čárového kódu. 

1. Čárový kód (7) 

Čárový kód je založen na snímnutí kódu , popřípadě obrazce ze sledovaného ob-

jektu prostřednictvím odrazu vysílaného světelného paprsku vysíláným zaříze-

ním. Poté dochází ke konverzi do digitální podoby a k přiřazení ke kódu, který se 

nachází v databázi na základě předem stanovených identifikátorů.  

Předpokladem pro správné fungování a jejich efektivitu v rámci logistických 

řetězců je zavedení standardů, která je zajištěna v ČR mezinárodní organizací 

GS 1. Pokud je firma u této organizace s pobočkou v ČR zaregistrována dochází 

k přidělení identifikačního čísla firmě. Toto číslo je pak tvořeno z třímístného 

prefixu země a následně 4 – 6 místný kód firmy. Existuje několik struktur defi-

novaných v rámci GS1: 

•  GLN – Global Local Nuber – 13 místný kód, první tři znaky slouží k identi-

fikaci země, 4-6 dalších k identifikaci podniku, poslední pozice tvoří kon-

trolní mechanismus a zbylé pozice je možné využít k identifikaci například 

útvarů podniku. GLN se využívá při elektronické výměně dat, například pro 

fakturaci. 

•  GTIN – Global Trade Item Number je určen k identifikaci produktů za po-

moci struktur GTIN-13, GTIN-8, GTIN-14. 

•  GSIN – Global Shipment Identification Numger slouží k jednoznačné iden-

tifikaci zásilky při elektronické komunikaci. 

•  GRAI – Global Returnable Assest Identifier slouží pro zpětnou identifikaci 

obalů. 

•  SSCC – Seriál Shipping Container Code tímto unikátním způsobem je ozna-

čena každá logistická jednotka, kterou tvoří paleta nebo kontejner. 
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Výhody čárového kódu vyplývají právě z možnosti odstranění „lidské chy-

bovosti“  a mezi ty hlavní patří(7): 

•  Přesnost.  Téměr nulová chybovost i díky výskytu kontrolních mechanismů 

– kontrolních číslic v čárových kódech. 

•  Zvýšení rychlosti. Je zřejmé, že načtení číslic za pomoci výše uvedených me-

tod umožňuje načtení desítek až stovek kódů za minutu. 

•  Flexibilita. Lze využívat mnoha různých odvětvích a prostředích. 

•  Produktivita. Díky využívání této technologie je dosahována vyšší rychlost 

identifikace a zanesení dat do systému, které se týkají konkrétní objekty. Je 

zvýšena jak již bylo uvedeno přesnost a tím i případná nutnost oprav dat.  

Technologie čárových kódů je tedy tvořena: 

•  Čárový kód a jejich nosiče. 

•  Čtečky, tiskárny. 

•  Softwarová podpora. 

Náklady vzniklé s využitím čárových kódů lze následně rozdělit do třech ka-

tegorií (7): 

•  Pořízení a údržba HW. 

•  Poplatky za používané kódy a provozní náklady. 

•  Pořízení a údržba SW. 

2.6 Projekt 

2.6.1 Projekt, definice 

Projekt je možné chápat podle (8) jako „časově omezené úsilí vynaložené na vy-

tvoření unikátního produktu, služby nebo výstupu. Mezi příklady takovéhoto 

projektu je možné zahrnout (8): 

•  Technik vyměňující deset notebooků malého oddělení. 
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•  Vývojařský tým přidává softwarové aplikaci novou vlastnost, atd. 

Projekty existují tedy v mnoha různých variantách a definují ho následující 

atributy (8): 

•  Projekt má jedinečný účel. Projekt má určený cíl. 

•  Projekt je dočasný. Má jednoznačný začátek a konec.  

•  Projekt se vytváří postupným zpracováním. 

•  Projekt vyžaduje zdroje, velmi často z různých oblastí. Zdroje pro tento účel 

zahrnují lidi, hardware, software, popřípadě další majetek. 

•  Projekt by měl mít primárního zákazníka nebo sponzora. Sponzor většinou 

určuje směr a poskytuje finanční prostředky. 

•  Součástí projektu je nejistota. Vlivem jedinečnosti každého projektu je ob-

tížně identifikovatelné kolik projekt bude ve svém důsledku stát, kdy 

skončí. Příčinou bývají i působící vnější faktory a závislost na konkrétních 

lidech či dodavatelích. 

Každý projekt má své limity pro dosažení úspěchu.  Tyto limity je možné 

nazvat jako projektový trojimperativ a tvoří ho(8): 

•  Rozsah: jakou práci je třeba vykonat, co jedinečného zákazník projektu oče-

kává, jak bude tento rozsah ověřen. 

•  Čas: jak dlouho bude práce trvat, jaký bude harmonogram, kdo bude 

schvalovat změny, jakým způsobem se bude schvalovat aktuální stav. 

•  Náklady: kolik by měla realizace stát, jaký je rozpočet projektu, jak budou 

sledovány náklady, kdo bude schvalovat změny rozpočtu. 

2.6.2 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je sadou na sebe navazujících fází. V počátcích je nejisto-

ta nejvyšší, zatímco náklady jsou posazené hodně nízko. Zainteresované strany 
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mají možnost ještě v této fázi ovlivnit finální výsledek požadovaných produktů či 

služeb. V případě pozdějších změn již se musí počítat s vyšší nákladovostí. 

2.7 Efektivnost investic do IS 

2.7.1 Portfolio přínosů projektu IS/IT 

IS v podniku se dotýká téměř všech zaměstnanců. V současné době se tematikou 

efektivnosti nasazení a provozování informačního systému podniku zabývají 

informační specialisti, manažeři při svém rozhodování, ale i majitelé. IS ovlivňu-

jí konkurenceschopnost podniku, vztahy se zákazníky, vztahy s dodavateli i 

vlastní výrobky a poskytované služby.(4) 

V zásadě podniková informatika plní dva typy úloh (4): 

•  Podporují naplňování podnikových cílů. Napomáhají dosahovat v určitých 

oblastech nižších nákladů, popřípadě vyšších příjmů. 

•  Pomáhají dělat věci s větší přesností a rychlostí. Zde je potřeba vyhodnotit, 

zda nasazení IS bylo účinné. 

Správné informace mohou snížit náklady, popřípadě zvýšit příjmy jak je 

uvedeno v následujících příkladech (4) : 

•  Správné informace mohou výrazně omezit skladové zásoby. Přesnou zna-

lostí termínu dodávky umožnuje například redukovat pojistné zásoby. 

•  Vzájemné včasné informace mezi podnikem a dodavatelem mohou zkrátit 

průběžnou dobu a zajistit včasné splnění termínů dodávky.  

•  Využití elektronické komunikace zvýší rychlost a zlevní komunikaci mezi 

podnikem a jeho zákazníky nebo dodavateli a zefektivní komunikaci i uvnitř 

podniku. 

•  U výrobních organizací, které využívají moduly APS, je možné dosáhnout 

zvýšení průchodnosti výrobního systému a tím zvýšit počet vyráběných vý-

robků, aniž by bylo nutné navýšit kapacity. 
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•  Vhodné informace na webových stránkách umožní upoutat potencionálního 

zákazníka. 

Základní efekty podnikových IS lze vytypovat podle míry jakou umožňují 

vytvořit (4): 

•  Strategický přínos – například v kvalitě poznání potřeby zákazníka. 

•  Dílčí konkurenční výhodu – například zkrácená průběžná doba zakázky. 

•  Zvýšení konkurenceschopnosti – zajištění požadované úrovně komunikace 

s obchodními partnery. 

•  Posilování dobrého jména podniku. 

•  Zvýšení výkonnosti a kvality podnikového řízení, které zahrnuje zkracování 

doby interních procesů ve firmě. 

•  Zajištění základní provozuschopnosti ve firmě, které zahrnuje běžné účetní 

i obchodní operace. 

Dále je možné efekty uspořádat využitím metody BSC a zařadit je do násle-

dujících skupin (4): 

•  Finanční efekty: 

� Přímé finanční výnosy ze samostatných informatických 

produktů a služeb 

� Ekonomické efekty jako dosažené rozdíly v ekonomických 

ukazatelích 

•  Zákaznické efekty: 

� Efekty spojené s pozicí podniku na trhu vyjádřitelné na-

příklad jako počet nových zákazníků za stanovené období. 

•  Procesní efekty: 
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� Efekty spojené s procesní výkonností podniku, například 

zkrácení průběžné doby reakce na požadavky zákazníka, 

zkrácení průběžné doby zakázky  

� Zvýšení kvality řízení a úrovně komunikace podniku. 

� Zvýšení výkonnosti procesů na základě monitorování a 

vyhodnocení. 

•  Učení a růst 

� Efekty způsobené zmapováním znalostí uživatelů 

� Efekty plynoucí se zvyšování kvalifikační úrovně pracov-

níků podniku. 

Molnár (9)vysvětluje, že celá řada výzkumů vedla k závěru, že investice do 

IS/ICT očekávaný efekt ve smyslu ekonomické návratnosti. Tedy 1000 USD in-

vestovaných do IS přinese pouze 800 USD, a že toto zjištění vede k paradoxu 

informačních technologií. 

2.7.2 Payback  - Doba návratnosti investice 

Podle Vymětala (11) znamená doba návratnosti dobu potřebnou pro získání čis-

tého přínosu pokrývajícího náklady na projekt. Počítá se dle následujícího vzor-

ce:  

CF

IN
TS =  

Kde jsou: 

IN – investiční jednorázové náklady, 

CF – roční peněžní toky, 

Ts  - doba návratnosti 

Tato metoda ovšem nereflektuje vývoj peněžních prostředků v čase.  
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2.7.3 Total Costs of Ownership – TCO 

Metoda TCO je využívána pro vyhodnocování nákladových variant a jejich srov-

návání. Zahrnuje (11): 

•  Náklady na pořízení a financování projektu. 

•  Náklady na údržbu SW a HW. 

•  Náklady na očekávaný další rozvoj. 

•  Náklady na provoz. 

Nevýhodou této metody, která je v současnosti při hodnocení variant inves-

tic do informačních technologií velmi rozšířená je opět absence hodnocení pe-

něz v čase. 

2.7.4 Metoda čisté současné hodnoty 

Tato metoda je velmi často využívána v současnosti pro vyhodnocování projektů 

a je v ní vyjádřena celková životnost projektu, tak i porovnání stejně rizikových 

projektů. Čistou současnou hodnotu lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

 

( )
IN

r

CF
INDCFNPV

t

n

t

n
n

−
+

=−=∑ ∑
= =1 0 1

 

Kde jsou: 

CF – peněžní toky v jednotlivých letech, 

DCF – diskontované CF, 

t – doba životnosti projektu, 

r – diskontní úroková míra, 

IN – počáteční investiční náklady. 
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Finanční experti usilují o to, aby se při vyhodnocení projektů bral v úvahu i 

faktor času i vzhledem k stálé inflaci. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že není 

jednoduché jej v použití IT interpretovat.(11) 

2.8 Bezpečnost v informatice 

Bezpečnost v IT patří jistě k důležitým tématům v dnešní době. Důsledkem širo-

kého využívání , vzrůstající výměně informací a otevřenosti informačních sys-

témů nutí firmy vytvářet bezpečnostní politiku, vymezovat hrozby a vhodnými 

protiopatřeními na ně reagovat. (10) 

2.8.1 Zranitelnost, aktiva 

Aktivum jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách je pro firmu vše, co 

má hodnotu. Charakteristikou aktiva je nejen hodnota, ale i zranitelné mís-

to(10): 

•  Fyzické, pokud je prvek IS/IT umístěn v prostředí, kde může dojít k jeho 

zničení nebo ztrátě. 

•  Přírodní, kdy prvek ohrožuje záplava, požár nebo například blesk. 

•  Technologické, kdy prvek neumožňuje díky svým vlastnostem zajistit trvalý 

bezporuchový provoz. 

•  Fyzikální, kdy prvek pracuje na fyzikálním principu, kdy může být zneužit. 

•  Lidský, kdy je prvek ohrožen působením lidí. 

Takovéto zranitelné místo je pro podnik hrozbou, které je možné využít 

k útoku na aktivum. Útok je pak označován jako bezpečnostní incident. Na in-

formační systém jsou pak obecně kladeny následující nároky (10): 

•  Zachování důvěrnosti. 

•  Zachování dostupnosti. 

•  Zachování integrity. 
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•  Zajištění prokazatelnosti. 

•  Zajištění nepopiratelnosti. 

•  Zachování spolehlivosti. 

2.9 Podnikové procesy 

Proces je možné definovat mnoha způsoby. Je to například skupina souvisejí-

cích činností, popřípadě úkolů, jejichž prostřednictvím jsou postupně vykonány 

nebo je vytvořen předem stanovený soubor výsledků. (13) 

Soustava podnikových procesů je obecnou abstrakcí veškerého konání or-

ganizace, tak aby mohla naplňovat svoji primární funkci. Podnikové procesy 

jsou dynamické a tedy i informační systém nemůže zůstat statický. Má – li být 

pružný systém podnikových procesů, musí i informační podpora dosahovat 

pružnosti a schopnosti proměny. Z celé řady klasifikací procesů je možné si vy-

brat následující (14): 

•  Procesy klíčové – přímo naplňují hlavní funkci organizace. 

•  Procesy podpůrné – mají obecnější charakter. 

2.9.1 Původci plýtvání v procesech 

V oblasti zlepšování se objevuje velmi často slovo plýtvání (angl.Waste). (13) 

Nejčastější jsou následující druhy(13): 

•  Čekání. Dlouhé odezvy u schvalovacích procedur. Čekání na informace po-

třebné k rozhodnutí atd. 

•  Nadvýroba. Výkazy a kopie, které se nepoužívají v žádné z následujících 

operací. Nadměrné rozesílané zprávy. Výkony prací a úkonů, které nejsou 

požadovány. 

•  Pohyb. Pochůzky ke vzdáleným tiskárnám. Opakované hledání složek a do-

kumentů. 

