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Abstrakt 

 
Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné 

firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy 

možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ekonomické možnosti, tak 

abychom zvýšili efektivní řízení firmy a docílili tak lepších ekonomických výsledků. 

 

 

Abstract 
 

Bachelor´s thesis deals with real company´s information system. Then on the basis of 

analyzis and analythic methods returns will be designed a proposed changes and 

improvements with respect to company´s requirements and economics possibilities for 

increasing the effectiveness of company management and achieving better economical 

results. 
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Úvod 

 

Informace jsou základní jednotkou jakékoliv činnosti běžného života. V podnikové 

praxi jsou informace u většiny případů mnohem cennější než v praxi běžného života. 

Proto je výhodné se naučit s informacemi účinně pracovat.  

To nám umožňují informační systémy, které se staly nedílnou součástí každé současné 

firmy. Pomáhají nám ušetřit čas a mnohdy i finance. Abychom mohli docílit kvalitní 

práce s informacemi, musíme umět s nimi pracovat a správně je uchovávat. Neméně 

důležitá je i znalost prostředí a požadavků firmy, která chce s informacemi pracovat.  

Informační systém každé firmy by tak měl pokrýt veškeré podnikové procesy, které v ní 

probíhají a měl by vyhovovat všem jeho uživatelům a být pro ně oporou. 

Tato práce se zabývá posouzením a návrhem změn v informačním systému konkrétní 

firmy, která zde však bude vystupovat z přání jednatele pod změněným názvem XYZ 

s.r.o. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit současný informační systém vybraného 

výrobního podniku za pomoci SWOT analýzy, posouzení hlavních firemních procesů a 

interního pozorování a následovně za daných podmínek stanovených firmou navrhnout 

možné změny tak, aby vedly ke zlepšení současného stavu. V závěrečné části bude 

provedena optimalizace a ekonomické zhodnocení společnosti, podle kterého lépe 

posoudíme reálnost a případnou výhodu daného návrhu.  
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2. Teoretická východiska práce 

Tato část obsahuje teoretická východiska využívaná v následujících kapitolách. 

 

2.1.   Informace  

Pojem informace má velice rozsáhlý význam. Informace se používaly dávno předtím, 

než se objevila jakákoliv technika. I pojem informace se s postupem doby vyvíjel a 

měnil svůj původní význam. V dnešní době informačních technologií se lidé snaží 

s informacemi pracovat čím dál tím efektivněji. Z pohledu informačních technologií se 

dá říci, že informace jsou získávány: reálný svět – data – informace. Z informací se dále 

stávají znalosti, které lidé využívají ještě dále a díky nim se rozhodují (9). 

 Informace jsou dokonce měřitelné, můžeme informace měřit podle stran, slov, či 

znaků, v informatice se setkáváme spíše s měřením dle bitů či bytů. Například jeden 

znak abecedy evropských znaků má velikost okolo 1 bytu oproti asijským abecedám, 

kde jeden znak je kódován zpravidla do 2-4 bytů. Musíme si ale uvědomit, že ne vždy 

se jedná právě o informace. Jedna stránka o stejné velikosti může obsahovat například 

nesmyslné věty či pouze neznámé znaky. Pokud tedy informace postrádají význam a 

smysl, nejsou to již informace (5). 

 

2.2.   Data 

Data můžeme chápat, jako veškeré uložené zprávy na určitém médiu. Z předchozího 

odstavce si můžeme lehce odvodit to, že pokud jsou data využívána, stávají se z nich 

informace, protože tím se jim přiřadí význam a smysl. Z toho vyplývá, že z dat se při 

jejich čtení stávají informace a naopak při zápisu informací nám vznikají data (5). 

 

2.3.   Systém 

Systém lze definovat mnoha způsoby, většinou se musí upřesnit, o jaký pohled na 

pojem systém se jedná. Obecně je systém označován za souhrn spolu souvisejících 

prvků, které jsou sdruženy do určitého smysluplného celku. Z těchto různých pohledů 

vychází následující definice systému (5):  

 Podle chování systému je systém definován jako objekt, který přiřazuje procesu 

na vstupu určitý výstupní proces. Tento pohled je označován jako behaviorální.  
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 Kompozitní pohled, definuje systém jako objekt, který se skládá z různých  

prvků a vazeb mezi nimi.  

 

 Množinu prvků potom označujeme jako universum systému a množinu všech vazeb 

mezi prvky označujeme jako strukturu systému. Čím větší je počet prvků v systému, tím 

stoupá jeho složitost. Pro jednodušší pochopení a modelování některých složitějších 

systémů je potřeba systém rozdělit (dekomponovat) do jednotlivých subsystémů (5).   

Systémy lze rozdělit podle různých hledisek a specifik na několik typů. Jeden z těchto 

typů je i informační systém (5). 

 

2.4. Informační systém  

Informační systém (dále jen IS) lze chápat jako široký komplex lidí, technologických 

prostředků a informací. Jednoduše můžeme označit IS také jako jakoukoli výměnu 

informací v organizaci a jejich následovné zpracování. Lze určit cíl informačního 

systému také jako sběr, přenos, aktualizace, uchování a další zpracování informací. 

Hlavní úkol celého takového systému je pak zlepšit výkonnost uživatelů a zlepšit 

celkovou práci s informacemi a tím vylepšit jejich celkové zpracování a následovné 

využití. Pod pojmem informace pak rozumíme data sloužící zejména pro rozhodování a 

řízení v rozsáhlejším systému. Informační systém by měl být navrhnut tak, aby 

podporoval jednotlivé procesy ve firmě a to jak interní, tak i externí (10),(11). 

 

2.5. Životní cyklus informačního systému  

Po úvodním vyřešení základních otázek plánování, návrhu a řízení nastává právě životní 

cyklus informačního systému. Tento cyklus sestává z těchto částí (1),(21): 

1) Provedení analytických prací a volba rozhodnutí – v této etapě je 

důležité, aby si zadavatelé jasně stanovili, zda je nutné vytvořit nový informační 

systém nebo bude postačující inovace toho stávajícího. 

2) Výběr systému a jeho dodavatele – jak už název této etapy napovídá, jedná se 

o výběr produktu, který nejlépe napovídá o potřebách podniku a následný výběr, 

jak dosažení tohoto produktu docílit – pomocí koho. Do tohoto bodu spadá i 

zajištění hardware, software, infrastruktury – tzv. komplementárních produktů.  
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3) Uzavření smluvního vztahu – tato část se může zdát jako triviální, ale právě 

tato etapa patří k nejkritičtějším. Je nutné dát si pozor na sadu smluv. Bývá 

vhodné si pro tuto etapu využít externí firmy ať už ve formě poradenské firmy 

nebo právní kanceláře. 

4) Implementace – tato část životního cyklu IS zahrnuje přizpůsobení 

(customizaci) nebo jeho modifikaci, aby co nejlépe odpovídal požadavkům 

podniku.  

5) Testování – v této etapě se provádí testování na již hotovém IS. Je důležité této 

fázi otestovat veškeré možné vstupy a výstupy tak, aby byly nedostatky zjištěny 

ihned v této fázi a byla tak případně možná okamžitá oprava. 

6) Strategie zavádění systému – do této etapy se nezahrnuje pouze samotná 

instalace, zavedení do provozu nebo transformace předešlých částí, ale je tím 

myšleno i školení uživatelů, které je velice důležitým prvkem neboť může 

způsobit potencionální averzi uživatelů vůči systému a s tím i jistý neúspěch 

celého projektu. Zavedení systému může být zavedeno rozlišnou strategií: 

 Souběžnou strategií – souběžný provoz původního a nového systému 

zároveň do doby, dokud nový systém neplní spolehlivou funkci. 

 Pilotní strategií – zavedení nového systému pouze ve vybrané části 

podniku 

 Postupnou strategií – zavedení pouze částí (zpravidla primárních) 

informačního systému a až po jejich ověření dochází k celkovému 

zavedení systému do podniku.   

 Nárazovou strategií – spočívá v okamžitém zavedení nového 

informačního systému do podniku.  

7) Provoz a údržba systému – zahrnuje ostrý provoz celého řešení způsobem, 

který umožní realizaci očekávaných přínosů 

8) Reengineering – Etapa přehodnocením požadavků na daný informační systém 

případně jeho úprava, či začátek zcela nového životního cyklu (1),(21). 
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2.6.   Podnikový informační systém 

Podnikový informační systém spoluvytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy. Tato definice se 

záměrně vyhýbá upřednostňování hardware a software, tedy automatizaci zpracování 

dat. Přílišný důraz pouze na automatizaci neuspořádaných procesů bývá jedním 

z hlavních důvodů neúspěchů informačních systémů v praxi (1). Nedílnou součástí 

podnikového informačního systému jsou také tzv. infrastrukturní aplikace, jako jsou 

např. portálová řešení, aplikace pro správu dokumentů, podporu práce nebo pro řízení 

pracovních toků. 

Podle holisticko-procesní klasifikace tvoří podnikový informační systém (19): 

1. Enterprise Resource Planning (ERP) - řízení interních podnikových procesů 

2. Customer Relationship Management (CRM) - procesy směřované 

k zákazníkům 

3. Supply Chain management (SCM) - řízení dodavatelského řetězce 

4. MIS - sbírá data z ERP, CRM, SCM a také externích zdrojů a vyhodnocuje je. 

 

2.6.1. ERP – Enterprise resource planning 

 

ERP systém neboli systém plánování podnikových zdrojů umožňuje řízení a koordinaci 

všech upotřebitelných podnikových zdrojů a aktivit, zpravidla interních. Na počátku se 

s pojmem ERP systémů myslelo hlavně rozšiřování funkcionality na řízení lidských 

zdrojů a financí a dále pokrýváním specifických oblastí průmyslových podniků, jako je 

řízení projektů a výroba investičních celků (1).  