•  Přemisťování. Přepravování dokumentace, skladování nepotřebné doku-

mentace. 
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•  Přepracovávání. Chybné údaje. Chybějící informace. Překlepy. Špatné ná-

vody. 

•  Zpracovávání. Nepotřebné kroky procesu. Nadmíra schvalovacích úrovní. 

•  Skladování. Fronta položek ke zpracování. Nadbytečné údaje a informace. 

Uchovávány složky a pořadače s nepotřebným obsahem. 

•  Intelekt. Práce musí být vykonávána osobou s vyšší kvalifikací, protože nee-

xistuje dokumentace procesu. 
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3 Analýza problému 

V následující kapitole bude provedena analýza současného stavu ve firmě Lisov-

na Plastů ve Velkém Meziříčí. Vycházela jsem v tomto případě i ze své bakalář-

ské práce, ve které jsem se zabývala procesem výběru nového informačního sys-

tému, stejně jako důvody, které k této předpokládané změně vedly. Je nutné 

poznamenat, že ač v roce 2010 k předběžnému rozhodnutí došlo. Firma byla 

ovšem zastavena zamítnutou dotací, o kterou žádala fondy EU. Vzhledem k fi-

nanční náročnosti projektu, byly veškeré důležité následující kroky zastaveny. 

V roce 2012 zahájila firma nové výběrové řízení, které vedlo ve svém důsledku 

k totožnému rozhodnutí jako v roce 2009. Je zřejmé, že v průběhu let vznikly 

nové požadavky, které je nutné nyní začlenit. Tyto požadavky bude možné iden-

tifikovat i z následujících analýz. 

3.1 Představení společnosti 

3.1.1 Charakteristika firmy 

Historie firmy Lisovna plastů, spol. s r.o. spadá již do roku 1969, kdy byl založen 

státní podnik pro výrobu plastových výlisků. V roce 1991 vznikla firma LISOV-

NA PLASTŮ spol. s r.o., která byla následníkem již zmíněného státního podni-

ku. V roce 1996 byly postaveny nové výrobní prostory i se zázemím pro technic-

kohospodářské pracovníky na strategickém místě průmyslové zóny nedaleko 

dálnice D1, kam se celá firma přestěhovala.  

V  roce 2000 se společnost začíná prosazovat i jako dodavatel do automobi-

lového průmyslu. V této době existují paralelně vedle sebe dvě divize. První divi-

ze se zabývá dodávkami spotřebního zboží (kolíčky, kbelíky a další drobné plas-

tové výrobky) a její náplní je především nákup a prodej. Druhá divize se specia-

lizuje na dodávky do automobilového a elektrotechnického průmyslu a jedná se 

pouze o zakázkovou výrobu. 



Analýza problému  

50 

Především z důvodu udržení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality je tato 

část podniku motivována k získání následujících certifikátů kvality: 

•  2003 Certifikace SMJ podle ČSN EN ISO 9001:2001, 

•  2004 Certifikace SMJ podle ISO 14001:1996, 

•  2007 Certifikace podle TS 16949:2002. 

V roce 2007 vzniká rozdělením společnosti LISOVNA PLASTŮ, spol. s r.o. 

nová společnost Lisovna plastů, spol. s r.o. , která je zaměřena na zakázkovou 

výrobu technických výlisků pro automobilový a elektrotechnický průmysl. 

 Lisovna plastů, spol. s r.o. (dále LPVM) nabízí kompletní servis zákazní-

kům v oblasti vstřikování plastů, potisky, ultrazvukové svařování a montáže. 

Firma disponuje 34 vstřikovacími lisy s vlastní nástrojárnou a současně ve vý-

robním programu zajišťuje návrh koncepce a výroby forem. Hlavním cílem fir-

my je spokojený zákazník a od tohoto se odvíjí nutnost dodávat v požadovaném 

množství, kvalitě a čase. Především díky integrovaným systémům jakosti má 

možnost firma spolupracovat s několika nadnárodními firmami.(12) 

 

3.1.2 Podnikové cíle a strategie 

Ve svém podnikatelském plánu firma uvádí heslo firmy : „Kvalita především“, 

„Quality first“. Pracuje s vizí : “Lisovna plastů bude spolehlivý dodavatel tech-

nických výlisků a montážních celků vysoké kvality.“ 

V cílech pro své zákazníky se ztotožňuje mimo jiné s následujícími cíly: 

•  Být dodavatel s vysokou kvalitou a nízkým ppm. (kvalita) 

•  Být spolehlivý dodavatel v oblasti plnění termínů. (logistika) 

•  Stálé zlepšování procesů a produktů. (zlepšování) 

V cílech pro své zaměstnance pak uvádí: 

•  Udržení a rozvoj týmu kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. 
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•  Vybudování zodpovědnosti každého zaměstnance za zvyšování a udržování 

kvality výroby. 

•  Práce by měla zaměstnance bavit a měli by být na svůj podnik hrdí. 

3.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura firmy Lisovny plastů má podobu uvedenou na následují-

cím obrázku. Jednotliví pracovníci podléhají vedoucím úsekům, kteří jsou pod-

řízeni řediteli společnosti. 

Obr. 8 Organizační struktura firmy LPVM 

 

Zdroj: interní dokumenty LPVM 

3.2 Analýza současného stavu 

V případě analýzy současného stavu jsem využila mimo jiné své bakalářské prá-

ce (2010), kde jsem se zabývala výběrem nového informačního systému pro fir-

mu Lisovnu Plastů. Zde jsem upozorňovala na důvody, které by měly vést ke 
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změně informačního systému jako celku. Vzhledem k tomu, že firma dosud in-

formační systém nezměnila, je možné konstatovat, že v práci uvedené nedostat-

ky dosud přetrvávají a v průběhu následujících let se dostavily nové potřeby a 

náměty k řešení. Pro doplnění jsem nyní  využila analýzu provedenou na základě 

názorů a zkušeností uživatelů.  

3.2.1 Analýza obecného okolí firma SLEPTE analýza 

V první fázi bude provedena analýza obecného okolí firmy. Protože podnik dbá a 

dosahuje určité konkurenční výhody díky implementovanému certifikátu ISO 

14001 je vhodné doplnit SLEPT analýzu i o tento ekologický faktor. 

Politické a právní faktory 

•  Dotace na nákup nových IT technologií -  firma získala v uplynulém roce 

dotaci 2,5 miliónů Kč, která by mohla z poloviny pokrýt náklady na změnu 

informačního systému, implementaci a školení. 

•  Kolektivní smlouva, odbory – ve firmě existuje odborová organizace, která 

určitým způsobem dle zákoníku práce může ovlivňovat vyjednávání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

•  Zahraniční obchod – firma vyváží a dováží do zemí mimo EU. Výše cla je 

pro ni z hlediska případných nákladů či prodejnosti výrobků nezanedbatel-

ná. 

•  Pracovně právní vztahy – vzhledem k možným výkyvům v rámci množství 

zakázek je pro firmu důležitá možnost, nařídit zaměstnancům dovolenou 

v případě nevytížení, popřípadě naopak zaměstnat dočasně několik zaměst-

nanců navíc. 
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Ekonomické faktory 

•  Inflace – zvyšování inflace má za následek snižování zisku firmy, kvůli ce-

nám výrobků, které jsou dohodnuty předem. Případná zvýšení cen vstupů 

mají za následek vyjednávání s obchodními partnery a komplikaci na úrov-

ni korektnosti vztahů. 

•  Ceny elektřiny – pro firmu velmi důležité. Z pohledu výrobní firmy jsou ná-

klady na elektrickou energii nákladem, který se výrazně projeví ve velikosti 

případného zisku. Ceny výrobků jsou dlouhodobě nasmlouvány dopředu a 

tudíž každé zvýšení elektrické energie nepříznivě ovlivňuje právě tuto veli-

činu. Cena další energie – vody a plynu jsou vzhledem k výši spotřeby zane-

dbatelné. 

•  Změny z pohledu IS – v současnosti každá zásadní změna v sazbě DPH 

znamená zásah dodavatele do současného SW. Vzhledem k tomu, že doda-

vatel IS vyhlásil konec podpory stávajícího IS a nutnost přechodu na vyšší 

verzi MAX Plus právě kvůli podpoře (což znamená ve svém důsledku novou 

implementaci IS) je jistě každá dílčí změna i DPH hrozbou pro firmu, po-

kud včas nepřejde buď na vyšší verzi stávajícího IS nebo na nový. 

Sociální faktory 

•  Nezaměstnanost v regionu – nezaměstnanost v regionu je značně vysoká, 

což pro firmu znamená příležitost mít k dispozici relativně velký počet za-

městnanců na všech úrovních, ať už v klíčových pozicích nebo na úrovni vý-

robního dělníka a to ve velmi krátkém časovém horizontu. 

Technologické 

•  Stroje a zařízení – firma dbá na obnovu svého strojového parku a zařízení. 

•  Server a technologie IT – existují technologie, kterých firma bohužel zatím 

díky omezenosti svého IS neumí využít. Jedná se například propojení práce 

CNC strojů s počítači, vyčítání času cyklů a následného vyhodnocování 
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prostojů, plánovaných údržeb strojů. Stejně tak nevyužívá například dnes 

již standardních PDA zařízení, díky nimž je možné účinně, efektivně, jed-

noduše a přehledně řídit celé sklady. 

•  Současný IS a technologie – současný IS již není prakticky podporován do-

davatelem a využívá starší technologie. Firma i v případě, že zakoupí nový 

server degraduje celý systém a jeho rychlost tím, že musí provést downgra-

de nového SQL serveru na starší verzi SQL 2000. 

•  Firma nemá aplikovanou bezpečnostní politiku ve vztahu k vnějšímu okolí. 

Tedy případný agresivní počítačový vir, popřípadě útok hackera může vést 

k ohrožení interních dat firmy. 

 

Ekologické 

•  ISO 14001 – firma má implementováno ISO 14001 a pravidelně zajišťuje je-

jí recertifikaci. 

 

3.2.2 Analýza interních faktorů firmy 7 S 

Analýza interních faktorů firmy bude provedena za pomoci analýzy 7S faktorů 

firmy McKinsey. 

Strategie  

 Firemní strategií je momentálně směřována k procesu získávání nových zákaz-

níků. V současné době neexistuje na firmě marketingové oddělení, firma prak-

ticky nemonitoruje konkurenci a počet nových získaných zákazníků za uplynulé 

dva roky je nulový. Většina zakázek přichází pouze z automobilového průmyslu 

a v mnoha případech se jedná o kooperace. Což znamená, že v případě jakékoliv 

ekonomické krize si firma, která poptává kooperaci své výrobky začne vyrábět 

sama. Absence marketingového oddělení a především absence CRM systému 
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v rámci IS, vede k individuálnímu zacházení s informacemi ve vztahu k potenci-

onálním i stávajícím zákazníkům, což je jistě problémem nejen při případné za-

stupitelnosti, ale i v případě odchodu klíčových zaměstnanců. 

Firma se snaží stále snižovat své náklady, k čemuž jí dopomáhá i naplňování 

implementované environmentální politiky. 

Struktura  

Firma má implementováno ISO 9001 a TS 16949 a všechny pravomoci, odpo-

vědnosti existují popsané v příslušných dokumentech, což je jistě výhodou.  

Sdílené hodnoty, spolupracovníci 

Ředitel společnosti uplatňuje vzájemnou podporu mezi zaměstnanci a současně 

i společné aktivity zaměstnanců mimo pracovní dobu. Finančně jednorázově 

podporuje určitou částkou (100 Kč) každou akci, kde se setká více jak 5 zaměst-

nanců této firmy. Uvědomuje si, že právě na takovýchto akcí vždy vznikly inova-

tivní myšlenky, které pak byly ve firmě aplikovány. 

Zde by bylo vhodné zmínit i velmi nízkou míru fluktuace zaměstnanců, která 

jistě posiluje pozici firmy. 

Probíhá každoročně zkoumání spokojenosti zaměstnanců a je přihlíženo 

k případným námětům ke zlepšování. 

Systémy 

 Firma má implementováno ISO 9001 a TS 16949 a všechny procesy, jejich 

vstupy, výstupy jsou graficky a přehledně popsány, zavedeny a měly by být do-

držovány. 

V systému neexistují takové věci jako proces získávání nových zákazníků, popří-

padě proces řízení skladů metodou FIFA má své slabé stránky, které díky stáva-

jícímu IS nelze řešit. 



Analýza problému  

56 

Ředitelem je podporován finančně i společensky proces zlepšování, na kterém je 

angažovaný každý zaměstnanec, který může svůj návrh přinést a v případě reali-

zace je velkoryse osobně ohodnocen. 

Z hlediska bezpečnosti existuje například havarijní plán, ale neexistuje napří-

klad bezpečnostní politika pro práci s IS, což je v dnešní době docela zásadní. 

V současné době firma nevyužívá EDI komunikaci pro styk s okolím, což zna-

mená v případě nemalého počtu odvolávek, výhledů jistě náklady navíc oproti 

tomu, kdy by vše řešila elektronicky. Taktéž nevyužívá možnost vykazování CLA 

ze stávajícího systému a vše přepisuje ručně. Současně i například odevzdání 

výkazu EKOKOM znamená spoustu ruční práce namísto automatického vyplně-

ní ze systému. 

Současný IS je uživatelsky nepřívětivý a jakákoliv dodatečná úprava či změna na 

vystavených dokladech je téměř nemožná bez vystavení opravného dokladu. Pro 

uživatele je příliš složitý a zastaralý. 

Tiskový systém stávajícího IS MAX neumožňuje tisknout grafické prvky typu 

loga nebo jakýchkoliv zvýraznění. 