Hlavním úkolem ERP systémů je eliminovat běžné problémy, které by nám vznikly 

v rámci mnoha dílčích aplikací, které pokrývají požadavky jednotlivých oddělení 

(výroba, sklad, prodej) a které nemají společný programový základ a s tím související 

například nekonzistence, chybovost a neefektivnost využívání podnikových dat a 

operací (1).  

Hned vedle tradičního způsobu implementace ERP systému, který spočívá v budování 

podnikových aplikací podle individuálních potřeb zákazníků je charakteristický pro 

ERP systémy již přednastavená ERP řešení, která jsou nazývaná někdy též jako 
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tzv.“krabicová řešení“. Toto řešení umožňuje ušetřit nemalé náklady vynaložené na 

úpravu software ve formě vynaložené práce odborníka – programátora. Další možné 

řešení, které představuje poslední vývojovou fázi těchto systémů je pronájem ERP 

systému někdy také nazývané jako Application Service Providing (ASP). Tato varianta 

představuje outsorcingové řešení poskytování špičkového ERP systému zejména pro 

menší organizace (19).  

ERP systémy jsou dále děleny podle komplexnosti podpory jednotlivých procesů a to na 

(19):  

 Lite ERP systémy 

 Best of Breed ERP systémy 

 All-in-One ERP systémy 

 

Jak už název napovídá, prvně zmiňovaný Lite ERP systém poskytuje tzv. odlehčenou 

verzi komplexních ERP systémů. Využití nachází hlavně v malých organizacích (19). 

 

Druhý typ jsou Best-of-Breed ERP systémy. Tato verze se zaměřuje pouze na jeden 

proces, který ovšem zastřešuje do nejmenších detailů. Z toho jasně vyplývá, že tento typ 

nepodporuje všechny procesy ve společnosti a proto bývá nutné zajistit více ERP 

systémů (19). 

 

Poslední typ All-in-One ERP systém zastřešuje všechny hlavní interní podnikové 

procesy, ale nevýhodou je nižší detailnost jednotlivých procesů. Tím pádem je důležité 

vynaložit další prostředky na následnou úpravu takového systému (19). 

  

2.6.2. CRM – řízení vztahu se zákazníky 

 

Označujeme tak externí procesy, které jsou součástí obchodního cyklu.  

Řadíme sem převážně (19):  

 Řízení kontaktů, do kterého spadá hlavně obousměrná komunikace se zákazníky 

 Řízení obchodu, který zahrnuje objednávkový cyklus 

 Řízení marketingu   

 Servisní služby – zajištění záručního i pozáručního servisu s hlavním cílem a to 

posílit spokojenost samotného zákazníka 
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2.6.3. SCM – řízení dodavatelského řetězce 

Řízení dodavatelského řetězce patří mezi další externí procesy podniku. Obvykle 

představuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel, výrobce, 

distributor, prodejce, zákazník), a tím odkrýváme jeho schopnost reagovat na 

požadavky zákazníka. Nesmíme zapomenout, že základním předpokladem pro úspěšné 

fungování SCM je fungující podniková logistika, ale přitom si musíme uvědomit, že 

logistika jako taková není přímou součástí dodavatelského řetězce (19). 

 

2.6.4. MES – výrobní informační systémy 

Výrobní informační systémy nebo se můžeme setkat spíše s akronymem MES 

(Manufacturing Execution Systems), se využívají k získání provozních dat v reálném 

čase. V hierarchii podnikových informačních systémů zaujímají místo mezi 

technologickou úrovní výroby a ERP systémy (19).  

 

MES se zabývá podrobným sběrem dat a jejich následným zpracováním pro účely 

vyhodnocení výroby a operativního řízení. Funkcionalitu samotného MES nelze 

jednoduše vymezit tak, jak tomu je například u ERP systémů. Tento fakt je dám hlavně 

tím, že výrobní informační systémy jsou více spjaty s typem výroby (19).   

 

2.7.   Modelování informačního systému  

Cílem modelování informačního systému je vytvořit si model dříve než vlastní 

informační systém. Vytvoření funkčního informačního systému není triviální, proto se 

využívá množství různých technik, které nám modelování usnadní. Existuje několik 

modelů, je to například fyzický model, který je v podstatě zmenšenina modelu reálného, 

dále matematický model, který obsahuje sadu rovnic, které simulují chování systému 

reálného nebo model počítačový, který formou softwaru simuluju reálný systém. Každý 

z těchto modelů představuje pouze obraz reálného fungování systému a tak je využíván 

hlavně pro simulace situací, které mohou nastat v reálném prostředí (17).   
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Procesní model 

Slouží k popisu jednotlivých procesů ve společnosti. Zachycuje jednotlivé činnosti a 

návaznosti, které jsou mezi nimi (17).  

Pro vytváření procesního modelu nám může posloužit velmi dobře notace Business 

Process Mode Notation – BPMN, která využívá pro modelování a simulování procesů 

nptace možností jazyka UML. Diagramy BPMN se skládají z několika základních 

elementů (2): 

 

Obr. 1: Základní elementy notace BPMN (Upraveno dle: 2) 

 

Funkční model 

Funkční model můžeme znázornit pomocí vývojového diagramu. Tento diagram patří 

obecně k jednomu z nejvyužívanějších. Slouží nám ke znázornění jednotlivých kroků 

algoritmu nebo obecného procesu. Vývojové diagramy jsou velmi často využívány 

během programování pro analýzu, dokumentaci, návrh nebo řízení procesu. Díky 

vývojovému diagramu lze vcelku snadno zjistit chybu sledováním průběhu (9).  

Vývojový diagram využívá následující značky: 

 

Obr. 2:  Základní značky vývojového diagramu (Upraveno dle: 9, s. 93) 
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2.8.   SWOT analýza firmy 

SWOT analýza je typem strategické analýzy. Dá se říci, že je to univerzální analytická 

technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů. Slouží k identifikaci 

problémových oblastí podniku a tvorbě strategií pro udržení a zlepšení současné situace 

podniku. 

SWOT analýza se skládá ze 4 základních skupin a to:  

 Strenghts - Silné stránky 

 Weaknesses – Slabé stránky 

 Opportunities – Příležitosti 

 Threats – Hrozby 

Mezi vnitřní vlivy (S-W) patří silné a slabé stránky společnosti a mezi vnější  

faktory (O-T) patří příležitosti a hrozby. SWOT analýza se využívá nejen pro hodnocení 

podniků, ale má široké využití, dá se tedy poměrně jednoduše použít právě i k 

zhodnocení informačního systému firmy (3). 
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3. Analýza problému 

V následující části práce se zaměříme na analýzu konkrétní firmy. Tato část zahrnuje 

základní představení této společnosti, charakteristiku jejich činností, popis její současné 

situace, představení organizační struktury firmy a současný stav IS/IT ve společnosti. 

Dále se v této části zaměřím na analýzu hlavních procesů firmy, jejich podporu 

stávajícím informačním systémem a zhodnocení současného stavu firmy a jejího IS/IT 

pomocí SWOT analýz. V závěru udělám souhrn slabých míst.  

 

3.1. Základní údaje o firmě 
 

Pro účely této práce byly pozměněny či vynechány některé základní údaje o firmě 

z důvodu respektování přání vedení o zamezení jakéhokoliv úniku informací mimo 

podnik.  

 

Název:  XYZ s.r.o. 

Pravní forma firmy: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba vodovodních baterií a koupelnových doplňků 

   Vodoinstalatérství 

   Obchodní činnost  

 

Výrobní sortiment: Vodovodní baterie, koupelnové doplňky, sprchový doplňky, 

záchodová sedátka  

 

Základní informace: Firma XYZ s.r.o. působí na našem trhu od roku 1990 a je předním 

výrobcem vodovodních baterií a koupelnových doplňků. 

Společnost nesídlí pouze v České republice, ale také ve střední a 

východní Evropě.  
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Firma nabízí funkční výrobky koupelnového sortimentu vlastní výroby. Firma dále 

prodává i produkty od jiných firem, kde vystupuje pouze jako prostředník. Díky 

hodnotné kontrole a dodržování platných norem firma produkuje výrobky s velmi 

vysokou kvalitou. Firma má tendenci o neustálé zvyšování kvality a produktivity celé 

výroby, což dále napomáhá budování jména společnosti a upevňování její pozice na 

trhu. 

 

Velkou část své výroby firma vyváží do zahraničí, ale i v České republice si nachází své 

zákazníky a to zejména díky svému plně funkčnímu elektronickému obchodu a svým 

prodejnám ve dvou městech, kde firma díky vlastnictví těchto kamenných prodejen a 

faktu, že je přímým prodejcem svých výrobků, nabízí svým zákazníkům široký 

sortiment svých výrobků za příznivé ceny. 
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3.2. Organizační struktura firmy 

Firma XYZ s.r.o. je zejména výrobní společností s ručením omezeným. V dalším bodě znázorním graficky její organizační strukturu. 

 

 

 

Obr. 3: Organizační struktura firmy XYZ s.r.o. (Zdroj: Vlastní dle interních dokumentů)
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Jednotlivá střediska spolu nejsou geograficky nijak spjata. Firma patří do tzv. kategorie 

SME (Small and Medium Enterprise). 

 

3.3. Informační technologie 

Výrobní středisko disponuje vlastním IT oddělením. Disponuje zhruba sedmdesáti 

klientskými stanicemi a čtyřmi servery. V závodě se nachází automatizovaná výroba i 

sklad. Díky geografické vzdálenosti je středisko výroby propojeno s obchodním 

střediskem pomocí virtuální privátní sítě (VPN).  

 

Nasazení informačních systémů obecně se neobejde bez komplementárních produktů, 

které umožňují hladký chod takového systému. Mezi takové komplementární produkty 

můžeme zařadit například operační systém, síťovou infrastrukturu, databázovou 

platformu či hardware obecně a to z dvou možných pohledů – jak na pracovních 

stanicích, tak i serverech. 

 

3.3.1. Hardware 

Firma disponuje zhruba 70 počítači. Díky množství pracovních stanic a z historických 

důvodů je v závodě velmi rozmanitý hardware. Maximální stáří hardware u stanic je na 

hranici 10 let s tím, že každý rok probíhá obměna určitého množství stanic za nové. 

Servery jsou zde zastoupeny v podobě umístění v tzv. tower řešeních a nachází se 

v klimatizované místnosti společně se stojanovým rozvaděčem (rackem), ve kterém jsou 

umístěny patch panely, switche, přepěťové ochrany, elektrická záloha (UPS) s dalšími 

prvky pro zajištění bezproblémového a bezpečného chodu těchto serverů. Za zmínku 

stojí i tiskárny v celém podniku, které jsou stejné značky, a sice Hewlett Packard 

(kromě tří tiskáren čárových kódů). 

 

Zatímco značky pracovních stanic jsou vesměs různorodé, servery jsou značek Dell a 

Hewlett Packard. Nejnovější z nich pak disponuje procesorem Intel Xeon QC3430 s 16 

GB paměti a s vnitřním uložištěm 3x 1 TB SATA. Mezi nevýhodu takového provedení 

patří Non-Redudant zdroj, což může zapříčinit výpadek serveru při selhání zdroje na 

dobu přiměřenou pro výměnu zdroje a znovu nastartování serveru technikem.  
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Role serverů by se dalo rozdělit následovně:  

 Proxy server – Firewall, Mail server, fax, tunel pro VPN s brněnskou pobočkou 

 Databázový server – SQL express, Oracle 8 Database 

 Aplikační server – Aplikace, ERP systém 

 BackUp server – server pro zálohy  

 

Toto rozdělení není spjaté s fyzickými servery ve firmě. Slouží pouze pro představu, 

jakou servery ve firmě plní funkci. 

 

Elektrickou zálohu energie zajišťují UPS zastoupené modely Smart-UPS 2200(1x) a 

Smart-UPS 1500(2x), při výpadku energie, by teoreticky měly udržet v provozu servery 

až na půl hodiny.  

 

Velmi zajímavý a pro firmu velice užitečný systém se nachází mezi patry skladu a 

montážním patrem – jedná se o skladový systém Kardex Shuttle XP od výrobce Kardex. 

Je to automatizovaný vertikální skladový systém, který na minimální zastavěné ploše 

maximálně využívá výšku skladového prostoru. Police jsou na základě požadavků od 

obsluhy jednoduše přivezeny k místu, kde si obsluha jednoduše odebere určité množství 

materiálu či zboží z police. Eliminují se tak případné pochůzky obsluhy a díky tomu 

šetří značné časové prostředky. Výrazně se tak zvyšuje efektivita práce ve firmě.  

 

 

3.3.2. Firemní počítačová síť 

Všechny uzly jsou mezi sebou propojeny do sítě LAN (Local Area Network). Vzdálené 

body jsou propojeny pomocí optických kabelů. Zajímavostí je, že téměř v celém závodu 

jsou mezi kratšími body využívány STP (Shielded Twisted Pair) kabely značky Solarix, 

které minimalizují ovlivňování vnějšími vlivy.  

 

Jak jsem již na začátku této kapitoly zmínil, obě střediska jsou propojena pomocí 

virtuální privátní sítě. Protože se jedná o komunikaci v rámci internetu, je nutné zajistit 

bezpečnost komunikace, která je zajištěna VPN serverem, který obstarává bezpečnou 

komunikaci díky ověření pomocí digitálních certifikátů. Tudíž je veškerá komunikace 

šifrovaná a považovaná za bezpečnou.  
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Celý závod je pak pokryt zabezpečenou (WPA-2) Wi-Fi sítí, což je zabezpečení 

přenášených dat před odposlechem, tak řízení přístupu oprávněných uživatelů. 

V zasedací místnosti, která je umístěna v druhém patře budovy, je nezabezpečená 

bezdrátová síť pro účely konferencí a významnějších návštěv. 

 

3.3.3. Software 

Všechen software firmy je samozřejmě legální. Na stanicích je využíván stále operační 

systém Windows XP. Důvod je zvyk a důvěra zaměstnanců v tento systém a jeho 

celková současná stabilita. V brzké době, by stálo za zamyšlení přechod na nový 

operační systém u stanic kvůli ukončené podpoře tohoto systému směrem od vývojářů 

Windows.  

 

Servery běží na operačním systému Linux CentOS (verze 6.1) a využívají Oracle 

databázi verze 8. Z aplikací, které běží na serverech, můžeme zmínit například 

docházkový systém, evidence poštovních zásilek, antivirový program AVG Bussiness 

Internet Security 2012, knihy jízd, FreeBackup atd. Nejběžnější software využívaný 

zaměstnanci je balíček MS Office, Free mail, Thunderbird a programy dělané firmě na 

míru jako například software pro expedici. Za zmínku stojí i software využíváný pro 

Kardex Shuttle, jedná se o software společnosti Kardex s názvem Power Pick 5000. 

 

3.3.4. Záloha dat 

Záloha dat probíhá jednou denně a to vždy ve večerních hodinách. Zálohována je pouze 

změna oproti předešlé záloze. Celkový objem zálohovaných dat se v současné době 

pohybuje okolo 2 TB dat. 

 

 

 

3.4. Analýza procesů firmy 

V následující kapitole se budu zabývat globální analýzou hlavních procesů ve firmě 

XYZ s.r.o., která se hlavně zabývá výrobou a prodejem vodovodních baterií a 

koupelnových doplňků.   Z hlediska rozsahu se budu v této práci zabývat pouze 

hlavními procesy, proto řídící a podpůrné procesy budou zmíněny pouze okrajově. 
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3.4.1. Hlavní procesy 

Ve firmě jsem v současné době identifikoval tři hlavní procesy. Jsou jimi proces 

nákupu, výroby a prodeje. Tyto procesy na sobě úzce závisí a logicky na sebe navazují. 

Obecně se dá říct, že se jedná o procesy, které se podílejí na průběhu zakázky 

podnikem.  V dalších podkapitolách dojde k dekompozicím jednotlivých procesů.  

 

 

Obr. 4: Hlavní procesy ve firmě (Zdroj: Vlastní zpracování dle vnitropodnikové 

dokumentace)  

 

Nákup 

Tento proces vyvolává potřeba po zajištění dodávek surovin, materiálu, výrobků, zboží 

a dalších prostředků, které jsou nutné k zajištění chodu podniku. O nákup se stará 

nákupní oddělení, které má na starost zejména: 

 Výběr dodavatele a vyhledávání nových dodavatelů 

 Prověření dodavatelů 

 Vypracování dodavatelsko-odběratelské smlouvy (TDP) 

 Přinášet informace o nákupu jako celku 

 

Následně jsem určil čtyři subprocesy, které probíhají v procesu nákupu. Konkrétně jsou 

to plánování nákupu, nákup, ověření a autorizace nákupu a skladování došlé 

objednávky.  

 

Obr. 5: Proces nákupu (Zdroj: Vlastní zpracování dle vnitropodnikové dokumentace) 

Nákup [+] 

Výroba [+] 

Prodej [+] 

Plánování 
nákupu 

Nákup 
Ověření / 

Autorizace  
Skladování  
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Výroba 

Proces výroby má za úkol za bezproblémový průchod výrobou produktů firmy a její 

následovnou kontrolu kvality. Ve firmě probíhá výroba a kompletace zejména 

koupelnových doplňků a vodovodních baterií na sklad. Vytváří se tak skladové zásoby 

podle predikce očekávaných objednávek od zákazníků.  Veškeré procesy, které se 

vztahují k realizaci výrobku, jsou pak definovány v plánu výroby. Systém výroby je 

v souladu s mezinárodní normou ISO 9001. 

U procesu výroby jsem dále identifikoval tři subprocesy, jsou jimi plánování výroby, 

realizace výroby, výstupní kontrola hotových výrobků a skladování hotových výrobků.  

 

Obr. 6: Proces výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle vnitropodnikové dokumentace) 

Prodej 

Počáteční událost u tohoto procesu vyvolává přijetí zakázky od zákazníka neboli získání 

zakázky. Tento proces stojí na začátku celého průběhu zakázky. Je na obchodním 

oddělení, aby u každé přijaté zakázky přezkoumali všechny náležitosti, které musí 

zakázka obsahovat: 

 Druh zboží 

 Množství požadovaného zboží 

 Cena zakázky 

 Termín dodání 

 Identifikační údaje zákazníka 

U procesu nákupu jsem dále identifikoval následující subprocesy: získání zakázky, 

zpracování zakázky a expedice 

 

Obr. 7: Proces výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle vnitropodnikové dokumentace) 

 

Plánování 
výroby 
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3.4.2. Průběh zakázky firmou 

Na dalším obrázku znázorním průběh zakázky a návaznost jednotlivých subprocesů.  

 

 

Obr. 8: Znázornění průběhu zakázky podnikem (Zdroj: Vlastní) 

  

3.4.3. Popis jednotlivých procesů 

V následující části této práce se budu zabývat popisem jednotlivých procesů  a 

subprocesů průběhu zakázkou firmou podle jejich posloupnosti.  

 

 

 

Získání zakázky 

Za získání zakázky je odpovědný vedoucí střediska obchodu, který vyjednává a 

zprostředkovává jednotlivé zakázky pro firmu. Využívá k tomu zejména 

marketingového oddělení ve svém středisku a obchodních aktivit. Marketingové 

středisko je klíčovým pro získávání nových zákazníků, stará se o hladkou přípravu, 

zahájení, evidování, ukončení marketingových akcí a nakonec o jejich vyhodnocení. 