Styl řízení  

Jednotliví TOP manažeři, kteří podléhají panu řediteli, mají k dipozici velké 

množství rozhodovacích pravomocí. Ve firmě existují ekonomické tvrdé i měkké 

ukazatele, které se sledují a jsou nastavené odhady, kterých je nutno dosáhnout, 

a které se v každé oblasti kontrolují. To, jakým způsobem je toho dosaženo je na 

konkrétním manažerovi, kterému je dána v tomto ohledu dostatečná volnost 

k realizaci jeho případných námětů a nápadů na zlepšení. Pouze tam, kde jsou 

tendence zhoršování situaci, dochází k případnému omezení pravomocí a větší 

účasti vedení firmy na zlepšení problematického procesu. 

Pracovníci ve výrobě, dělníci jsou potom řízeni spíše autoritativně. 
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Schopnosti, dovednosti  

V organizační struktuře jsou definovány jednotlivé pracovní pozice a požadavky 

na kvalifikaci pracovníků, kteří musí tato minima splňovat. Firma zaměstnává 

výrobní dělníky, kde vyžaduje alespoň základní vzdělání a vyžaduje pouze ma-

nuální zručnost a pracovitost. Taktéž zaměstnává seřizovače a nástrojaře, kteří 

již musí mít určitou praxi ve svém oboru a technické vzdělání. Ostatní technic-

kohospodářští pracovníci jsou se středoškolským vzděláním a na pozici obchod-

ních referentek pracují pracovnice se schopností se domluvit alespoň v anglic-

kém a německém jazyce.  

Firma dbá na pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců a pravidelně zajiš-

ťuje jejich výcvik ať už na interní, či externí úrovni a investuje nemalé prostřed-

ky. 

Top management je pravidelně školen nejen ve svém oboru, ale účastní se 

pravidelných školení managerů, které mu pomáhají naučit se lépe a efektivněji 

pracovat s mezilidskou komunikací. 

Je zde potřeba zmínit, že úroveň schopností a dovedností má stále vzrůsta-

jící charakter, neboť fluktuace zaměstnanců je naprosto minimální. 

Z pohledu IS je slabinou, že neexistuje možnost povinná školení plánovat, 

evidovat expiraci těchto školení, popřípadě analyzovat a dělat případné finanční 

plány na základě této evidence. 

Slabinou je, že firma nemá svého vlastního zaměstnance na IT technologie 

a vše řídí externí firma. Zde je jasné, že externí firma splní všechny požadavky 

zaměstnanců firmy, kterou obsluhuje, ale pravděpodobně v rámci svého měsíč-

ního paušálu nebude v této oblasti navrhovat a realizovat jakákoliv zlepšovací 

opatření. 
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3.2.3 Analýza oborového okolí firmy – Porterova analýza pěti sil 

V další fázi je nutné se zaměřit na analýzu pěti významných sil, které mohou 

firmu ovlivnit. 

Analýza konkurence trhu 

Většina zakázek pro firmu přichází v současné době z automobilového průmys-

lu. Dá se předpokládat, že pro některé odběratele je výhodná dostupnost firmy 

přesně u sjezdu dálnice D1 a hraje u nich určitou roli dostupnost pro vyjednává-

ní či dodávky například do jihlavských firem. I zde ovšem existují nedaleko 

vzdálené firmy například ve Velké Bíteši, které mají tentýž předmět podnikání a 

jsou pro firmu přímou konkurencí. Z pohledu dodávek do zahraničí jsou konku-

rencí již nejen firmy v ČR, ale z pohledu například používané strategie nízkých 

nákladů firmy v Číně. To již firma poznala, když firma Mattel celou svou výrobu 

přesunula právě tam. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Jak již bylo zmíněno firma je dodavatelem do automobilového průmyslu. Vyjed-

návací síla odběratelů je značná. Toto odvětví výrazně „diktuje“ podmínky, za 

kterých jsou ochotni objednávat od svých dodavatelů. Téměř určují především 

cenu, na kterou buď dodavatel přistoupí či nikoliv.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Zde je nutno rozlišit dodavatele na dvě skupiny. V případě, že jsou jediní zástup-

ci na celém trhu, kteří dodávají materiál je cena i podmínky nákupu daná. Pak 

jsou tu ovšem dodavatelé, které jsou snadněji nahraditelní a tudíž je jejich vy-

jednávací síla oslabena a podmínky je možné lépe dohodnout. 

Substituty 

Firma nemá svůj vlastní výrobní program. Jedná se o zakázkovou výrobu. Tudíž 

výroba je specifická pro každý případ. 



Analýza problému  

59 

3.2.4 SWOT analýza 

V následující kapitole budou vyhodnoceny silné stránky, slabé stránky, hrozby a 

příležitosti. 

Silné stránky (Strenghts) 

•  Nízká fluktuace zaměstnanců. 

•  Vysoká schopnost se učit, pravidelné vzdělávání zaměstnanců. 

•  Samostatnost top manažerů při dosahování výsledků. 

•  Pravidelné vzdělávání zaměstnanců firmy. 

•  Vysoká schopnost THP pracovníků při práci s obsluhou počítačů. 

•  Implementováno ISO 9001, TS 16949, 14001 – což znamená, že jsou ve 

firmě jasně popsány kompetence, pravomoce, procesy. 

•  Strategická pozice firmy u dálnice D1 

•  Vlastní úsek vývoje a výzkumu 

Slabé stránky (Weakness) 

•  IT spravuje externí firma. 

•  Nízká orientaci firmy v nových IT technologiích. 

•  Nízká orientace pracovníků a schopnost na úrovni skladu, nástrojárny, vý-

roby při práci s IT technologiemi a počítači, protože dosud nebylo využívá-

no. 

•  Absence nových technologií. 

•  Firma má IS, který již dále nebude dodavatelem podporován. 

•  Firma neeviduje v IS aktivity ve vztahu k zákazníkovi (CRM). 

•  Neexistuje bezpečnostní politika. 

•  Firma sice zálohuje data, ale neověřuje jejich správnost. 

•  Firma neoslovuje nové zákazníka a nemá k tomu ani podporu IS. Pravdě-

podobně opomíjí nové příležitosti, které se na trhu může vyskytnout. 

•  Uživatelská nepřívětivost IS 
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Příležitosti (Opportunities) 

•  Snadnost získávání nových zaměstnanců, vysoká nezaměstnanost  v oblasti 

•  Velký výběr IS na trhu a velká vyjednávací schopnost vůči jejich dodavate-

lům. 

•  Využití získané dotace v IT. 

•  Komplexnost současných IS v oblasti plánování a řízení výroby a současně 

řízených skladů. 

•  Poradenské externí firmy. 

•  Technologické možnosti například v EDI komunikaci 

 

Hrozby (Threats) 

•  Nesplnění podmínek čerpání dotace. 

•  Zvýšení cen elektrické energie, vstupů. 

•  Rostoucí inflace. 

•  Počítačové viry, spamy, hackeři 

•  Ztráta dat 

•  Konkurence v odvětví, ve kterém firma působí. 

Strategie S-O 

•  Využít schopnosti zaměstnanců vzdělávat se, pro implementaci nového IS.  

•  Podpořit vlastní úsek vývoje a rozvoje nákupem nových CAD systémů z do-

tací. 
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Strategie W-O 

•  Díky nezaměstnanosti v regionu včetně IT odborníků nalézt vhodného člo-

věka na správu IS ve firmě a tím zmírnit slabou stránku obsluhy IT firmy 

externí firmou. 

•  Využít přidělenou dotaci z EU i k implementaci bezpečnostní politiky ve 

firmě. 

•  Nepřívětivost a nevyhovující stav informačního systému vyřešit novým IS. 

•  Využití nových technologických možností díky schopnostem uživatelů ne-

bude problém. Zavedení EDI komunikace umožní snížení nákladů. 

Strategie S-T 

•  Využít počítačové gramotnosti k omezení útoků z vnějšího prostředí při ko-

rektním se chování při práci s počítačem. 

•  Využít vzdělanosti pracovníka právního oddělení k formální evidenci a 

správnosti, která ohrožuje získání peněz z dotace EU. 

Strategie W-T 

•  Velké množství konkurence v odvětví znamená prostor pro získávání in-

formací o tom, jakým způsobem pracuje úspěšná konkurence v určitých ob-

lastech, ve kterých firma pociťuje slabiny. Je možné „učit se od takovéto 

konkurence“. 

SWOT analýza vyhodnocení 

Na základě vytvořených jednotlivých dílčích strategií je zřejmé, že stav součas-

ného IS je NEVYHOVUJÍCÍ a je nutné provést proces řízené změny IS. 
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3.3 Současný stav IS, IT technologií 

V následujících kapitolách budou shrnuty poznatky o jednotlivých IS, které fir-

ma využívá ve své činnosti. Taktéž bude zmíněno současné technické zabezpe-

čení firmy. Bude upozorněno na klady i zápory jednotlivých aplikací, ale i tech-

nického vybavení. 

3.3.1 Bezpečnost dat, zálohování 

V současnosti je každá koncová stanice vybavena antivirovým systémem. Zálo-

hování dat probíhá na externí médium v pracovní dny od pondělí do pátku a 

zálohy se postupně přepisují. Firma má k dispozici Firewall Kerio, ke kterému 

ovšem nemá k dispozici aktuální verzi a nevyužívá nejnovějších funkcionalit. 

Koncoví uživatelé mohou libovolně používat externí disky, mají volný pří-

stup na internetové stránky.  

3.3.2 Informační systém MAX 

Ve firmě je implementován informační systém MAX verze R11 (dále IS 

MAX). Systém plánuje v neomezených kapacitách, což je základní princip sys-

témů ERP postavených na metodologii MRP.  

Je využíván v následujících oblastech: 

•  účetnictví, 

•  fakturace, 

•  sklady, 

•  řízení výroby, 

•  logistika. 

Informační systém dále IS byl ve firmě implementován v roce 2002, kdy 

společnost přecházela z programu, který byl provozován v prostředí MS – DOS a 

řešil pouze účetnictví. Vedení firmy v té době nemělo příliš zkušeností a chyběl i 

přehled o tom, jak by mělo probíhat řízení projektů v oblasti IT. Hlavním pro-

blémem bylo pozastavení přísunu finančních prostředků do implementace a 
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absence investic do školení pracovníků. Postupně docházelo k redundanci a 

rozmělnění znalostí , která byla způsobena fluktuací zaměstnanců firmy i přesto, 

že je minimální. (12) 

Pro potvrzení nespokojenosti jsem nově využila dotazníku hodnocení efek-

tivnosti IS v nejdůležitější části týkající se IS MAX a porovnala jsem je se svými 

vlastními závěry. Je důležité, aby potřeba změny vyplývala právě z konkrétních 

zkušeností uživatelů a ne z názoru jednoho člověka, který sice může znát systém 

velice dobře, ale neřeší denně běžné záležitosti a úkoly. Nyní uvedu výsledky 

výzkumu stejně tak jako nastavení s parametry. 

Nastavení parametrů výzkumu 

Pro srovnání se zkoumanou firmou jsem zvolila výrobní firmy s počtem 

zaměstnanců 100 – 199, které jsou svým charakterem nejblíže zkoumané firmě. 

Celý výsledek průzkumu je uveden v příloze číslo 2. 

Počty respondentů 

O vyplnění dotazníku jsem požádala 10 respondentů z jednotlivých klíčových 

úseků a profesí v podniku: 

•  hlavní ekonom, 

•  kalkulace a controlling, 

•  plánování výroby,  

•  vedoucí výroby, 

•  skladník 

•  mistr směny zadávající odvedené kusy do systému, 

•  vedoucí nákupu, plánování nákupu 

•  fakturace a objednávky 

•  obchodní oddělení, příjem zakázek 
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•  technická příprava výroby. 

Dotazník vyplnilo všech 10 oslovených. 

Výsledky průzkumu – informační systém www.zefis.cz 

Velikost informačního systému je adekvátní velikosti firmy.  

Stáří informačního systému, který byl implementován v roce 2002 je dle 

dotazníku přiměřené. Osobně si myslím, že systém byl již zastaralý 

v době pořízení. Není možné využít ani novější verzi SQL serveru (nutné SQL 

2000) a při pořízení nového vybavení dochází k degradaci celého systému, pro-

tože u celého systému se musí provést downgrade na nižší verzi SQL serveru.  

Mezi pracovníky je evidentní přetrvávající celková nespokojenost s IS. 

Jako hlavní problém uvádějí nespokojenost s obsluhou, ovládáním a uži-

vatelskou přívětivostí. Přesnost a spolehlivost dat uvádí jako druhý nej-

častější problém. Pokud jsou některá data nepřesná a nespolehlivá  bude to tedy 

pravděpodobně způsobeno nekorektním zadáváním dat do systému koncovými 

uživateli. Co však na obhajobu IS alespoň uvést je fakt, že systém funguje spo-

lehlivě a rychle (zde je potřeba rozlišit rychlost při pořizování dat do systému 

způsobenou nepružností systému a rychlost odezvy). Pokud bychom změřili vý-

padky (spolehlivost) a nucené odstávky IS v hodinách za uplynulých 7 let, do-

stali bychom číslo určitě menší než 24.  

Efektivnost IS – zhodnocení současného stavu 

90 procent respondentů je přesvědčeno, že by mohli dosahovat lepších pracov-

ních výsledků v případě, že by se buď data dala pořizovat rychleji nebo systém 

byl přehlednější a pružnější. Je pravdou , že zde již bylo uděláno maximum ke 

spokojenosti uživatelů (nastavení uživatelských obrazovek, souhrnné přehledné 

sestavy aktualizovatelné do MS Excel). Myslím, že v každém systému by nejdříve 

mělo dojít k maximálnímu využití funkcionality stávajícího IS a teprve následně 

zvoleno řešení výběru jiného IS. Hrozí velké riziko, že pokud data zadávají uži-

vatelé neúplná v tomto systému, nebudou je zadávat ani v systému novém. 
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V následujících tabulkách je uvedena analýza nedostatků a přínosů z pohle-

du nově zvoleného informačního systému podniku tak jak jsem je analyzovala ve 

své bakalářské práci. 