Firma si za dobu působení na trhu již vybudovala mnoho svých stálých zákazníků jak 

z tuzemska, tak ze zahraničí. Firma využívá v současné době dvou subprocesů pro 

získávání zákazníků a to buď z obchodních aktivit, nebo marketingové činnosti. 
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Obr. 9: Diagram procesu získání zakázky (Zdroj: Vlastní) 

Subproces obchodní činnost 

 
 

Obr. 10:  Diagram subprocesu obchodní činnost ve firmě (Zdroj: Vlastní) 
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Subproces marketing firmy 

Subproces marketingové činnosti firmy má za úkol hlavně ovlivňovat a podporovat 

subproces obchodních aktivit firmy. Tento subproces řídí marketingové oddělení 

z obchodního střediska.  

 

Obr. 11: Diagram subprocesu marketing firmy (Zdroj: Vlastní) 

 

Zpracování zakázky  

V procesu zpracování zakázky je prvotním úkolem určit jestli je možno zakázku 

zpracovat. Za následné zpracování, kontrolu a následovnou realizaci zakázky 

jednotlivých zakázek je zodpovědný vedoucí obchodního oddělení ze střediska 

obchodu, který obstarává hladký průběh procesu zpracování zakázky a to zejména 

ověřením a zpracováním:  
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 správnosti údajů zákazníka 

 dostupnost objednávaného zboží  

 datum dodání 

 celková cena objednávky 

Pokud obě strany souhlasí s výše uvedenými údaji, pak dojde k přijetí zakázky (sjednání 

smluv). 

 

Obr. 12: Diagram procesu zpracování zakázky (Zdroj: Vlastní) 
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Subproces zjištění dostupnosti zboží  

Subproces má za úkol ověření dostupnosti zboží na skladě ve výrobním středisku. 

Ověření probíhá zpravidla telefonicky a je vyvoláno potřebou zjištění dostupnosti 

obchodním střediskem.  

Pověřený pracovník z obchodního středisko podá požadavek na dostupnost zboží 

obchodnímu oddělení ve výrobním středisku. Další komunikace již probíhá v rámci 

výrobního střediska. Pokud není zboží dostupné na skladě, dojde ke zjištění nejbližšího 

data dostupnosti, kterou by výroba byla schopna zajistit. Finanční a obchodní oddělení 

musí dát požadavek na výrobně-technické oddělení, které posléze zjistí na základě 

plánu výroby dostupnost požadovaného materiálu pro výrobu zboží ze skladu 2.  

Pokud se materiál potřebný pro výrobu dané zakázky nenachází na skladu 1, dochází o 

informování nákupního oddělení, které se snaží materiál zajistit a zároveň kontaktuje 

středisko obchodu o momentální nedostupnosti zboží a materiálu na výrobu pro 

zajištění dané zakázky. Z komplikovanosti logicky vychází složité a tím pádem 

zdlouhavé zjištění dostupnosti zboží na firmě. To může mít za důsledek odstoupení 

zákazníka od uskutečnění zakázky. 

 

Obr. 13: Diagram subprocesu zjištění dostupnosti zboží (Zdroj: Vlastní) 
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Plánování výroby 

Plánování výroby probíhá pod vedením vedoucí technického oddělení, který zodpovídá 

hlavně za dobu výroby, zajištění kapacitního plánu a plánování množství výrobků na 

sklad. Vedoucí technického oddělení sestavuje zejména kusovník nutných součástí pro 

uskutečnění výroby a technickou specifikaci plánu. Vedoucí technického oddělení 

společně s vedoucím skladu a vedoucím nákupu, zajišťuje materiál potřebný pro 

vypracování zakázky. Vstupem pro plánování výroby jsou vlastní zkušenosti, historická 

data a zjištění snížení zásob výrobků a zboží na skladě 2. Vedoucí technického oddělení 

zodpovídá za kontrolu stavu materiálu potřebného pro uskutečnění daného plánu výroby 

a tak úzce spolupracuje s vedoucím logistiky a skladů.  

 

Obr. 14: Diagram procesu plánování nákupu (Zdroj: Vlastní) 

 

Plánování nákupu 

Plánování nákupu řídí nákupní oddělení, kde zodpovědná osoba je vedoucí nákupního 

oddělení, ale je úzce spjata s oddělením logistiky a skladů. Tyto dvě oddělení spolu 

úzce spolupracují a informují se navzájem o snížené zásobě materiálu na skladě 1. O 

nákupu zboží rozhoduje nákupní oddělení na základě snížené zásobě zboží na skladě 2. 

Nákup probíhá buď podle zmíněného sníženého stavu zásob materiálu, nebo opět podle 

individuálních zkušeností zaměstnanců nákupního a oddělení logistiky a skladů. 

V tomto procesu dochází hlavně k zpracování objednávky.  
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Obr. 15: Diagram plánování nákupu (Zdroj: Vlastní) 

 

 

Nákup 

Samotný proces nákupu má za úkol zejména naleznout vhodného dodavatele dané 

objednávky a zajistit potřebný materiál a zboží pro účel dalšího prodeje nebo výroby. O 

průběh tohoto procesu se stará zejména výrobní středisko, konkrétně obchodní oddělení 

a vlastníkem nákupu je vedoucí nákupu. Vstupem u tohoto procesu je plán nákupu a 

výstupem pro uskladnění připravené zboží či materiál. Proces nákupu je řešen nákupem 

zboží a materiálu ze zmíněných historických důvodů na základě dvou rozlišných 

informačních systémů na dva sklady. Sklad 1 je určen pro uskladnění materiálu a sklad 

2 pro uskladnění zboží a hotových výrobků. Tyto dva heterogenní systémy nejsou 

jakkoliv provázány. 

Po zpracování a vystavení objednávky dojde k jejímu odeslání k dodavateli a po jeho 

potvrzení dojde k interní autorizaci této objednávky. Následně dojde k uzavření kupní 

smlouvy. To vše za podmínek potvrzení objednávky dodavatelem a interní autorizací 

objednávky.  
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Obr. 16: Diagram procesu nákupu (Zdroj: Vlastní) 

 

Kontrola a autorizace došlé objednávky 

Vlastníkem tohoto procesu je vedoucí nákupu, který zodpovídá za autorizaci a společně 

se zaměstnanci skladu následnou kontrolu došlé objednávky. Pokud proběhne 

autorizace a ověření došlé objednávky v pořádku, dojde k potvrzení a následnému 

proplacení faktury dle dohody. Pokud dojde během ověření či autorizaci ke zjištění 

odlišností od objednávky nebo se zjistí závady na došlém materiálu či zboží, 

objednávka je na základě vypracovaného subprocesu reklamačního řízení odmítnuta. 

Ověření a autorizace probíhá na základě dodacího listu a TDP. Firma eviduje pro došlý 

materiál tzv. rodné listy, které jasně určují původ a vlastníka došlého zboží či materiálu. 

Firma tak dokáže v případě reklamace z důvodů například špatného materiálu dojít až 

k dodavateli, který poté uhradí vzniklou škodu.  
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Obr. 17: Diagram kontroly a autorizace došlé objednávky (Zdroj: Vlastní) 

Uskladnění došlé objednávky 

Za uskladnění a skladování došlého zboží či materiálu je odpovědný vedoucí skladu a 

logistiky společně s vedoucím nákupu. Zaměstnanci skladu se podílejí společně 

s vedoucím nákupu na kontrole dodávaného zboží a materiálu. Při uskladnění dodaného 

materiálu či zboží dojde vždy k příjmu v návaznosti na jeden z dokladů podle druhu či 

pohybu materiálu nebo zboží. Tyto doklady mohou být: faktura, výdajový pokladní 

doklad nebo příjemka v souvislosti s naskladněným hotovým výrobkem, zbožím nebo 

vnitropodnikovým pohybem. Z historických důvodů je mnohdy nutné obdrženou 

objednávku interně rozdělit na dva sklady. Je na pracovnících skladu, aby správně 

evidovali došlý materiál či zboží a doklady s tím související. Systém vydávání materiálu 

a zboží se řídí systémem FIFO, který udává, že kus, který byl naskladněn jako první se 

použije jako první pro prodej nebo do výroby. Firma disponuje dvěma sklady. Každý ze 

skladů zastupuje jasně danou funkci pro nákup. První, co se velikosti týče větší, je pro 

příjem materiálu určeného pro výrobu a druhý, ve firmě označovaný také jako 

obchodní, ve větší míře hlavně pro příjem zboží určeného zejména pro expedici.  

Souhrn celého skladu jako celku tak vždy musí probíhat mimo oba informační systémy 

zpravidla pomocí programu Microsoft Excel, kde dochází k vyhodnocování zásob a na 

základě takového zhodnocení až dochází k aktuálnímu zjištění stavu zásob skladu. 
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Obr. 18: Diagram procesu uskladnění došlé objednávky (Zdroj: Vlastní) 

 

Realizace výroby 

Vlastníkem procesu výroby je výrobně-technické oddělení, konkrétně vedoucí výroby. 

Vstupem u tohoto procesu je materiál a výstupem hotové výrobky přichystané 

k uskladnění na skladu 2.  

Po převzetí konkrétního plánu výroby, který je vypracován vedoucím techniky (viz. 

proces plánování výroby), si vedoucí výroby zažádá na sklad o daný materiál, který je 

potřeba a zajistí průběh výroby a kompletace. Daný materiál je vydán oproti podpisu 

vedoucího výroby na výdejce. Díky výtahovému systému Kardex Shuttle probíhá 

požadavek a následné dodání materiálu během chvíle. Je tak zajištěna vysoká efektivita 

hlavně práce na kompletaci vodovodních baterií a koupelnového příslušenství, které 

jsou v bezprostřední blízkosti s tímto systémem.  

Dále vedoucí výroby deleguje jednotlivé práce zaměstnancům výroby podle důležitosti 

realizací jednotlivých výrob pro dodržení termínů dodání zakázky zákazníkům. Po 
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každé kompletaci je hotový výrobek zkontrolován. Pokud neprojde kontrolou, je dán 

nazpět k opravě pracovníkovi kompletace. Pokud projde kontrolou ze strany vedoucího 

výroby, je výrobek dále zabalen a připraven pro uskladnění na sklad 2 pro zboží a 

hotové výrobky.  

 

Obr. 19: Diagram procesu realizace výroby (Zdroj: Vlastní) 

 

Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola probíhá v několika fázích v různých procesech. První výstupní 

kontrola vzniká při příjmu materiálu a zboží při příjmu na sklad. Další kontrolou 

prochází polotovary a hotové výrobky při realizaci výroby. Pouze při plnění daných 

kontrol a postupů může firma produkovat kvalitní výrobky, které budou podporovat 

dobré jméno firmy a budovat silné postavení na trhu.  

Pro každou z kontrol je vždy pověřený zaměstnanec firmy, zpravidla vedoucí oddělení 

nebo přiřazený vedoucí u jednotlivých procesů.  
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Skladování zboží  

Skladování hotových výrobků probíhá naskladněním zboží přímo od dodavatele nebo 

naskladněním vlastních výrobků. Naskladnění vlastních výrobků je možné až po 

kontrole a zabalení hotového výrobku, kdy je výrobek zpravidla nachystán na polici 

Kardex Shuttlu v patře výroby a obsluha skladu tuto polici uskladní na skladu 2 

určenému k uskladnění hotových výrobků a nakoupeného zboží.  

 

Obr. 20: Diagram procesu skladování zboží a hotových výrobků (Zdroj: Vlastní) 

 

Expedice 

Vlastníkem procesu expedice je vedoucí logistiky a skladů společně s vedoucím 

finančního a obchodního oddělení. Cílem tohoto procesu je expedice zakázky 

v určeném termínu s co nejnižšími náklady. Do tohoto procesu vstupují jednotlivé 

skladové položky a výstupem je odeslané zboží zákazníkovi.  

Při expedici skladových položek je nutné, aby pověřené osoba skladu vystavila výdejku 

a zboží tak fyzicky a účetně odvedla ze skladu. Při vystavení výdejky musí být tento 

doklad spjat s fakturou vystavenou nebo pokladním dokladem. Při menších 

objednávkách může být odběr zboží umožněn buď na maloprodejně přímo ve středisku 

výroby. Běžněji je zboží zasláno dle dohody na místo určené zákazníkem na základě 

několika smluvních dopravců. Dále musí být doklady o expedici v pravidelných 

intervalech předávány finančnímu a obchodnímu oddělení, které danou zakázku uzavře 

a následně vyhodnotí.  
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Obr. 21: Diagram procesu expedice (Zdroj: Vlastní) 

 

 

 

Dále jsem přidělil k jednotlivým procesům jejich vlastníky, kteří zodpovídají za jejich 

průběh. Jednotlivé procesy a jejich vlastníky jsem vyobrazil pomocí matice 

odpovědnosti.  

Pro lepší přehlednost jsem v následující tabulce využil zkratek:  

Vedoucí nákupního oddělení = VN 

Vedoucí řízení kvality = VQR 

Vedoucí výroby baterií a koupelnových doplňků= VV  

Vedoucí techniky = VT 

Vedoucí logistiky a skladů = VLS 

Vedoucí střediska obchodu = SO 
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Tab.  1:  Matice odpovědnosti u jednotlivých procesů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PROCES / VLASTNÍK VN VQR VV VT VLS SO 

Získání zakázky      X 

Zpracování zakázky      X 

Plánování výroby    X   

Plánování nákupu X      

Nákup X      

Ověření / autorizace X      

Skladování     X  

Realizace výroby   X    

Výstupní kontrola  X     

Skladování hotových 

výrobků 

    X  

Expedice     X  

 

3.5. Informační systém 
 

Firma využívá informační systém, který byl vyvíjen na míru pro požadavky této firmy. 

Je důležité si na začátku říci, za jakých podmínek informační systém ve firmě vznikal a 

současně je provozován.  

 

Firma XYZ od počátku neměla takovou organizační strukturu jakou má dnes. V roce 

2006 firma prošla spojením dvou firem, kde každá měla implementovaný svůj vlastní 

informační systém. Podle organizační struktury odpovídá těmto dvěma firmám 

obchodní a výrobní středisko.  

 

Podle dosavadní organizační struktury výrobní středisko, se snažilo za pomoci externí 

firmy a vlastního vývoje vyvinout svůj vlastní plně funkční informační systém, který by 

vyhovoval celé firmě a pokrýval by všechny firemní procesy. Byl navrhnut tak, aby 

zahrnoval potřeby výroby, ekonomiky a financí, marketingu, obchodu, personalistiky a 

mezd, logistiky, skladu a dopravy. Jeho hlavní výhodou byla jednoduchost, s tím 

související snadná manipulace pro všechny uživatele tohoto informačního systému a 

z toho dále vyplývající produktivita práce.  
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Druhé obchodní středisko, mělo svůj, původní informační systém zajištěný 

ekonomickým systémem.  

Po projektu fúze těchto dvou středisek se ocitly tyto dva informační systémy ve zcela 

heterogenním prostředí. Do vývoje informačního systému zasáhl i fakt, že firma 

postupem času rostla a tak se měnili i požadavky na informační systém. Dnes se ve 

firmě využívá obou systémů. Tak přetrvává ve firmě situace, že některé subsystémy plní 

vesměs stejnou funkci, ale využívají se ve firmě neefektivně současně.  

 

Hlavní problém nastává v tom, že některé subsystémy spolu nejsou schopny 

komunikovat a tak vzniká logicky neefektivní využívání informačního systému, kdy 

zcela zbytečně zatěžuje zaměstnance firmy, neumožňuje okamžité zjištění konkrétního 

stavu zboží či materiálnu, ucelené statistiky či reporting ve firmě. Tyto fakty vypovídají 

o nevyhovující situaci, která by měla být řešena.  

 

3.5.1. Obchodní středisko 

Obchodní středisko využívá zakázkově upravený ekonomický informační systém, který 

disponuje následujícími moduly a funkcemi:  

 Fakturace a finance - doklady, bankovní příkazy, bankovní výpisy 

 Objednávky a odbyt – přehled objednávek, nabídky, souhrn dokladů  

 Skladové hospodářství – aktuální stav hotových výrobků a zboží, dodavatelské 

faktury, objednávky.  

  

O podporu tohoto systému se stará IT pracovník obchodního střediska. Tento systém 

nebyl vyvinut pro práci na architektuře klient/server. Firma dále využívá pro práci 

kancelářský balík MS office a webový portál firmy.  

 

Webový portál 

Firma taktéž využívá vlastních webových stránek, které jsou přístupné v českém, 

slovenském, německém, anglickém a rumunském jazyce. Tyto stránky slouží firmě 

nejen pro informaci svých zákazníků o vlastních produktech a novinkách ve firmě, ale 

plní současně funkci elektronického obchodu. Tak je jednoduše umožněno zákazníkům 

firmy objednat si vybrané zboží přímo na určenou adresu. 
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Kancelářský balík MS Office 

Firma dále aktivně využívá kancelářský balík MS office ve verzi 2010, hlavě pak 

programy Excel a OneNote, které využívá pro evidence a vyhodnocení marketingových 

akcí, evidenci obchodních schůzek. Pro firmu tyto dva programy v tuto chvíli zaujímají 

náhradu za komplexní CRM. Dalším využívaným programem je Outlook, který slouží 

k odesílání a přijímání e-mailů, správě kontaktů a plánů.  

  

3.5.2. Výrobní středisko 

Výrobní středisko vede svůj informační systém, který byl zpočátku vyvíjen na míru této 

společnosti. Postupem času, jak firma rostla, tak se měnili i jednotlivé požadavky a tak 

firma přistoupila k pořízení jednotlivých subsystémů od různých dodavatelů.  

IS se vedle klasického ERP řešení, které zahrnuje standardní moduly, které se v těchto 

systémech běžně vyskytují jako například modul nákupu, odbytu, skladů, výroby, 

údržby atd., skládá i z několika doplňujících subsystémů a aplikací, které mají za úkol 

doplnit toto ERP řešení pro komplexnější využití informačního systému ve firmě. Jedná 

se o tyto subsystémy a aplikace: 

 

 Firemní modul pro pokročilé plánování výroby 

 Evidenci poštovních zásilek, docházky a kniha jízd 

 Kancelářský balík MS Office  

 Účetní systém 

 

Firemní systém pro řízení výroby 

Tento systém byl zaveden s jasným a pochopitelným cílem pružněji reagovat na změny 

ve výrobě. Sleduje celý cyklus řízení výroby od přípravy plánování výroby až k jejímu 

vyhodnocení.  
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Evidenci poštovních zásilek, docházky a kniha jízd 

Aplikace evidence odchozí pošty slouží k evidenci odesílané pošty společně s mnoha 

dalšími možnostmi, jako například export datových souborů, tisky sestav a formulářů či 

kontrola údajů zásilky. 

 

Aplikace pro správu docházky eviduje a plánuje vedle docházky například přestávky, 

dovolené, práce přesčas atd. Pro zaznamenání docházky firma využívá čtečky čipových 

identifikačních karet. Díky tomuto modulu je tak jasný a okamžitý přehled o tom, kdo 

se aktuálně nachází uvnitř firmy. 