Tab. 4 Přínosy implementace v oblasti IT  

Hodnocení 

za oblast IT 
IS MAX - současnost IS Helios Orange 

Tiskové 

výstupy 

velmi náročné a nepřehledné 

zpracování tiskových výstupů, 

nemožnost využití grafických prvků 

úspora času při editaci a vytváření 

tiskových výstupů, možnost 

vytvoření například loga na 

jednotlivých dokladech 

Náročnost 

správy 

systém vyžaduje svého správce a 

vlastního zaměstnance na 70% 

pracovní úvazek 

po nasazení a zaběhnutí  systému 

dojde ke snížení náročnosti na 

správu systému a nebude potřeba 

samostatný zaměstnanec pro 

údržbu, zůstane čas na záležitosti 

zlepšování v IT 

Tiskárny 
IS používá pouze tiskárny centrálně 

definované na serveru 

IS používá tiskárny definované 

přímo v operačním systému 

uživatele 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 5 Přínosy implementace v oblasti účetnictví 

Hodnocení 

za oblast 

účetnictví 

IS MAX - současnost IS Helios Orange 

Formulář DPH 

přiznání DPH je nutné vyplnit 

manuálně na základě souhrnných 

výstupů ze systému, vzniká riziko 

chyb a je zde vyšší časová náročnost 

přiznání DPH tisknutelné přímo z 

programu 

Opravy 

dokladů 

většinu chyb vzniklých při zaúčtování 

dokladu je nutné řešit se správcem IS 

a opravy provést přímo v databázi.  

Vzniká riziko vzniku nekonzistence 

dat při neodborném zásahu do 

databáze. 

opravy dokladů chybně 

zaúčtovaných je možné provést 

s nejvyššími právy i bez správce IS. 

Uživatelské 

tiskové sestavy 

není možnost jednoduché definice 

tiskových sestav uživatelem 

například pro auditora, které musí 

připravovat správce IS. 

systém poskytuje možnost vytvoření 

sestav i na základě filtrů 

vytvořených uživatelem 

Variabilita 

tisknutelných 

účetních 

dokladů  

není možné tisknout způsoby 

zaúčtování k jednotlivým účetním 

dokladům (tzv. košilky) 

systém umožňuje volitelně 

přehledné zaúčtování jednotlivých 

dokladů 

Souhrnné 

hlášení 

není možnost tisku souhrnného 

hlášení pro finanční úřad 

systém ve svém standardu 

umožňuje tisk souhrnného hlášení 

Tvorba 

upomínek 

systém nemá možnost nastavení 

upomínek a jejich generaci v případě 

prodlení při neplacení 

systém nabízí možnost tisku 

upomínek na základě definovaných 

filtrů a jejich případné automatické 

generování 

Zdroj: vlastní zpracování, uvedeno v (12) 
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Tab. 6 Přínosy implementace v oblasti výroby  

Hodnocení 

za oblast 

výroba 

IS MAX - současnost IS Helios Orange 

Plánování 

plánuje na základě neomezených 

kapacit, což působí nemalé problémy. 

Plánované dávky jsou nereálné, 

plánované v nereálných časech. 

součástí je jednoduchý vizuální 

plánovací panel (Gantův diagram). 

Předběžné 

plánování 
není součástí 

je možné definovat pro každého 

uživatele samostatně a využít různé 

pohledy 

Plánování 

údržby forem 
není součástí 

je součástí a zpracované 

vyhovujícím způsobem již 

v základním modulu 

Spolupráce se 

softwarem 

PALSTAT 

není v provozu 
je možné nastavit tisk výrobní 

dokumentace ze softwaru PALSTAT 

Odvádění 

operací z 

výroby 

zadává se duplicitně do mzdového 

programu i IS 
bude odstraněno dvojí zadávání dat 

Databáze dílů 
v IS MAX zadávána a současně do 

softwaru PALSTAT 

je zadáváno pouze jednou a to do IS 

Helios, následně 1x v noci 

přeneseno do softwaru PALSTAT 

Databáze 

odběratelů a 

dodavatelů 

zadáváno v IS MAX a současně 

duplicitně se pořizuje do softwaru 

PALSTAT 

bude pořízeno pouze jednou a to do 

IS Helios a v noci přeneseno do 

softwaru PALSTAT 

Zdroj: vlastní zpracování, uvedeno v (12) 
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Tab. 7 Přínosy implementace v oblasti logistiky 

Hodnocení 

za oblast 

logistiky, 

fakturace a 

skladů 

IS MAX - současnost IS Helios Orange 

Celní software 
v současnosti dochází k přepisování 

všech dat z IS do systému CLA IQ 

obrovská úspora času, neboť modul, 

který vlastní firma CLA IQ je 

součástí IS Helios. Data jsou 

pořizována pouze jednou. 

Fakturace a 

volba tiskových 

sestav 

volba typu tiskové sestavy pro 

fakturu se velmi složitě hledá v menu 

programu 

možnost výběru tiskové sestavy až 

těsně před tiskem 

Proces 

fakturace 

není možné nastavit jednodušší 

proces fakturace, který je zde 

evidentně nastaven pro firmu většího 

rozsahu, kde se počítalo s tím, že 

každá činnost fakturace bude 

prováděna jiným uživatelem, v jiném 

místě. V současnosti (převod 

skladových zásob z výroby na 

prodejní sklad, rezervace, 

vychystávací seznam, potvrzení 

vychystání, dodací list, faktura). 

V případě chyby v některém z dílčích 

procesů, není možné ji opravit jinak 

než dobropisem. 

vzhledem k tomu, že fakturaci 

zpracovává jeden uživatel postačí 

pouze tisk dodacího listu a faktury 

Náhled faktur 

před tiskem 

náhled faktur není možné vytvořit a 

fakturantka mnohokrát netuší co 

tiskne, což díky nemožnosti chyby 

opravit vede následně k nutnosti 

vytvořit dobropis a celý proces 

fakturace opakovat 

náhled faktury je možný 

Oprava faktury není možná, pouze dobropis je samozřejmostí 

Evidence šarží je velmi administrativně složitá 
přehledná možnost evidence 

Skladník může například obdržet 
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Hodnocení 

za oblast 

logistiky, 

fakturace a 

skladů 

IS MAX - současnost IS Helios Orange 

k výrobnímu příkazu i vychystávací 

seznam, který mu bude nabízet 

jednotlivá čísla šarží dle FIFO. Zde 

bude  

v budoucnu fungovat čtečka 

čárových kódů pro automatické 

zpracování. 

Čárové kódy 

duplicitně se zadávají údaje do 

pomocného programu pro tiskárnu 

čárových kódů.  

zde je možnost propojení a tisku 

přímo z IS 

Konsignační 

sklady 
Náročná obsluha 

Obsluha stejná jako u ostatních 

skladů 

Zdroj: vlastní zpracování, uvedeno v (12) 

Dále je v následujícím obrázku jasně vidět posouzení vyváženosti IS metodou 

HOS 8. Výsledek celého výzkumu je uveden v příloze číslo 1. 
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Obr. 9 Posouzení vyváženosti současného IS  metodou HOS 8 

 

Zdroj: vlastní, průzkum www.zefis.cz a data od uživatelů LPVM 

LegendaLegendaLegendaLegenda    

1 - špatná úroveň 
2 - spíše špatná úroveň 
3 - spíše dobrá úroveň 
4 - dobrá úroveň 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že současná úroveň IS (znázorněna rů-

žově na obrázku) dosahuje špatné úrovně. Na základě tohoto průzkumu vzešlo i 

několik informativních doporučení, na které by se měla firma zaměřit.  
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3.3.3 IS Palstat CAQ 

Interně jsou v současnosti pro podporu řízení kvality zakoupeny některé mo-

duly softwarového produktu PALSTAT a to konkrétně následující moduly: 

•  vzorkování, 

•  vstupní kontrola, 

•  výstupní kontrola, 

•  hodnocení dodavatelů, 

•  FMEA – analýza možných vad a rizik, 

•  řízení projektů, 

•  kontrolní plány, 

•  řízení dokumentace. 

Obrovskou nevýhodou je nepropojení IS MAX se systémem PALSTAT, které 

znamená, že některá data jako jsou technologické postupy, kusovníky, ale i kon-

takty jsou zadávána ve svém důsledku duplicitně. 

3.3.4 IS KS Program x IS Kompas 

Ve firmě je dále instalován v současné době mzdový program KS Program, který 

sice nevykazoval závažné nedostatky, ale nedocházelo ani k jeho rozvíjení. 

V rámci implementace a celkové změny informačního systému byl vybrán pro-

gram Kompas firmy PC HELP a.s. 

Protože tento program již probíhá zkušebním provozem, nebude v této prá-

ci pro tuto chvíli zmiňován. Jistě ale nesmí být do budoucna opomíjen a rozvoj, 

stejně tak jako hodnocení, popřípadě přeškolování by se měla týkat i tohoto sys-

tému. 

3.3.5 IS Symps 

V době, kdy se zastavilo vyjednávání o novém IS, vznikla potřeba řešit alespoň 

operativní část výroby. Pro tyto účely byla na zakázku vytvořená aplikace, kterou 
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si v současné době přeje firma kvůli vyhovujícímu využití dále využívat. IS 

Symps mimo jiné zajišťuje operativní evidence jako jsou: 

•  Operativní plán výroby 

•  Plán vychystávání forem 

•  Evidence výrobních operací pomocí terminálů (lisovna, montáž) 

•  Sledování technologických dat ze strojů 

Pro firmu dodávající nový IS to bude znamenat přizpůsobení se tomuto sys-

tému a nastavení můstku pro komunikaci.  

 

3.3.6 Nově implementovaný IS Helios Orange – stav 

Jak již jsem zmínila v předcházejících kapitolách, firma zvolila k implementaci 

ve výběrovém řízení program Helios Orange. V současné době jsou již na zákla-

dě harmonogramu prováděné některé přípravné práce na straně dodavatele, ale 

i na straně Lisovny Plastů. Ke spuštění celého projektu by mělo dojít 1.8.2013. 

3.3.7 Investice a platby v oblasti IT za uplynulé období 

V současné době firma eviduje členění nákladů do IT způsobem uvedeným 

v následující tabulce. Členění z mého pohledu shledávám jako nedostatečné a 

bude vhodné i z pohledu členění nákladů vymyslet způsob jak upravit jednotlivé 

zařazení nákladových položek pro lepší přehlednost. 

Tab. 8 Náklady do IT rok 2007 – 2012 

      Rok           

Syntetický 

účet Analytický Název 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

501 501K005 K-Spotř.mater.-režijní 83 547 98 383 29 060 12 876 52 701 2 458 

  501K006 K-Spotř.mater.-náhr.díly       12 008     

  501K008 K-Spotř.mater.-DDHM   85 498   4 500 34 600   

  501K011 K-Spotř.mater.-kancel. potřeby     9 035 136 169 30 831 59 381 

Celkem z 501     83 547 183 881 38 095 165 553 118 132 61 840 



Analýza problému  

73 

      Rok           

Syntetický 

účet Analytický Název 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

502 502K001 K-Spotřeba energie         27 246   

Celkem z 502             27 246   

511 511K002 K-Opravy a udržování ostatní 581 1 250   10 760 22 118   

  511K003 K-Opravy a udržování majetku       56 559     

Celkem z 511     581 1 250   67 319 22 118   

518 518K005 K-Výkony spojů     22 500 31 500 49 500 27 000 

  518K006 K-Poštovné 200 69         

  518K009 K-Ostatní služby 243 337 318 565 96 072 328 892 614 488 233 313 

Celkem z 518     243 537 318 634 118 572 360 392 663 988 260 313 

538 538K001 
K-Ost. nepřímé daně a poplat-
ky   368   250     

Celkem z 538       368   250     

548 548K001 K-Ostatní provozní náklady 1 4 0 0 2 0 

Celkem z 548     1 4 0 0 2 0 

551 551K003 K-Odpisy ostatních strojů 131 289 118 845 41 198       

Celkem z 551     131 289 118 845 41 198       

      458 954 622 981 197 864 593 513 831 485 322 153 

Zdroj: IS Max Lisovna plastů, vlastní zpracování 

3.3.8 Analýza sil 

Analýza sil proti změně 

•  Firma je zvyklá na stávající IS. 

•  Změna bude náročná na čas zaměstnanců, kteří by se mohli věnovat jiným 

činnostem. 

•  Změna bude náročná na náklady. 

•  Protesty a nesouhlas některých zaměstnanců obzvlášť v případě, že se cítí 

ohroženi ať již z důvodu odhalení nízkého nasazení pro současný chod fir-

my, popřípadě z důvodu jejich ohrožení pro nadbytečnost. 

Analýza sil pro změnu 

•  Stávající IS již nebude podporován. 

•  Bude možnost využít nové technologie a zrychlí se práce s IS. 

•  Bude možnost aplikovat plánování výroby a zlepší se tak komunikace k zá-

kazníkům ve vztahu CLS – co lze slíbit. 
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•  Jednotliví pracovníci budou snáze zastupitelní. 

•  Firma disponuje kvalitními zaměstnanci, schopnými se učit novým věcem. 

•  Firma naplní očekávání svých zákazníků i v oblastech, kde dosud nebyla 

schopná spolupracovat. 

•  Bude možnost využít EDI komunikaci. 

•  Kolektiv zaměstnanců mezi sebou výrazně spolupracuje, což usnadní celý 

proces zavedení IS. 

3.3.9 Agent změny 

Jako vedoucí projektu v tomto případě bude určen externí pracovník dodavatel-

ské firmy IT. Projektový tým pak budou tvořit jednotliví TOP manažeři svých 

úseků, kteří ponesou zodpovědnost právě za svoji oblast. 

3.3.10 Identifikace intervenčních oblastí 

Změna informačního systému zasáhne: 

•  Procesy firmy – bude nutné zmapovat současný stav a přizpůsobit je nově 

zvolenému informačnímu systému. 

•  Organizační strukturu – například zavedení EDI komunikace umožní uvol-

nit personálně jednu osobu na jinou činnost. 

•  Výměna informací mezi pracovníky – například dokumentace předávána 

v současnosti v tištěné podobě bude probíhat elektronicky s elektronickým 

odsouhlasením. 

•   Tok dat mezi procesy – jednotlivé procesy budou své výstupy předávat již 

pravděpodobně v rámci IS. Bude nutné změnit nejen mapu procesů, ale i 

druhy výstupů. 

 



Vlastní návrhy řešení  

75 

4 Vlastní návrhy řešení 

 

4.1 Návrh cílů v oblasti IT 

V této kapitole budou navrhnuty jednotlivé cíle a oblasti ve kterých bude těchto 

cílů dosahováno. 

4.1.1 Infrastruktura 

Cílem změn v oblasti infrastruktury bude provedení zabezpečení a bezporucho-

vý chod všech počítačových aplikací, stejně jako nového IS.  

4.1.2 Výroba zefektivnění plánování, možnost rychlejší reakce na 

změny 

Cílem bude na základě zpřesnění a lepší aktualizace v souvislosti se zavedením 

EDI v oblasti výhledů dosáhnout plánování požadovaného množství v požado-

vaném čase. 

4.1.3 Odstranění duplicitně pořizovaných dat do existujících 

systémů 

Z analýzy vyplynulo, že existují separátní evidence, ve kterých jsou data pořizo-

vány duplicitně. Cílem by mělo být propojení těchto systémů s nově instalova-

ným tak, aby došlo k časové úspoře a snížení chybovosti. 

4.1.4 Logistika – zavedení řízených skladů a zavedení čárových 

kódů ve skladech 

Podnik v rámci dodržovaných norem TS16949 i na základě požadavků zákazníka 

musí sklady důsledně evidovat metodou FIFO. Tedy striktně musí evidovat šar-

že k výrobkům a v případě materiálu  
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Hlavním cílem v oblasti logistických procesů by mělo být zavedení řízených 

skladů a zavedení čárových kódů ve skladech. 

4.1.5 Zjednodušení procesů přijímaní objednávek - EDI 

Vzhledem k tomu, že podnik spolupracuje a upevňuje se své dodavatelské po-

stavení vůči firmám v automobilovém průmyslu. Četnost změn objednávek a 

přijímání kontraktů je velmi vysoká. Z tohoto důvodu by bylo vhodné nalézt me-

chanismus, který nejen pomůže obchodnímu úseku tyto objednávky evidovat 

bez chyb, ale i s menší časovou náročností. 

4.1.6 Finanční oblast, ekonomika 

Cílem je zajistit veškeré výkazy, které vyžaduje legislativa tisknutelné přímo ze 

systému. Taktéž je cílem zpřístupnění ekonomických informací všem důležitým 

managerům firmy. 

4.1.7 Zavedení SLA, vytvoření databáze požadavků na IS 

Cílem je zavést evidenci a sledování požadavků na informační systém, umožnit 

vyhodnocovat časovou náročnost požadavků, práci IT oddělení i externího do-

davatele. 

4.1.8 Marketing, CRM systém – zavedení 

Cílem bude zavedení CRM systému, sledování a vyhodnocování aktivit jednotli-

vých produktových managerů firmy. Bude existovat možnost hodnocení úspěš-

nosti podaných nabídek, počtu oslovených firem atd. na základě pořízovaných 

záznamů. 

4.2 Informační strategie pro podnik LPVM 

4.2.1 Infrastruktura 

Cílem změn v oblasti infrastruktury bude provedení zabezpečení a bezporucho-

vý chod všech počítačových aplikací, stejně jako nového IS. Dalším 
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Bude nutné respektovat minimální konfiguraci dodávající firmy Helios Orange a 

respektovat náročnost i na hardware a software počítačů. Bylo by vhodné zvážit 

pořízení HW využívající plně potenciál 64 bitových aplikací pro zvýšení výkon-

nosti. Aplikace Helios Orange je založena na platformě Microsoft.  

Systémové prostředí doporučené pro provoz systému 

•  Doporučený desktopový operační systém (operační systém PC uživatele) je 

Windows 7, lze použít i starší verze MS Windows XP Professional (SP3) ne-

bo MS Vista (SP2). 

•  Doporučený operační systém serveru je MS Windows Server 2008, lze pou-

žít i starší verze MS Windows 2003 (SP2) nebo MS Windows 2000 (SP4). 

•  Doporučený databázový server je MS SQL server 2008, pro mono-instalaci 

nebo menší instalace lze použít MS SQL Server 2008/2005 Express Editi-

on. 

Server 

Operační systém Verze SQL serveru Procesor Paměť Disk Poznámka 

Windows Server 2008 R2 
Foundation 

MS SQL 2008 (SP1) 
/2005 (SP3) Express 

Edition 
2GHz 2 GB 

8 GB 
RAID 

1 

< 15 Uživatelů 
< 1 GB databá-

ze 

MS Windows 2008 Server 
/MS Windows Server 2003 

SP2 

MS SQL 2008 Stan-
dard (SP1) 

/2005 Standard (SP3) 
2GHz 1 GB 

8 GB 
RAID 

1 
> 15 uživatelů 

 

Klient 

PC uživatelé Helios Orange v počítačové síti, kde je instalován server Helios Orange. 

Operační systém Procesor Paměť Disk Poznámka 

MS Windows XP Pro-
fessional (SP3) 

1 GHz 512 MB 4 GB Instalován také MS Office XP 
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Firma zakoupí v rámce implementace nový server, 10 nových stanic, provede 

prověření zda wifi síť ve výrobní hale bude dostačující pro provoz systému a na-

koupí dále zařízení PDA pro řízené sklady. 

4.2.2 Vytvoření můstku mezi IS Helios Orange a PALSTAT 

Z analýzy vyplynulo, že některá data jsou zadávána duplicitně jak do SW Palstat 

tak do systému IS Helios Orange. Z několika důvodů by měla být data v někte-

rých oblastech synchronizována. V současnosti existují například stejné vyrábě-

né dílce, které jsou evidovány jiným způsobem v každém z těchto software. Ne-

soulad se týká i organizací a jejich evidence. Pokud v některých případech hledá 

pracovník relevantní informaci, musí využít obou systému k jeho získání. Proto 

by bylo vhodné vytvořit můstek, který by synchronizoval jednotlivé údaje. 

Můstek mezi oběma systémy vznikne v následujících oblastech: 

•  Spárování kmenových karet IS Helios Orange s databází dílců PALSTAT 

Párování karet zboží a služeb IS Helios Orange na databází dílců SW PAL-

STAT. 

•  Odeslání položky příjemky do kontrolního plánu 

Odeslání položky příjemky do SW PALSTAT ke kontrole 

•  Odeslání výsledku kontroly položky kontrolního plánu k položce příjemky 

Přenos výsledku kontroly (vyhovuje/nevyhovuje) ze SW PALSTAT do 

IS Helios Orange. 

•  Načítání kontrolního plánu ze SW PALSTAT. 

Načítání kontrolního plánu ze SW PALSTAT k dílci v IS Helios Orange. 

4.2.3 Vytvoření IT oddělení 

Pro podnik této velikosti je vhodný outsorcing z pohledu zabezpečení HW a 

správy sítě. 
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Domnívám se, že celkový rozvoj IS ve firmě závisí na osobnosti IT manaže-

ra, který je schopen odhalit včas potřeby uživatelů, stejně jako potřebu jednotli-

vých úseků. IT manažer by měl předkládat pravidelně náměty ke zlepšování 

jednotlivých funkcionalit IS na základě potřeb a definic uživatelů. Měl by prů-

běžně vyhodnocovat zda požadavky uživatelů, popřípadě jednotlivých oddělení 

nejsou vzájemně protichůdná a v případě potřebných dovývojů by měl být scho-

pen odhadnout - vypočítat, zda přínos zapracované změny do IS je větší oproti 

nákladům na jednotlivý vývoj a zda neexistují další možné varianty. 

Doporučením je tedy mít k dispozici vlastní IT oddělení, které bude mít čas 

a prostor nejen na řešení konkrétních požadavků uživatelů, ale současně se bude 

zabývat přezkoumáváním a vytvářením informační strategie, vyhodnocením a 

sběrem námětu od uživatelů, pravidelné stanovení a vyhodnocování cílů. IT od-

dělení bude zabezpečovat plány školení a školení pro zaměstnance firmy a pře-

zkoumávat dopad a vliv na celkovou úspěšnost firmy. 

4.2.4 Zavedení bezpečnostní politiky 

V současné době jak již jsem uvedla neexistují ve firmě detailně popsaná pravi-

dla, popřípadě odpovědnosti spojené s bezpečnostní politikou. Výstupem by mě-

ly být příslušné směrnice a opatření. Bude stanoveno, kdo bude za bezpečnost 

odpovídat. Bude stanoveno co má být chráněné, kdo ponese odpovědnost, ja-

kým způsobem dojde k vynucení navržených opatření a kdy to bude realizováno. 

V oblasti bezpečnosti tedy dojde k návrhu následujících bezpečnostních 

opatření: 

•  Fyzická bezpečnost (zajištění proti krádeži, vstupní dveře, alarmy, záložní 

zdroje energie) 

•  Přístupová práva (přístupy a oprávnění uživatelů k jednotlivým částem sys-

tému) 

•  Firewall (napadení dat zvenku, antivir) – pravidelné prověření všech pří-

stupových portů a jejich nastavení. Pravidelná osvěta koncových uživatelů 
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při práci s internetem. Pravidelná kontrola a aktualizace antivirového pro-

gramu. 

•  Zálohování (volba plánu zálohování, určení pravidelnosti, zodpovědnosti, 

místa uložení. Vzhledem k nepřetržitému provozu firmy je vhodné záloho-

vat každý den. Zodpovědnost bude stanovena na správce IS. Záloha by měla 

být umístěna mimo místnost, kde je samotný server. Současně je vhodné 

alespoň 1x týdně prověřit, zda zálohování probíhá korektně a data na exter-

ním médiu jsou čitelná. 

 

4.2.5 Projekt změny IS, harmonogram změny 

Jak již bylo zmíněno, firma v průběhu uplynulého půl roku zvolila nástupce stá-

vajícího informačního systému, jehož implementace bude probíhat dle následu-

jících uvedených etap.  

1. Etapa do 31.05.2013 

•   Instalace serveru s operačním systémem a SQL databází, instalace HELI-

OS Orange. 

•  Převzetí. případných specifických úprav. 

•  Předat a zkontrolovat data pro import (odstranění duplicit atd.). 

•  Přednastavení databáze. 

•  Školení správce systému v základním ovládání systému. 

•  Spuštění DEMO databáze. 

•  Spuštění ostré databáze. 

2. Etapa do 30.06.2013 

•  Testování případných specifických úprav v demo databázi. 

•  Zaškolení koncových uživatelů. 

•  Provést naplnění statických číselníků v ostré databázi. 
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•  Převzít školící materiály a zkontrolovat jejich úplnost a správnost. 

•  Výměna koncových stanic. 

3. Etapa do 31.07.2013 

•  Návazná školení uživatelů. 

•  Úprava tiskových formulářů. 

•  Ostrý import dat. 

4. Etapa od 1.08. 2013 -30.09.2013 

•  Ostrý provoz. 

•  Doškolení ve vyhodnocovacích modulech, kde jsou zapotřebí nejdříve 

nasbíraná data. 

•  Uzavření projektu. 

4.2.6 Organizační zajištění projektu zavedeni nového IS 

Pro převzetí HW, licencí a SW bude stanoven klíčový člověk LPVM pro převzetí 

v rámci projektu. Jednotliví vedoucí úseků pak budou zodpovídat za své oblasti 

a školení prováděné v nich. 

4.2.7 Licence na nový IS 

Nový systém Helios Orange pracuje na základě počtu uživatelů současně přistu-

pujících do systému v rámci jednotlivých modulů. Vzhledem k počtu uživatelů a 

jejich zaměření jsou navržené následující počty licencí zobrazené v následující 

tabulce.  

Zde bude jistě vhodné po nějaké době vyhodnotit počet potřebných licencí. 

Je jistě nežádoucí, aby práce uživatelům byla komplikována například nemož-

ností přihlásit se do systém. Nevhodně nastavený počet licencí může být napří-

klad základem k podružným poznámkám, které již následně nikdo do systému 
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nepořídí. V případě, že se bude opakovat nemožnost přihlášení do systému je 

potřeby vyhodnotit několik příčin: 

•  Uživatelé nepracují, ale z příslušných přehledů se neodhlašují. 

•  Doba trvání práce v počátcích po zavedení systému může být delší z důvodu 

seznamování se systémem. 

•  Počet zakoupených licencí nedostačuje počtu potřebných licencí. 

Z tohoto důvodu bude vhodné provést na základě zkušenosti uživatelů ana-

lýzu cca dva měsíce po zavedení IS, která bude obsahovat informace od konco-

vých uživatelů a seznam problematických modulů. V následujícím měsíci pak 

dojde k hodnocení, která příčina je důsledkem nemožnosti přihlášení do systé-

mu. Po té by mělo být přijato jedno z následujících opatření: 

•  Zabezpečení odhlášení uživatele v případě dlouhé neaktivity v problematic-

kých modulech například pomocí skriptu a automaticky pravidelně spouš-

těné úlohy na SQL. 

•  Dočasné pořízení většího počtu licencí z důvodu seznamování se systémem. 

•  Navýšení počtu licencí v problematických oblastech. 