 

Samostatný modul kniha jízd eviduje firemní vozidla a jejich jízdy. Dále slouží 

k vystavení a účtování cestovních příkazů. U evidence vozidel je možné zaznamenat 

kompletně jejich technické údaje, aktuální stav tachometru, průměrnou spotřebu či 

zodpovědnou osobu. Samozřejmostí je možnost různých tiskových sestav v tomto 

modulu. 

 

Kancelářský balík MS Office 

Firma využívá starší kancelářský balík Microsoft Office ve verzích 2002, 2003, 2007 a 

2010 a to jak ve verzi Standart, tak i Professional. Množství verzí je dáno postupnou 

aktualizací starších verzí toho balíku na nové. Firma využívá jmenovitě z této sady 

programů hlavně program Microsoft Excel a to zejména pro vyhodnocování souhrnných 

informací ve firmě. Bohužel se tímto balíkem firma snaží „zakrýt“ mnoho nedostatků 

celého informačního systému, tak jak z historických důvodů funguje.  

 

Účetní modul  

Firma využívá pro vedení účetnictví produkt RIS od dodavatele SAUL. Tento systém 

řídí interní firemní služby jako je vedení účetnictví a s tím spojené agendy. Dále 

obsahuje funkce jako knihu závazků, knihu pohledávek, pokladní kniha, hlavní kniha 

nebo např. roční uzávěrky.  
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3.6. Detailní analýza nákupu a skladování  

Firma převážně klade důraz na realizaci takového nákupu, aby dané položky 

neblokovali dlouhodobě skladové prostory a z toho vyplývající finanční prostředky. 

Proces nákupu je řešen nákupem zboží a materiálu ze zmíněných historických důvodů 

na základě dvou rozlišných informačních systémů na dva sklady. Tento současný stav je 

zachycen v příloze I. pomocí vývojového diagramu. Tyto dva heterogenní systémy 

nejsou jakkoliv provázány.  Zjištění stavu zásob je tedy vždy možná buď pro zboží a 

dokončené výrobky v expedičním skladu nebo pro materiál, polotovary a výrobky.  

Každý ze skladů zastupuje jasně danou funkci pro nákup. První, co se velikosti týče 

větší, je pro příjem materiálu určeného pro výrobu a druhý, ve firmě označovaný také 

jako obchodní, ve větší míře hlavně pro příjem zboží a hotových výrobků určených pro 

expedici.   

Mnohdy je nutné vystavovat dvě smlouvy pro jednoho dodavatele, případně interně 

přemisťovat skladové položky. Z toho plyne nejasný a složitý nákup, který má za 

příčinu větší časovou vytíženost zaměstnanců hlavně na nákupním oddělení a velmi 

složité vyhodnocování skladu jako jednoho celku.  

Ze zmíněných důvodů souhrn celého skladu jako celku probíhá mimo oba informační 

systémy pomocí programu Microsoft Excel, kde dochází k vyhodnocování aktuálních 

zásob. 

Firma proto nemá v reálném čase přehled o svých zásobách a objednávky často 

probíhají na základě osobních zkušeností zaměstnanců z historických dat firmy nebo až 

po složitém zjištění sníženého stavu zásob na skladě. Takto nekomplexní evidence vede 

ke značnému ztížení, ne-li znemožnění předpokladu k realizaci operativního plánu a 

vytváření normativní základny, která umožňuje automatizované řízení a sledování stavu 

výroby v informačním systému. Firma tím pádem velice neúčinně využívá modul 

skladové hospodářství.  

Současný stav vede ke značnému znehodnocení firemního systému pro pokročilé 

plánování výroby.  
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3.7. SWOT analýza firmy 

Na základě pozorování firmy, konzultací se zaměstnanci firmy a prostudování 

poskytnutých interních materiálů firmy byla vypracována následující SWOT analýza 

firmy XYZ s.r.o. 

 

Tab.  2:  SWOT analýza současného stavu firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

-Diverzifikace produktů 

 

-Držitel jednoho z předních míst ve 

výrobě a prodeji  

koupelnového vybavení 

 

- Vysoce ceněné know-how v oboru 

 

-Vysoké povědomí o značce firmy 

 

-Tradice vysoké kvality vyráběných 

výrobků 

 

-Vlastní výrobní a administrativní 

prostory 

 

-Závislost na cenách surovin a energií 

 

-Energetická náročnost 

 

-Nejasný přehled o množství svých zásob  

 

-Větší časová vytíženost pracovníků firmy 

 

-Komunikace se zákazníky 

Příležitosti Hrozby 

-Expanze na nové trhy 

 

-Investice do nových technologií 

 

-Účast firmy na veletrzích a tím cesta 

k většímu zviditelnění firmy 

 

-Zkvalitnění služeb pro zákazníky 

 

-Zastarání zařízení a s tím související cena 

nových strojů 

 

-Tlak na redukci cen 

 

-Zahraniční konkurenční firmy na trhu 
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Silné stránky 

Firma XYZ si zakládá na kvalitě produkovaných výrobků a to i přes neustále rostoucí 

portfolio svých výrobků. Díky svému pevnému postavení na trhu a vybudovanému 

jménu by firma měla pokračovat v této tendenci výroby a prodeje nových kvalitních 

výrobků, které budou dále uspokojovat zákazníky nové, ale i stávající. Díky delšímu 

působení na našem trhu firma disponuje velmi ceněným know-how v oboru společně se 

zkušeným týmem pracovníků, kterých si firma velmi cení.  

 

Slabé stránky 

Firma se současně využívaným IS nemá okamžitý přehled o stavu svých zásob. Mezi 

další slabé stránky se dá zařadit komunikace se zákazníkem a energetická náročnost 

hlavně výrobního střediska.   

 

Příležitosti 

Mezi příležitosti firmy bych hlavně zdůraznil zkvalitnění služeb pro zákazníky hlavně 

směrem k servisu výrobků. S tím úzce souvisí i komunikace se zákazníky, která je 

ohodnocena jako slabá stránka firmy. Firma je jako součást mezinárodní společnosti, ale 

přesto by se mohla soustředit na expanzi na nové trhy, hlavně se zaměřit na východní 

státy, zejména pak Rusko.   

 

Hrozby 

Mezi hrozby můžeme zahrnout neustálý tlak na redukci cen ze strany odběratelů. Tento 

tlak, ale firma zmenšuje svým pevně vybudovaným jménem na trhu a povědomím u 

zákazníků o velmi kvalitních produktech, které firma nabízí. Neustálému zastarávání 

zařízení se nevyhne téměř žádná firma. Firma proto musí dál udržovat trend uvolňování 

prostředků pro inovaci svého majetku, v opačném případě by se firma pomalu ztrácela 

konkurenční výhody, které si buduje.  
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3.8. SWOT analýza IS/IT 
 

Tab. 3: SWOT analýza současného stavu IS/IT ve firmě 

Silné stránky Slabé stránky 

-Zavedený IS/IT 

 

-Zabezpečení firemních dat 

 

-Pravidelná záloha dat 

 

-Snaha o zavádění nových technologií 

 

-Webové stránky firmy 

 

-Nepropojenost jednotlivých IS 

 

-Provoz IT je závislý na jedné osobě 

 

-Neefektivnost IS – slabá místa 

 

-Nevyhovující řízení vztahů se zákazníky 

 

-Několik dodavatelů subsystémů vede 

k větším nákladům a časové náročnosti 

s vedením pravidelných úprav 

Příležitosti Hrozby 

-Zvýšení efektivity pomocí změn ve 

stávajícím IS 

 

-Zviditelnění fungujícího webového 

portálu firmy 

 

-Najmutí dalšího IT/IS odborníka 

 

-Úspory plynoucí z nákladů na 

zaměstnance po zlepšení chodu IS ve 

firmě 

 

-Zastarání zařízení a s tím související cena 

nových strojů 

 

-Tlak na redukci cen 

 

-Zahraniční konkurenční firmy na trhu 

 

 

Firma XYZ s.r.o. vlastní přes 70 pracovních stanic, kde jejich stáří je maximálně 10 let. 

Údržba celého IT/IS ve firmě závisí pouze na dvou zaměstnancích (IS/IT správce – 

technik), každý z nich má na starosti kompletní HW správu ve firmě, stará se o celý 

chod informačního systému, tak i o běžné problémy uživatelů spojené s používání 

techniky a software ve firmě. Každý z těchto IT pracovníků působí na jednom ze 

zmíněných středisek. Vzhledem k počtu stanic v celé firmě a množství technického 

zařízení, které vesměs spadá taktéž pod tyto správce, je jeden zaměstnanec zejména pro 

výrobní středisko nedostačující. Problém může nastat při zaneprázdnění tohoto 

technika, kdy nastane situace, že technik je ve stejnou chvíli potřeba na více místech 

firmy zároveň, což je velice častá situace, která reálně nastává téměř každý den. Z toho 

jasně vyplývá mnohdy delší interval na řešení problému, které může znamenat 

zpomalení, či úplné pozastavení práce ve firmě. O poznání větší problém může nastat 
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při dlouhodobé nemoci IT zaměstnance, kdyby se všechny problémy z obou středisek 

přenesli na zaměstnance z jednoho střediska.  

 

3.9. Slabé stránky současného stavu  

Hlavní slabou stránkou současného stavu je z historických důvodů využívání dvou 

oddělených IS, které spolu nejsou schopny komunikovat. Tento stav má za příčinu 

značné ztížení komunikace a distribucí dat a informací ve firmě. Při distribuci informací 

a dat mimo systém vzniká riziko zkreslení daných informací či dat.  