V prvním roce po zavedení by měla být optimalizaci počtu licencí věnována 

zvýšená pozornost, ale nemělo by se na ni zapomínat i v následujících letech vy-

užívání IS. Je vhodné následně 1x za rok zhodnotit, zda – li nedošlo například ke 

snížení počtu zaměstnanců nebo se některé moduly vůbec nevyužívají. 
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Tab. 9 Konečné počty uživatelů nového systému Helios Orange 

Moduly Uživatelé 

Celkový počet uživatelů 26 

Systém  

Jádro systému 26 

     Workflow  � 

Nástroje přizpůsobení � 

Jazykové verze  

Český jazyk � 

Legislativa  

Česká legislativa � 

Komunikace s bankami  

Bankovní script � 

Bankovní script � 

Bankovní script � 

Ekonomika a finanční řízení  

Účetnictví 2 

Dodatečné související náklady 1 

Splátkování a leasing 1 

Pokladna 1 

Majetek 1 

Helios Controlling  

Výkazy a reporty 1 

Manažerské rozhraní MS Excel � 

Finanční analýza a plánování 1 

Řízení peněžních toků 1 

Skladové hospodářství a obchod  

Sklady 6 

     Výrobní čísla a šarže � 

Nabídky, objednávky a rezervace 5 

Kontrakty 2 

Fakturace 4 

     Skonta � 

CRM a služby  

Zakázky  1 
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Moduly Uživatelé 

Evidence pošty a datové schránky 1 

Firemní aktivity 6 

     Kalendáře � 

Výroba   

Technická příprava výroby 5 

     Varianty výrobků � 

Řízení výroby 4 

Kapacitní plánování 2 

Rozšiřující funkcionality  

Cizí kódy položek � 

EKO KOM � 

Import plánu z MS Excel � 

Obalová konta � 

Objekty a zařízení � 

Transfer server a terminál 2 

 

4.2.8 Systém předpovědi poptávky, zavedení EDI 

Je nutné si uvědomit, že LPVM v současné době disponuje úzkou zákaznickou 

základnou. Zvýšení komunikace a zavedení sběru výhledů může zajistit přesnější 

plány pro výrobní a logistické plánování na základě definovaných plánů jednot-

livých zákazníků. V současné době ručně přepisuje všechny informace o případ-

ných poptávkách ručně do systému. Takovýchto odvolávek může být i několik 

denně. V případě zaslané změny zákazníkem je nutné takovéto odvolávky pro-

hlédnout, případně upravit. Což ve svém důsledku znamená: 

•  Možnost zvýšeného výskytu chybovosti a dat, která nejsou platná. 

•  Časová náročnost na operace pořízení odvolávek a především pak nutnost 

jejich změn. 

•  Může dojít k nesouladu množství vyrobených dílů a požadavků od zákazní-

ka v důsledku chybovosti, což vede buď k nedodávce nebo naopak zůstává 

takový výrobek na skladě a váže na sebe finanční prostředky, které by moh-
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ly být využity jiným způsobem. Složitost nárůstá i právě tím, že každá po-

ložka kontraktu jak je uvedeno na následujícím obrázku na sebe váže ter-

mín, který může být pro každou položku jiný. 

Obr. 10 Schéma kontraktu 

 

Zdroj: vlastní 

4.2.9 Zavedení řízených skladů, míst uložení, šarží 

Vzhledem k nutnosti sledovat detailně pohyb skladových zásob a materiálu me-

todou FIFO (First In First Out) – první do skladu, první ze skladu. Současně je 

nutné znát detailně, který materiál (šarže) vstupuje do kterého výrobku, je nut-

né v rámci informačního toku tyto informace v rámci informačního systému za-

chytit. Je nutné skladníkovi dát relevantní informaci o tom, který materiál má 

připravit pro vyrobení výrobku a taktéž, který nejstarší vyrobený výrobek má 

vychystat zákazníkovi. 
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Cílem by měla být dosledovatelnost vyrobené šarže až k  prvotnímu materi-

álu. Dalším cílem by měla být dosledovatelnost pro případy závad až ke kon-

krétnímu zaměstnanci – tedy kdo šarži vyrobil. 

Řízených skladů bude dosaženo: 

•  Zavedením buňkového systému ve skladě. 

•  Buňka nebude vyhrazena konkrétnímu výrobku, ale skupině výrobků. 

•  U buňky bude definována velikost, nosnost a její označení v rámci sklad. 

•  Bude využíváno PDA. 

4.2.10 Zavedení CRM systému a jeho využití pro procesy firmy 

Této oblasti bych věnovala maximální pozornost, protože se jedná o zásadní 

změnu z pohledu fungování firmy a zaznamenávání pořizovaných dat na ob-

chodním oddělení. Zaznamenávání procesu získávání nových zákazníků, stejně 

jako obchodní komunikace se stávajícími zákazníky je možné evidovat v nově 

pořizovaném systému IS Helios Orange v univerzálním modulu Firemní aktivi-

ty. Je dobré si definovat hned na začátku možnosti, které systém v této oblasti 

nabízí. Využití tohoto modulu a zaznamenávání jednotlivých operací povede ve 

svém důsledku k větší zastupitelnosti na obchodním úseku, ale i na úseku řízení 

jakosti. 

Modul Firemní aktivity (ve své podstatě CRM systém) umožňuje evidenci a 

členění jednotlivých druhů aktivit firmy (kdo s kým jednal, proč, o čem, s jakým 

výsledkem). Dále je možné k aktivitám přiřadit a evidovat úkoly, které z nich 

vyplývají, včetně termínů a různých dalších záznamů, které se k jednání vztahu-

jí.  

Ke konkrétní aktivitě lze dále evidovat jednotlivé typy dokladů, včetně pří-

padně vytvořených nabídkových sestav,pohybových dokladů. V evidenci úkolů 

lze evidovat úkoly, oceňovat je, zaznamenávat plnění těchto úkolů. 

V současnosti jsou evidovány některé kontakty ve stávajícím informačním 

systému bez dalších informací o proběhlých jednáních. Poptávky i nabídky jsou 



Vlastní návrhy řešení  

87 

zaznamenávány do systému PALSTAT, kde se ukládají i případné související 

dokumenty. Podrobný přehled o případných dalších kontaktech či výměně in-

formací má každý projektový manažer ve svém vlastním MS Outlook. 

Kategorie firemních aktivit – návrh 

Na základě analýzy a informací navrhuji vytvořit následující kategorie aktivit 

•  Nabídky přijaté 

•   Nabídky vydané 

•   Poptávky přijaté 

•   Poptávky vydané 

•   Potencionální zákazníci 

•   Reklamace přijaté 

•   Reklamace vydané 

•   Stížnosti 

•  Informační systém a evidence požadavků 

•   Služební cesty 

Firemní aktivity budou sloužit k evidenci všech obchodních jednání se stá-

vajícími, ale i potencionálními zákazníky. Úsek řízení jakosti je bude využívat 

k zachycení reklamačních procesů. Přístup do jednotlivých kategorií bude ome-

zen přístupovými právy.  

Reklamace přijaté i vydané bude řešit úsek řízení jakosti. Ostatní agendy 

týkající se komunikace se stávajícími či potencionálními zákazníky bude evido-

vat obchodní úsek. 

Služební cesty, které nelze zařadit do kategorie získávání nových zákazníků, 

či k řešení poptávkového, nabídkového nebo reklamačního procesu, budou evi-

dovány ve služebních cestách. 
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Přehled nad všemi činnostmi a do všech aktivit s možností vyhodnocování 

bude mít ředitel společnosti. 

Evidence poptávek 

Poptávku přijatou (vydanou), která přijde buď e-mailem, popřípadě je 

k dispozici na některém ze zákaznických portálů, projektový manažer (nákupčí) 

zaeviduje. Dále zde uvede veškeré podrobnosti týkající se poptávky, včetně pří-

padné e-mailové korenspondence, upřesňujících telefonických rozhovorů atd. 

Dále vznikne úložiště sdílených souborů na serveru, na který se bude projektový 

manažer odkazovat v případě, že budou existovat k poptávce například výkresy. 

Evidence nabídek 

V případě, že na poptávku bude navázána nabídka, bude zde existovat propojení 

mezi těmito případy. Vše bude sloužit k následujícímu vyhodnocení, kde bude 

možné sledovat například počet odeslaných nabídek, hodnocení úspěšnosti atd. 

Evidence potencionálních zákazníků 

Evidence potencionálních zákazníků bude k dispozici v evidenci potencionálních 

zákazníků. Je to důležité proto, aby nebyly stále oslovovány stejné firmy, popří-

padě, aby existovala historie obchodního případu a bylo možné na něj kdykoliv a 

především kýmkoliv navázat. 

Výstupy a hodnocení z evidence potencionálních zákazníků 

Na základě zadaných údajů bude možné filtrovat pomocí standardních funkcí 

IS Helios Orange následující informace z kategorie potencionálních zákazníků: 

•  Kolik bylo oslovených zákazníků v určitém období. 

•  Kolik bylo nově získaných zákazníků. 

•  Kolik bylo oslovených potencionálních firem konkrétním managerem. 
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Evidence reklamací a stížností 

Pro evidenci reklamací přijatých, vydaných a kroků s tím spojených, budou 

sloužit Firemní aktivity s kategorií REP – reklamace přijaté, REV – reklamace 

vydané a STI – stížnosti. 

V této evidenci budou následně k dispozici všechny přehledy o přijatých, 

vydaných reklamacích  

Pokud existuje jakákoliv činnost, kterou je nutné předat v rámci firmy a určit 

k ní například termín, bude vyplněn úkol. Tím bude zajištěno, že e-mailem ob-

drží pracovník, kterého se daná záležitost týká informaci o nutnosti splnit úkol, 

současně s jeho termínem. 

Výhodou bude svázání konkrétní reklamace s výrobkem, ke kterému se re-

klamace vztahuje, a na kterém dojde k označení, že je nutné provést kroky sou-

visející s korektním vyřešením reklamace. 

Po zadání všech kroků v úkolech, bude možné vytisknout 8 D report popřípadě 

reklamační protokol. 

Evidence služebních cest 

Pro interní potřeby zde budou evidovány jednotlivé služební cesty včetně zá-

znamů z nich. Bude tedy v návaznosti například na organizaci dohledatelné ko-

lik návštěv se u zákazníka uskutečnilo a s jakým výsledkem.  

4.2.11 Zavedení sledování SLA 

V předchozí kapitole jsem uvedla, že součástí nového systému bude systém 

CRM, který je v novém systému nazýván Firemní aktivity. Vzhledem k tomu, že 

je to systém univerzální, díky možnosti dělit tyto aktivity do kategorií, je možné 

ho využít právě i na sledování jednotlivých požadavků týkajících se IS, popřípa-

dě i technických požadavků vůči externímu dodavateli, popřípadě správci. 

Jednotliví koncoví uživatelé zde budou zadávat své požadavky, náměty ke 

zlepšení týkající se již zmíněných oblastí. Přiřadí jim taktéž určitou prioritu na 
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základě urgentnosti. Pracovník IT bude o vzniku nového SLA informován e-

mailem a následně stanoví, zda bude daný problém řešený interně pracovníky 

IT oddělení nebo externí dodavatelskou firmou a daný požadavek dle toho může 

přiřadit. Taktéž stanoví termín, ve kterém by měl být požadavek zpracován. 

Externí firma, stejně jako interní pracovníci budou informováni automatic-

ky e-mailem. Po zpracování požadavku zde zpracovatel uvede způsob řešení, 

pracnost a označí požadavek za splněný. V případě nutnosti schvalovat částku, 

za kterou bude požadavek zpracován bude nastaven na takovémto případu stav 

Ke schválení a externí firma zde zapíše částku a vysvětlení a případ uzavře. 

Tato evidence pak nese několik výhod. Bude totiž existovat databáze poža-

davků od koncových uživatelů a způsoby jejich řešení. Z vlastní praxe vím, že 

nastávají případy, kdy i sám uživatel ví, že se již problém řešil. Sám tuší, že se 

jedná o podobnou záležitost, ale není schopen si vzpomenout, které kroky vedly 

k úspěšnému zvládnutí.  

Tato databáze požadavků by tedy měla sloužit nejen k evidenci požadav-

ků, ale i způsobu jejich vyřešení a dále bude mít následující výhody: 

•  Bude existovat jednotná evidence požadavků na systém. 

•  Bude docházet k pravidelnému třídění požadavků. 

•  Žádný požadavek nebude moci být zapomenut. 

•  Zadavatel požadavku bude moci kontrolovat v jakém je jeho požadavek sta-

vu. 

•  Bude existovat historie požadavků a možnost se z nich „učit“. 

•  Bude možnost hodnotit IT oddělení na základě počtu zpracovaných uživate-

lů. 

•  Bude k dispozici na základě datumů možnost spočítat dobu reakce, dobu do 

vyřešení požadavku, ale i dobu řešení požadavku a s tím spojené finanční 

náklady. 

•  Na základě požadavků a jejich zpracování bude možné připravovat pravi-

delná školení pro uživatele k eliminaci požadavků. 
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4.2.12 Školení uživatelů – udržovat a zvyšovat know how 

pracovníků organizace a  

Neúplnost a nesprávnost zadávaných dat v mnoha případech souvisí s uživatel-

skou neznalostí. Na neznalost přímo navazuje i snížená rychlost při pořizování 

dat do systému, stejně jako špatná orientace v systému způsobuje určitá omeze-

ní, která se pak mohou projevit ve schopnosti pořizovat, vyhodnocovat, zpraco-

vat pouze určité množství dat a může způsobovat vyšší personální nároky pro 

celou firmu. Školení uživatelů, ale i správců IT by mělo být rozděleno do dvou 

kategorií. 

Školení nových uživatelů 

V případě nových zaměstnanců bude okamžitě po jeho nástupu zajištěno správ-

cem IS úvodní všeobecné školení, které se bude týkat základního ovládání celé-

ho systému. Dále bude zajištěn a vytvořen předpoklad pro úspěšné začlenění 

konkrétního pracovníka v rámci probíhajících procesů na jednotlivé moduly, 

které bude v rámci své pracovní kompetence uživatel využívat. Je vhodné začle-

nit toto do adaptačních plánů jednotlivých pracovních pozic, které na firmě jsou 

již vytvořeny.  

Školení stávajících uživatelů 

V pravidelných intervalech by mělo docházet k přeškolení všech klíčových, ale i 

koncových uživatelů z pohledu aplikací, které využívají pro svoji práci. Bylo by 

vhodné v pravidelných intervalech posuzovat úroveň znalostí a připravovat 

vhodná školení. Součástí těchto školení by mělo být nejen opakování nabytých 

znalostí při předcházejících školení, ale i připravit školení a obohatit dosud na-

byté znalosti o nové.  

Navrhuji rozdělit témata jednotlivých školení do skupin dle aplikací pří-

tomných ve firmě, do kterých budou zařazeni uživatelé podle toho, zda daný 

produkt ke své práci využívají. V rámci jednotlivých aplikací je možné stanovit 

ještě například moduly jednotlivých systémů a dále všeobecnou práci s aplikací, 
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která by zahrnovala obecné rozlišení například tvorbu kontingenčních tabulek, 

grafů, způsoby vytváření uživatelských sestav, filtrace atd. Protože každý IS po-

případě aplikace prochází vývojem, je nutné k plnému využití IS zachytit tyto 

novinky a předat je konkrétním uživatelům, kterých se týkají. 

K jednotlivým modulům by následně vznikl interval pravidelného přeškole-

ní. Pro snadnější údržbu by následně v modulu personalistiky vznikly jednotlivá 

školení, přiřazení uživatelé systému s naplánovanými školeními. Systém by 

v tomto případě měl pravidelně s předstihem upozorňovat, že je nutné některou 

z oblastí dle harmonogramu připravit. 

 

4.3 Pravidelné přezkoumání cílů v oblasti IT 

4.3.1 Dotazníky 

Pravidelné přezkoumání cílů a případná úprava informační strategie a obnova 

by měla probíhat alespoň jedenkrát ročně na základě posbíraných zkušeností od 

jednotlivých uživatelů například formou vhodně zvolených dotazníků.  

4.3.2 Postimplementační analýza 

Po roce fungování celého IS by měla být vyhotovena postimplementační analý-

ze, kde by mělo dojít k hodnocení plánovaných a skutečných přínosů nově zave-

deného IS. Tato analýza by měla včas odhalit případné nedostatky spojené s im-

plementací a měla by zaručit případné „dotažení“ činností, které byly v rámci 

nedostatku času při zavedení opomíjeny. Jistě nemalou pomůckou by mohlo být 

vyhodnocení efektivnosti z www.zefis.cz. 

4.3.3 Navržené metriky 

V následující kapitole budou popsány navrhované metriky, způsoby měření a 

jejich vyhodnocení. Na základě těchto ukazatelů by následně mělo docházet 

k zaměřením se na oblasti, které dlouhodobě budou vykazovat špatné výsledky a 
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za pomoci analýz následně odhalit kořenovou příčinu a učinit vhodná opatření 

k odstranění identifikovaných závad.. Je vhodné navrhnout více metrik a pak 

zvolit na základě principu jednoduchosti vyhodnocení ty, které budou pro danou 

oblast nejlépe vystihovat dosahované výsledky. 

Infrastruktura 

1. Investice do infrastruktury /Tržby firmy  

Procentuální vyjádření investic do IT technologií vůči tržbám firmy. Podnik by 

měl dbát na pravidelnou  

SLA 

Zde budou sledovány požadavky IT. Metriky mohou být následující: 

1. Počet vylepšení IS. 

2. Počet definovaných požadavků. 

3. Počet námětů. 

4. Počet splněných požadavků. 

5. Počet požadavků řešených externí firmou. 

6. Průměrná doba odezvy na požadavek. 

7. Průměrná doba řešení požadavku. 

IT oddělení 

Z metrik uvedených u SLA bude možné mimo jiné hodnotit i práci samotného 

IT oddělení a to například: 

1. Počet vylepšení IS. 

2. Průměrná doba řešení požadavku. 

3. Požadavky zpracované interními salami. 

4. Doba odstávky system/celková doba provozu. 
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Školení 

V rámci změny přístupu ke školení by měl být vybrán ukazatel, který by mohl 

identifikovat případně nutné změny. 

Návrh: 

1. Počet školení v oblasti IT na jednoho zaměstnance 

Tento ukazatel může poskytnout informaci o tom, zda-li dochází ke školení. Čím 

vyšší, tím více je dbáno na přeškolování zaměstnanců. Zde by bylo možné ještě 

rozlišit, zda-li se jedná o zaměstnance, který přichází do styku s IT a případně je 

do počtu celkových zaměstnanců nezařazovat. Nevýhodou je, že tento ukazatel 

nic nevypovídá o kvalitě školení a jeho přínosech. 

2. Počet školení /počet plánovaných školení 

Tento ukazatel poskytne informaci o plnění plánu školení. Nevýhodou je, že po-

kud bude naplánováno školení například málo, může dosahovat hodnoty 100%, 

a na špatné množství plánovaných školení nepoukáže. 

Řešení: 

Z navrhovaných ukazatelů bude vhodné zvolit ukazatel číslo 1. Pro přesnější 

informace bude vhodné ukazatel upravit a mezi zaměstnance řadit pouze ty, kte-

ří přichází do styku s IT. 

1. Počet školení v oblasti IT na jednoho zaměstnance 

 

4.4 Analýza rizik spojená se změnami IS 

Každá činnost, každá změna nese s sebou rizika, které lze při vhodném zacháze-

ní omezit. V následující kapitole bude uveden přehled jen několika rizik, které 

mohou mít vliv na úspěšnost celého projektu. Je nutné zdůraznit, že v případě 

změny celého IS se vyskytuje za jednotlivé oblasti rizik celá řada a je vhodné je 

definovat ještě detailněji. Zde budou uvedeny ty nejdůležitější. 
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4.4.1 Identifikace rizik 

1. Výběr nevhodného IS. 

2. Výběr nevhodného dodavatele IS 

3. Školení pouze vybraných klíčových uživatelů mohou vést k redukci předa-

ných informací při předávání informací a v důsledku k nevhodnému využí-

vání. 

4. Převod dat – špatně definované struktury pro převod existujících dat mo-

hou způsobovat chyby v novém systému. 

5. Oddělení IT – neexistuje, člověk, který má IS na starosti zpracovává sou-

časně kalkulace a má nedostatek času na to věnovat se činnostem se stávají-

cím IS, natož s nově příchozím.  Může to vést ke zpoždění celého projektu, 

protože například nestihne upravit tiskové formuláře. 

6. Dodatečné úpravy nedefinované při studii 

7. Špatně odkontrolované vstupy dat po převodu – uživatelé nemusí mít do-

statek času na odkontrolování převedených dat a případné chyby budou 

stát firmu po odsouhlasení další náklady. 

8. Opominutí toho, co v současném IS funguje a soustředění se na to, co ne-

funguje. 

9. Řízené sklady – nedůsledné zadávání, špatně uváděné šarže. 

10. Nedostatečná podpora členům projektového týmu. 

11. Nedostatečná propagace projektu. 

12. Utajování problémů. 

13. Nereflektovat očekávání zaměstnanců. 

14. Výskyt více nadřízených, zájmy jsou v konfliktu. 

15. Nedostatečné personální zázemí dodavatele. 

16. Nedostatečné přípravy na jednání. 

17. Nedostatečná dokumentace z jednání na straně odběratele. 
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18. Zpoždění projektu 

19. Špatná práce vedoucího projektu na straně odběratele při koordinaci členů 

týmu. 

4.4.2 Mapa rizik, hodnocení 

Jednotlivá rizika jsou ohodnocena na stupnici 1 -10 podle dvou kritérií – podle 

dopadu a pravděpodobnosti výskytu. Jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 10 Hodnocení rizik v projektu, stanovení pravděpodobnosti a dopadu. 

  

1 Výběr nevhodného IS. 4 10 40 

2 Výběr nevhodného dodavatele IS 5 6 30 

3 

Školení pouze vybraných klíčových uživatelů mohou vést k redukci předaných 
informací při předávání informací a v důsledku k nevhodnému využívání. 

4 6 24 

4 

Převod dat – špatně definované struktury pro převod existujících dat mohou 
způsobovat chyby v novém systému. 

3 7 21 

5 

 Oddělení IT – neexistuje, člověk, který má IS na starosti zpracovává současně 
kalkulace a má nedostatek času na to věnovat se činnostem se stávajícím IS, 
natož s nově příchozím.  Může to vést ke zpoždění celého projektu, protože 
například nestihne upravit tiskové formuláře. 

9 9 81 

6 Dodatečné úpravy nedefinované při studii 4 7 28 

7 

 Špatně odkontrolované vstupy dat po převodu – uživatelé nemusí mít dostatek 
času na odkontrolování převedených dat a případné chyby budou stát firmu po 
odsouhlasení další náklady. 

4 7 28 

8 
Opominutí toho, co v současném IS funguje a soustředění se na to, co nefunguje. 

6 8 48 

9 Řízené sklady – nedůsledné zadávání, špatně uváděné šarže. 6 8 48 
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10 Nedostatečná podpora členům projektového týmu. 1 7 7 

11 Nedostatečná propagace projektu. 6 6 36 

12 Utajování problémů. 2 5 10 

13 Nereflektovat očekávání zaměstnanců. 5 6 30 

14 Výskyt více nadřízených, zájmy jsou v konfliktu. 5 5 25 

15 Nedostatečné personální zázemí dodavatele. 4 7 28 

16 Nedostatečné přípravy na jednání. 5 7 35 

17 Nedostatečná dokumentace z jednání na straně odběratele. 4 6 24 

18 Zpoždění projektu 8 9 72 

19 

Špatná práce vedoucího projektu na straně odběratele při koordinaci členů 
týmu. 

4 7 28 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 11 Mapa rizik, grafické znázornění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z přecházejícího obrázku je patrné, že bude nutné se zabývat se všemi dete-

kovanými riziky. Speciální pozornost si zaslouží rizika ze 4 kvadrantu, která 

značí vysokou pravděpodobnost výskytu s vysokou závažností dopadu na firmu. 

(riziko 1, 18, 9, 8, 5, 11, 15, 6, 16,2, 14). 

V následující kapitole bude uveden návrh opatření ke všem definovaným ri-

zikům.  

4.4.3 Protiopatření 

V následujících bodech budou definována jednotlivá opatření pro zmírnění do-

padu hrozby, snížení zranitelnosti, popřípadě dopadu hrozby. 
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Výběr nevhodného IS 

Zcela zásadní riziko s největším dopadem. Pro jeho eliminaci je nutné stanovit a 

definovat všechny procesy, které ve firmě probíhají a ověřit si, zda je nově vybí-

raný software poskytuje. Metodik existuje celá řada a je možné případně zvolit i 

poradní hlas externího poradce. Určitě je vhodné navštívit jiné firmy mající vy-

braný produkt a informovat se o bezproblémovosti jeho chodu! 

Výběr nevhodného dodavatele IS 

V případě výběru dodavatele IS by jedním z kritérií měly být zkušenosti z vývoje 

a implementací IS u jiných zákazníků. Firma by měla disponovat možností SW 

upravovat a dále vyvíjet. Musí být ověřeno i dostatečné personální zázemí a jeho 

schopnosti u dodavatele a schopnost pružně a rychle reagovat na akutní či běžné 

požadavky. Zjištění může proběhnout u jiných zákazníků dodavatelské firmy. 

Školení pouze vybraných klíčových uživatelů 

Firma má několik možností jak zajistit školení nového IS. Buď zvolí levnější ře-

šení a zaškolí pouze klíčové uživatele nebo uživatele všechny. V případě zaškole-

ní pouze klíčových uživatelů hrozí riziko, že koncoví uživatelé nedostanou in-

formace v takové podobě, jakou potřebují pro svoji práci a navíc dochází k čás-

tečné „ztrátovosti“ předávaných informací. Pokud zvolí firma zaškolení klíčové-

ho uživatele je vhodné v testovacím provozu namátkově koncové uživatele 

v rychlosti dodavatelem například ověřit, zda zvládají základní kroky, které po-

třebují ke své práci. Ověření ze strany dodavatele sice bude znamenat pro firmu 

nějaké náklady, ovšem bude to znamenat motivace jak pro klíčového uživatele, 

tak i pro koncového zaměstnance, že jejich znalosti jsou nutné a budou se hod-

notit. Nalezení technik je jistě pro tento případ mnoho. 
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Převod dat  

Špatně definované struktury mohou způsobit chyby v novém systému.  V tomto 

případě by byla nejlepší smluvně ošetřená garance mezi stávajícím dodavatelem 

IS MAX a novým dodavatelem. Nový dodavatel nadefinuje strukturu požadova-

ných dat, dodavatel IS MAX ji naplní a ponese odpovědnost za případné pro-

blémy. 

Oddělení IT  - absence  

Neexistuje, člověk, který má IS na starosti zpracovává současně kalkulace a má 

nedostatek času na to věnovat se činnostem se stávajícím IS, natož s nově pří-

chozím.  Může to vést ke zpoždění celého projektu, protože například nestihne 

upravit tiskové formuláře. Je vhodné zvážit, zda nepřijmout vzhledem k velikos-

ti firmy vlastního člověka na správu IT technologií ve firmě. Druhým řešením je 

upravit současný stav a povinnosti vyplývající z funkce controlling nedelegovat 

alespoň po dobu implementace jinému pracovníkovi. 

Dodatečné úpravy nedefinované při studii 

V případě, že nebudou některé procesy ve studii uvedeny, budou vznikat poža-

davky na dodatečné úpravy, což bude znamenat nejen zpoždění celého projektu, 

ale i vícenáklady, které firma ponese. V tomto případě je vhodné zvážit nezávislý 

pohled externího konzultanta, který by podnikové procesy zmapoval a porovnal.  

Špatně odkontrolované vstupy dat po převodu z původního 

IS 

Uživatelé nemusí mít dostatek času na odkontrolování převedených dat a pří-

padné chyby budou stát firmu po odsouhlasení další náklady. Je nutné tedy vy-

hradit čas a motivovat zaměstnance k této kontrole. Vedoucí projektu by měl být 

schopen prosadit mimořádné odměny za definované úspěšné dílčí činnosti jed-
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notlivým členům týmu. Taktéž by měl prosadit na toto období placené přesčaso-

vé hodiny, které jsou v současné době součástí základní mzdy. 

Opominutí toho, co v současném IS funguje a soustředění se 

na to, co nefunguje. 