Zjistil jsem, že plánování nákupu ve firmě není přímo spjato s plánováním výroby, ale 

spíše vychází z historických dat spotřeby materiálu v minulých letech a je spíše řízeno 

intuitivně zkušenostmi ze strany personálu skladu. Další problém spočívá v objednávání 

materiálu a zboží vždy odděleně nebo nutnost interně rozdělit objednávky na dva 

sklady. Kvůli dosavadnímu přehledu zásob na skladě tak mohou nastat situace, kdy 

firma drží nadměrné množství skladových zásob a je tak vázáno zbytečné množství 

kapitálu v zásobách, které firma skladuje zbytečně dlouho. Další situace je pravý opak, 

kdy může být množství zásob na skladě nedostačující, což by mělo za následek celkové 

opoždění výroby a kompletace ve firmě XYZ s.r.o., což může zapříčinit ztrátu důvěry 

ze strany zákazníků, ale i třeba věřitelů kvůli špatné referenci od zákazníků firmy.  

Mezi další problém bych zařadil více dodavatelů současného řešení IS ve firmě, kdy 

tento stav má za příčinu vyšší časové a finanční prostředky za vedení a údržbu IS. Tato 

neintegrovaná architektura současného řešení sebou přináší velké množství 

nekonzistentních a duplicitních dat.  

S dalším nedostatkem se potýká zejména středisko obchodu. Z provedené procesní 

analýzy, jsme zjistili, že firma využívá marketingových akcí a obchodních setkání se 

zákazníky. Tento proces není dostatečně podporován současným IS firmy. Současné 

CRM ve firmě nepodporuje řízení marketingových celků a tak evidence a vyhodnocení 

každé marketingové akce probíhá v aplikaci MS Excel.  

 

V analýze jsem také narazil na potřebu inovace určitých částí SW ve firmě. Jedná se 

hlavně o v současnosti různé verze kancelářského balíku programů Microsoft Office. 
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4. Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole se budu zabývat návrhem možných řešení, zejména s ohledem na 

současnou situaci IS/IT a s ohledem na určené požadavky firmy. Z provedené analýzy, 

vykonaného popisu firemních procesů a z konzultace s pracovníky firmy XYZ s.r.o., 

zejména tedy IT manažerem celého výrobního střediska, jsem došel k závěru, že 

současná situace využívání dvou IS není nadále únosná, kdy zbytečně zatěžuje 

zaměstnance zejména obchodního oddělení obou středisek.  

 

4.1. Požadavky firmy na změnu IS 

Mezi hlavní podmínky pro úspěšnou změnu IS firmy patří jasné stanovení cíle. Po 

konzultaci se zodpovědnými osobami uvnitř firmy byly stanoveny základní body, které 

by měl informační systém a jeho zavádění splňovat: 

 Komplexní informační systém, který bude zahrnovat potřeby obou středisek 

 Propojenost celého systému (zejména pak eliminace současného stavu, který 

neumožňuje jednoduchou komunikaci mezi moduly Nákupu a Skladového 

hospodářství) 

 Eliminace současného stavu časově a finančně náročnějšímu placení za údržbu a 

pravidelné updaty více dodavatelům  

 Podpora subprocesu marketingových akcí (zlepšení CRM) 

 Bezpečný systém provozovaný uvnitř firmy 

 

4.2. Možnosti řešení 

Z  analýzy vyplývá, že informační systém firmy XYZ s.r.o. si žádá o změnu. Jaká 

změna to bude a jak jí docílíme, je dáno výběrem takového řešení, které bude pro firmu 

snad co nejefektivnější a bude splňovat její finanční a funkční požadavky.  

Nemožnost nebo spíše potencionální neúčelnost sjednocení informačního systému 

v jeden vyplývá hlavně z morální a technické zastaralosti IS využívaného výrobním 

střediskem, který neposkytuje nadále potřebné informace firmě. Což potvrdil i IT 

manažer firmy. Dalším omezujícím faktorem jsou náklady, plynoucí z integrace 

podnikových aplikací.   

Zavedení nového informačního systému, který by sjednotil dosavadní využívání 

systémů dvou, by bylo pro firmu velice prospěšné. Výhod by s takovýmto řešením 
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přišlo hned několik. Vedle toho, že by se dokazatelně zlepšil chod některých 

podnikových procesů, by došlo zaručeně i k celkovému zlepšení celé správy 

informačních technologií ve firmě.  

V této chvíli se o každý ze dvou informačních systémů stará jeden správce. 

Připomeňme, že oba z těchto správců se starají vedle správy IS i o celý chod IT ve 

firmě.  Sjednocením by se o jeden informační systém starali dva správci a tak by 

zaručeně došlo k urychlení správy, údržby či úpravy tohoto IS. Z toho plyne jasné 

uvolnění časové rezervy obou těchto správců a s tím související zefektivnění práce a 

celkové údržby IT ve firmě.  

 

4.2.1. Vývoj nového IS na zakázku 

I přesto, že vývoj informačního systému na míru je jednou z méně využívaných variant, 

tak firma, přesněji podle současné organizační struktury výrobní středisko, se již 

v minulosti rozhodla investovat do tohoto komplexního řešení.  

Důvod znovu pro vývoj nového informačního systému, když už tento proces jednou 

firma podstoupila, může být snadný, s postupem času se mění i nároky firmy nebo 

jednoduše, tak jak tomu je i v našem případě, se firma spojí s firmou jinou a tak logicky 

vznikne potřeba pro sjednocení či rozšíření systému, který již byl navrhnut na míru.  

Kdyby se firma opět rozhodla pro vývoj IS na zakázku, tak by si mohla na míru 

objednat takový informační systém, který by vyhovoval jak výrobnímu tak obchodnímu 

středisku, a tak by došlo k celkové unifikaci systémů v obou střediscích. Výhody jsou 

nadále zřejmé – firma by si mohla určit přesně moduly a její funkce, které by využívala. 

Takové zásahy sebou ovšem nesou výrazně větší finanční a časové prostředky, které 

firma musí poskytnout.   

Tab.  4: Vývoj nového IS na zakázku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Komplexní IS na míru pro obě střediska Vyšší náklady spojené se školením 

Výběr / řízení uživatelsky přívětivého IS Velké časové požadavky spojené 

zejména návrhem a testování IS 

Možnost zapojení zaměstnanců firmy do 

vývoje IS (zvláště IT/IS oddělení) 

Vysoké finanční požadavky  

Unifikace současných dvou systémů  

Neomezená personifikace řešení  
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Vzhledem k markantním finančním požadavkům a jiným možnostem se toto řešení 

stává pro firmu méně atraktivním. 

 

4.2.2. Nákup hotového řešení 

Způsob nákupu hotového řešení sebou nese mnoho kladných vlastností, mezi hlavní 

patři rychlejší zavedení - produkt je už hotový a firma si vybere variantu z nabídky 

možných řešení a poté dochází ke customizaci dle požadavků. Další výhodou je poměr 

mezi cenou a výkonem. Dodavatelé takovýchto řešení mají zpravidla praxí odzkoušené 

svá řešení, na které se zákazníci mohou spolehnout.   

 

Tab.  5: Nákup hotového řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Cena / výkon  Vyšší náklady spojené se školením 

Možnosti customizace  

Poměrně velké množství oborových řešení 

na trhu 

 

Praxí odzkoušená řešení – best practices  

4.2.3. ASP  

Prozatím nejméně rozšířenou variantou, se kterou se můžeme setkat, je tzv. APS 

řešení neboli pronájem aplikačních služeb, které jsou zpřístupněné zpravidla pomocí 

internetu. ASP model by sebou přinesl bezesporu velkou úsporu nákladů, které bychom 

museli jinak vynaložit na pořizování potřebného SW a samozřejmě HW, pomocí 

kterého bychom daným aplikacím umožnili hladký chod. Další úspory plynou z údržby 

a správy IS. To vše ovšem na úkor svěřených interních dat třetí straně – poskytovateli. 

Další nevýhodou je požadavek na trvalou dostupnost propojení firmy s dodavatelem 

APS modelu, lépe řečeno propojení firmy s fyzickým serverem, kde by byly aplikace 

provozovány. Berme v úvahu i ojedinělé výpadky, které se mohou naskytnout směrem 

od poskytovatele takového řešení. I přes dnešní garance poskytovatelů připojení a 

serverhousingů, které dosahují mnohdy garanci připojení a spolehlivostí HW 99% a 

více, by i minimální výpadky znamenaly nemalé ztráty pro firmu XYZ s.r.o.  
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Tab.  6: ASP řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Úspory spojené s údržbou a správou IS Nižší bezpečnost dat 

Úspora za SW a HW  Dostupnost závislá na dvou stranách 

(klient / provider aplikací) 

Rychlost získání funkčního IS Firma disponuje zaběhlým IT oddělením a 

vlastními HW vybavením (servery) 

 

Vzhledem k nárokům firmy k zabezpečení svých dat, dispozicí dostačujících serverů a 

vlastnímu IT oddělení se toto řešení stává také méně atraktivní.  

 

4.3. Výběr nejvhodnější metody 

Z možností změny v informačním systému firmy jsem na základě požadavků, možností 

firmy a provedeného posouzení stavu současného IS dospěl k závěru, že nejvhodnější 

bude pro firmu výběr hotového řešení IS. Důvody jsou zřejmé – mnoho dodavatelů již 

hotových řešení se zaměřuje přímo na oborová řešení. Firma se značně neodlišuje od 

firem ve stejném oboru a nepožaduje tolik specifických funkcí, které se mají v IS 

využívat.  

 

Je důležité si na začátku takové změny přiznat, že taková změna si ve firmě žádá 

podporu nejen od vedení společnosti, ale všech zaměstnanců dané společnosti.  Může to 

být právě odpor zaměstnanců k využívání nového IS, který by stál za neúspěchem 

celého projektu.  