Tendence při definici požadavků při přechodu na nový IS jsou zřejmé. Jednotli-

vé pracovníky zajímá především to, co je tíží, co nefunguje. Zapomínají na to, co 

ovšem běžně dělají a problém s tím nemají. 

Je nutné důsledně popsat procesy ve firmě, tak jak fungují v současnosti! 

Teprve poté definovat představu, jak by fungovat měly! Tím bude zajištěno, že 

žádná část nebude opomenuta. 

Řízené sklady – nedůsledné zadávání, špatně uváděné šarže. 

Z dílčích činností, které jak bylo uvedeno výše, by měly být rozebrány detailně 

pro každý proces, do kterého změna zasahuje, bude uvedeno riziko v procesu 

skladování. Řízené sklady vyžadují důslednost a pečlivost při zadávání dat do 

systému. Každý skladový pohyb, i přeskladnění, je nutné do systému zazname-

nat, jinak stav skladů nebude odpovídat skutečnosti. 

Riziko lze eliminovat opakovaným školením pracovníků skladů a hlavně 

v počátcích důslednou náhodnou kontrolou, zda  prováděné činnosti jsou správ-

ně realizovány i v IS. 

Nedostatečná podpora členům projektového týmu. 

Vedení musí jasně deklarovat podporu všem členům projektového týmu.  

Nedostatečná propagace projektu. 

Vedení i členové týmu musí o projektu komunikovat se svými podřízenými. Je 

nutné pravidelně informovat o stavu v jakém se celý projekt nachází, deklarovat 

a opakovat cíle, kterých chce firma v této oblasti dosáhnout. Je vhodné zmiňovat 
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důvody a konkrétní přínosy do budoucna pro celou organizace, stejně jako pro 

jednotlivce alespoň v krátkosti na poradách, které jsou pravidelně v rámci jed-

notlivých oddělení uskutečňovány. 

Utajování problémů. 

Problémy je nutné prezentovat. Je tedy vhodné ubezpečit vedoucího projektu, že 

problémy při realizaci projektu vždy vznikají a věc nesmí brát jako osobní selhá-

ní. 

Nereflektovat očekávání zaměstnanců. 

V přípravě na jednání o konečné podobě IS by měli být brány v úvahu i poža-

davky a přání konečných uživatelů. Je vhodné, aby každý vedoucí za svoji oblast 

sepsal přání a požadavky svých podřízených, které zapracoval do konečných po-

žadavků. 

Výskyt více nadřízených, zájmy jsou v konfliktu. 

V případě realizace projektu se můžou dostat do konfliktu především z časového 

hlediska zájmy běžného provozu a zájmy projektu. Pro tento případ je nutné 

jasně definovat priority a způsob řešení. 

Nedostatečné personální zázemí dodavatele. 

V případě výběru dodavatele IS je vhodné ověřit a to konkrétním výpisem osob 

pracujících u dodavatele seznam osob, které budou firmu z hlediska technické-

ho, ekonomického, výrobního, skladového hospodářství atd. obsluhovat. Je 

vhodné mít k dispozici i jejich zastupitelnost. 

Nedostatečné přípravy na jednání. 

Je nutné pracovníkům umožnit čas na přípravu na jednání. V současnosti firma 

neplatí přesčasové hodiny svým zaměstnancům, kteří je mají již zohledněné 
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v základní mzdě. Je na zvážení, zda-li hodiny strávené na přípravách projektů 

hodnotit samostatně. 

Nedostatečná dokumentace z jednání na straně odběratele. 

Je nutné stanovit zodpovědnou osobu při každém jednání a uchovávat zápisy 

z těchto jednání.  Tyto zápisy by měly být podepsány účastníky obou 

stran.Firma se vyhne rozporům s dodavatelskou firmou o tom, co bylo či nebylo 

definováno. 

Zpoždění projektu 

Může nastat ze spousty důvodů. Je vhodné definovat kontrolní body a jejich 

termíny, tak aby se na případná zpoždění dalo pružně reagovat a eliminovat tak 

vícenáklady s tím spojené. 

Špatná práce vedoucího projektu na straně odběratele při 

koordinaci členů týmu. 

Na základě stanovení kontrolních bodů celého projektu je vhodné ověřit, zda 

nedochází k případným zpožděním špatnou koordinací členů týmu. 

4.5 Efektivnost navrženého řešení 

4.5.1 Odhad nákladů – TCO 

Náklady v rámci implementace po změnách oproti roku 2009 jsou uvedeny 

v následující tabulce. Jsou v nich ovšem začleněny i nové požadované vlastnosti 

systému, které v původním řešení neexistovali. V nákladech není začleněn čas 

konkrétních zaměstnanců, kteří budou daný projekt řešit, stejně tak i čas za-

městnanců strávených na školení v pracovní době. 
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Tab. 11 Předpokládané náklady na zavedení IS Helios Orange 

Položka Částka 

Licence IS Helios Orange          449.895,- Kč 

Poplatek za údržbu a rozvoj IS Helios Orange – 1. rok            104.118,- Kč 

Poplatek za údržbu a rozvoj IS Helios Orange – 2. rok            104.118,- Kč 

Poplatek za údržbu a rozvoj IS Helios Orange – 3. rok            104.118,- Kč 

Implementační práce          871.400,- Kč 

Specifické úpravy systému Helios Orange          735.000,- Kč 

Maintenance specifických úprav systému Helios Orange – 1. rok 66.150,- Kč 

Maintenance specifických úprav systému Helios Orange – 2. rok 66.150,- Kč 

Maintenance specifických úprav systému Helios Orange – 3. rok 66.150,- Kč 

Tvorba rozhraní IS Helios Orange na sledovací systém (SYMPS)          180.000,- Kč 

Tvorba rozhraní IS SYMPS na IS HELIOS Orange          116.600,- Kč 

Propojení systému Palstat CAQ na IS Helios Orange         102.000,- Kč 

Licence HR systému Kompas2          109.530,- Kč 

HR systém Kompas2 – roční poplatek za údržbu a rozvoj – 1. rok 20.640,- Kč 

HR systém Kompas2 – roční poplatek za údržbu a rozvoj – 2. rok 20.640,- Kč 

HR systém Kompas2 – roční poplatek za údržbu a rozvoj – 3. rok 20.640,- Kč 

Implementace HR systému Kompas2          105.000,- Kč 

Programové úpravy HR systému Kompas2 53.000,- Kč 

Dopravné v souvislosti s implementací IS/ICT řešení 41.500,- Kč 

HW, SW a instalační práce       1.125.589,- Kč 

Cena celkem bez DPH      4.462.238,- Kč 

 

4.5.2 Kvalitativní přínosy navrženého řešení 

Na očekávaný přínos je možné se podívat z několika pohledů a rozčlenit je z po-

zice: 

•  Majitele firmy. Zde by mělo sloužit navržené řešení ke zhodnocování jejich 

majetku. 

•  Manažeři firmy by měli dostávat přesné informace pro řízení firmy včas pro 

úspěšné řízení firmy. 
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•  Zaměstnanci by měli pocítit zlepšení komfortu při práci se systémem a po-

chopit smysluplnost pořizovaných dat. 

•  Zákazník by měl vše pocítit díky produktu, který bude dostávat v požadova-

ném termínu, v požadovaném množství, požadované kvalitě za přijatelnou 

cenu. 

Přínosy v jednotlivých oblastech informačního systému byly porovnány již 

v kapitole 3.3.2. tabulka 4-7. Nyní ještě zobecním celkové přínosy navrže-

ného řešení a uvedu konkrétní přínosy pro zavedení EDI a  řízených skladů. 

Obecné přínosy navrženého řešení: 

•  Data v novém systému budou dostupnější a přehlednější. 

•  Úspora pracnosti. Fakturantky zvládnou pořizovat větší množství dat s větší 

přesností. 

•  Bude existovat větší zastupitelnost. 

•  Díky optimalizaci plánování výroby v novém IS dojde k omezení kooperací, 

což povede k úsporám. 

•  Dojde ke zkrácení průběžné doby zakázky vlivem lepší organizace a pláno-

vání. 

•  Dojde k omezení chybovosti ve skladech. 

 

 

 

Zavedení EDI - přínosy 

•  Levnější než papírová komunikace. 

•  Sníží se náklady na administrativu, nebude nutné přijímat dalšího pracov-

níka v případě, že se v budoucnu zvýší počty zákazníků a množství 

pořizovaných dat. 

•  Zadávání dat bude rychlejší. 



Vlastní návrhy řešení  

106 

•  Dojde k větší přesnosti při zadávání dat ->dopad na výrobu ->efektivnější 

plánování. 

•  Dojde k přesnějšímu plánování potřebného material, který je úzce provázán 

na kontrakty a tím k optimalizaci zásob. 

Zavedení řízených skladů – přínosy 

Zde budou úspory po přechodu do rutinního provozu znatelné a zavedení 

řízených skladů bude znamenat: 

•  Mělo by dojít k efektivnějšímu využití skladů. 

•  Měla by se projevit eliminace chyb při výdeji ze skladu. 

•  Zefektivní se práce ve skladě. 

•  Skladník nehledá, kde je zboží umístěno, ale je tam směrován IS.  

•  Je okamžitý přehled nad stavem skladu. 

•  Díky použití PDA dojde k ověření, zda se jedná skutečně o správnou 

položku vydávanou ze system. 

•  Lze skladníkovi naplánovat díky místům uložení trasu a šetřit čas. 

•  Při příjmu bude kontrolováno zda položka je zaskladněna s použitím čáro-

vého kódu na správné místo. 

•  Skladník již nemusí k pc a nehrozí, že zapomene zadat vydané množství do 

IS, což má potom za následek nesoulad mezi fyzickým množstvím a 

množstvím v IS. To má jistě vliv na objednávky materiálu a firma se může 

dostat do situace, že například nemá z čeho vyrábět. 

•  Dojde k optimalizaci skladových zásob na skladě a s největší pravděpodob-

ností bude moci firma předpokládanou investici do nových skladových pro-

stor odložit. 

 

4.5.3 Sledování nákladů v IT návrh změny. 

Jak již jsem zmínila v analytické části kapitola 3.3.7 sledování nákladů v součas-

nosti probíhá bez dalšího členění na jednotlivé informační systémy (produkty) 



Vlastní návrhy řešení  

107 

pouze na základě nákladových okruhů uvedených v tabulce. Z pohledu vyhod-

nocení investic doporučuji zavést další členění nákladových dokladů pro 

středisko IT, které bude dale členěno podle toho zda se jedná o : 

•  Hardware. 

•  SW Palstat. 

•  SW Symps. 

•  Ostatní aplikace. 

•  IS Helios Orange. 
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5 Závěr 

 

V této práci byla vytvořena informační strategie konkrétního podniku Li-

sovna plastů spol. s r. o. ve Velkém Meziříčí, kde dosud v minulosti takový do-

kument neexistoval.  

Je nutné si uvědomit, že informační systém v podniku vytváří podporu 

všem hlavním důležitým procesům ve firmě a je nedílnou součástí schopnosti 

firmy dosahovat konkurenceschopnosti na trhu.  

Pro každou firmu je důležité pravidelně aktualizovat cíle, kterých chce fir-

ma dosahovat i v oblasti informačních technologií na základě stále se měnícího 

okolního prostředí. Pouze schopnost včas reagovat na změny a „umět“ porozu-

mět a zareagovat pružně na požadavky zákazníka, může vést ke stabilitě a růstu 

podniku. 

Každá firma v současné době věnuje nemalé prostředky do procesu zlepšo-

vání ve většině firemních procesů. Je nutné pochopit, že i náměty ke zlepšení 

v oblasti IT mohou vést k úsporám. Problémem jistě je, že lze ve většině případů 

vyčíslit pouze náklady investované do nového řešení v oblasti IT a přínosy nesou 

pouze kvalitativní charakter. V takovém případě si především vedení firmy, kte-

ré schvaluje investice, musí uvědomit, že například informace, které díky nové-

mu řešení získávají, jim pomáhají se „správně“ a „včas“  rozhodovat a přijímat 

komplexní opatření, které ve svém důsledku vedou buď k samotným úsporám, 

popřípadě k novým příležitostem, které přináší zisk, popřípadě zabrání včas 

hrozícím ztrátám. IT technologie napomáhají optimalizovat ostatní hlavní či 

podpůrné procesy ve firmě. 

Firma Lisovna plastů spol. s r. o. prochází nyní implementací nově zvolené-

ho informačního systému Helios Orange. V této práci byly shrnuty důvody, které 

vedou k jeho změně a bylo prokázáno na základě analýzy, že nutnost změny byla 

odůvodněná, nutná a nevyhnutelná. Dále vyplynulo, že by firma měla věnovat 
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větší důraz na bezpečnostní politiku a byl proveden nástin oblastí na které by se 

měla směřovat. Součástí řešení je i zavedení CRM systému, který bude pro firmu 

úplně nový. Navrhla jsem zavedení evidence požadavků SLA pro přehlednost, 

možnost vyhodnocování i zkrácení dob řešení jednotlivých požadavků v oblasti 

IT. 

Ukázala jsem, že je možné stanovit i přes absenci přímých finančních uka-

zatelů metriky, které je možné sledovat. 

Pro firmu bylo na současný informační systém MAX vyhotoveno hodnocení 

efektivnosti a vyváženosti na www.zefis.cz a bude jistě přínosné sledovat tuto 

efektivnost a vyváženost i po zavedení nového informačního systému Helios 

Orange. Je vhodné sledovat vývoj nově nasazovaného IS v čase a to například 

ihned po zavedení (kde pravděpodobně bude zřejmá nespokojenost uživatelů) a 

například po roce, kdy by mělo dojít k výraznému posunu vnímání koncových 

uživatelů, ale i samotného managementu firmy, který bude mít k dispozici nové 

možnosti pro rozhodování. 

Navrhla jsem dále způsob členění nákladů do IT, neboť firma disponuje 

větším množstvím separátních systémů a bude vhodné náklady na jednotlivé 

SW zařadit. 
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