4.4. Výběr hotového řešení IS 

V dnešní době je na našem trhu již mnoho dodavatelů hotových řešení IS. Nejvíce jsou 

tyto řešení známé jako podnikové informační systémy. Mnoho dodavatelů nabízí přímo 

oborová řešení, která jsou založena na jádru ERP a vlastním know-how z oboru, také 

někdy nazývanými jako best-practices. Zaměřují se přímo na typ oboru, v kterém firma 

podniká.  
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Požadované moduly:  

- Nákup a prodej 

- Objednávky 

- Mzdy a účetnictví 

- Výroba – podpora kompletace, kusové a sériové výroby 

- Tvorba a správa zakázek 

- Marketing 

- Skladové hospodářství 

 

V našem případě se zaměříme na poskytovatele ERP systémy pro výrobní firmy 

(průmyslová výroba). Dále se zaměříme na dodavatele systémů pro SME kategorii.   

Jako kritérium pro výběr IS jsem zahrnul počet kladných referencí, požadované moduly, 

které zastřeší core procesy firmy, ale i požadavek na zajištění dlouhodobého vývoje a 

podpory dodaného řešení. Zamezí se tak případnému znehodnocení investic do 

takového řešení.  

 

Helios Orange   

Jako první jsem vybral produkt Helios Orange, je to typický systém, který výrazně 

převládá v českém SME segmentu. Tento produkt patří do kategorie All-in-One ERP 

systémů. Za výběrem tohoto produktu stály vedle všech požadovaných modulů a 

předem stanovených požadavků významné reference, propojení s ostatními aplikacemi 

(MS Office), obsahuje CRM nebo i řízení přístupových práv či modul pro řízení. Pro 

český trh je dodáván společnosti Asseco Solutions. Tato firma sebou nese více než 20 

let zkušeností. Dodavatel Asseco Solutions poskytuje oborové řešení pro výrobní 

podniky (18). 

 „Produkt Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém 

zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje vám 

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

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

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

včetně například CRM (12).“ 
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Obr. 22: Jádro a moduly Helios Orange (Zdroj: 12) 

 

Co se týče komplementárních prostředků, které jsou pro chod tohoto systému 

požadovány, tak nastává problém v absenci MS SQL serveru a operačního systému MS 

Windows Server (18). 

 

 

 

Tab.  7: Helios Orange (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel, produkt Výhody Nevýhody 

Asseco Solutions,  

Helios Orange 

+ Cena / užitná hodnota 

+ Jednoduchost nasazení 

+ Ovládání 

- Požadavek na MS 

SQL server a MS 

Windows server 

 

SAP business One / All-in-One  

Dalším typickým zástupcem SME je SAP business All-in-One a produkt SAP business 

One od stejného dodavatele. Hlavní výhodou dodavatele řešení je téměř 35 let 

zkušeností ve vývoji SW pro řízení podniku a fakt, že je to jediný světový dodavatel, 

kterému se podařilo výrazně prosadit v tomto segmentu. Na českém trhu působí od roku 

2004 (13). 

Pro firmu XYZ s.r.o. více vyhovuje řešení All-in-one. Řešení One je podle přehledu, 

který firma poskytuje na svých webových stránkách je řešení One určené spíše pro malé 

podniky. Navíc verze All-in-one poskytuje snadnou konfigurovatelnost dle požadavků 

firmy v daném odvětví a jak z názvu vyplývá, poskytuje komplexní integrované 

oborové řešení pro plnou podporu celého podniku.  Dodavatel tohoto řešení dále 

umožňuje rychleji implementovat IS pomocí programu fast-start. Doba zavedení do 
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provozu při tomto programu trvá 8 – 12 týdnů. Dalšími výhodami je garance rychlé a 

spolehlivé migrace starých dat, zahrnutí CRM, Business intelligence pro zlepšení 

rozhodování a platforma SAP NetWeaver, která zajišťuje propojení aplikací třetích 

stran (13), (20).  

Na českém trhu je partnerem SAP společnost Aimtec. Výhodou tohoto dodavatele je 

jeho vlastní odvětvové řešení SappyManufacturing, které je postaveno na bázi SAP 

business-all-in-one. Výhodou tohoto dodavatele je příznivá cena při zachování velmi 

vysokého standardu. Dále Aimtec využívá svou implementační metodiku, která natolik 

nezatěžuje zákazníka (15).  

 

Tab.  8: SappyManufacturing (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel, produkt Výhody Nevýhody 

Aimtec, 

SappyManufacturing 

+ Světové reference SAP 

+ Aktualizace 

+ Robustní spolehlivé řešení 

+ Propojení dalších aplikací 

+ Implementační metoda 

- Složitější ovládání při 

jednoduchých operacích 

- Cena 

 

Cígler Money S5 

Money S5 je standardní klient / server aplikací. Dodavatele tohoto řešení je Cígler 

Software a.s. lídra na trhu ekonomických systémů pro malé firmy. Verze Money S5 je 

komplexní IS, ale lze jej implementovat i v užším rozsahu. Money S5 i přes svoji 

zarytou představu pouze účetního systému nabízí i možnost oborových řešení. Systém 

nabízí moduly jako výroba, workflow, obchod a logistika, zákazníci nebo lidské zdroje. 

Tento IS se vyznačuje hlavně vysokou uživatelskou přívětivostí. Celkový vzhled Money 

S5 je postaven na principu MS Outlook. Další výhodou je rychlé vyhledávání a 

filtrování požadovaných dat (4), (7).  

Požadavky na využívání tohoto IS je pořízení Microsoft Windows Server 2003+ a MS 

SQL Server ve verzi 2005+. Na klientských stanicích je pouze omezení v nutnosti 

využívání Microsoft.NET Framework verze 3.0 a vyšší. Výhodou pořízení IS od tohoto 

dodavatele je velmi zvýhodněná cena MS SQL serveru (4).  
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Tab.  9: Money S5 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel, produkt Výhody Nevýhody 

Cígler, Money S5 +Vysoká uživatelská přívětivost 

+ Výběr implementačního 

partnera 

+ Školení, servis a aktualizace 

první rok „zdarma“ 

-Nutnost pořízení MS SQL 

2008+ 

-Větší závislost na 

dodavateli 

 

Abra Software G3 

„Informační systém ABRA G3 přináší komplexní řešení pro řízení, plánování 

a evidenci podnikových procesů, zejména ve středně velkých organizacích. Vyvíjen je 

s myšlenkou maximálního přínosu pro svého uživatele. Ve většině případů se investice 

do ABRA G3 vrací v období 1 až 4 let, ve formě růstu tržeb nebo snížení nákladů (14).“ 

Jako poslední jsem vybral produkt G3 od dodavatele ABRA Software. ABRA Software 

a.s. je česká firma založena v roce 1991 a za tu dobu si vybudovala mnoho referencí. 

Produkt G3 je určen pro malé a střední firmy, tedy spadá do skupiny SEM. Systém G3 

pracuje na architektuře Client/Server a pro svůj běh vyžaduje open source databázi 

Firebird a serverovou platformu Windows či Linux. Abra Software nabízí k produktu 

více než 30 modulů, jako např. výroba, skladové hospodářství, SCM, CRM, nákup atd. 

Samozřejmostí je kompletní propojení těchto modulů v jedno ucelené řešení. Dále 

produkt G3 nabízí specifická oborová řešení, mezi která patří i průmyslová výroba.  

Systém se vyznačuje uživatelsky přívětivým prostředím a snadným ovládáním. Mezi 

přednosti tohoto systému patří i možnost spuštění a správa více agend v jeden okamžik. 

Dodavatel Abra Software využívá pro implementaci svou vlastní implementační metodu 

S.A.F.E. – Smooth Advanced Formula for ERP, která zajišťuje bezrizikový přechod na 

nový IS. Pokud by firma do budoucna vyžadovala větší výkon nebo robustnost, tak by 

mohla využít plynulého přechodu na produkt ABRA G4, který se vyznačuje platformou 

Oracle (22), (24).  

Tab.  10: Abra G3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel, produkt Výhody Nevýhody 

Abra Software, 

G3 

+ Snadné ovládání 

+ Množství doplňků 

+Plynulý přechod na vyšší verzi 

+Neomezený počet uživatelů 

+Zdarma školení pro uživatele 

-Pevně dané moduly při 

pronájmu 
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4.5. Optimalizace řešení a ekonomické zhodnocení  

V kapitole optimalizace řešení a ekonomické zhodnocení se budu nadále věnovat 

porovnáním vybraných informačních systémů. Následně dojde k doporučení určitého 

informačního systému a ekonomické zhodnocení tohoto řešení.  

4.5.1. Výběr nejvhodnějšího produktu 

Výběr toho nejlepšího řešení není zajisté snadným úkolem. Pro kvalitnější porovnání 

jsem zvolil ohodnocení důležitých požadavků na nový informační systém. U 

jednotlivých požadovaných funkcí jsem přidělil jejich váhu, která určuje důležitost. 

Váha u jednotlivých kritérií je v rozsahu 1 – 3, kde čím větší tím důležitější kritérium 

pro výběr IS je. Stupnice hodnocení je v rozsahu 1 – 10, kde 1 je velmi nízká hodnota a 

naopak.  

 

Pro lepší přehlednost jsem zvolil následující zkratky:  Hel = Helios Orange 

        SAP = Sappymanufacturing 

        S5 = Money S5 

        G3 = Abra G3 

 

 

 

 

Tab.  11: Porovnání a celkové hodnocení IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Požadavek Váha Hel SAP S5 G3 

Servis 2 7 7 8 10 

Aktualizace 3 6 10 8 8 

Implementace 2 8 10 7 8 

Cena 3 8 5 8 9 

Podpora výroby 3 8 10 8 10 

Modulárnost 2 9 9 7 9 

CRM 2 7 8 6 9 

Bezpečnost 3 8 9 7 7 

Reference 1 9 9 7 8 

Ovládání / UX 3 7 6 9 10 

Celkem - 182 197 183 212 
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Některá ze sledovaných vlastností daných IS nemohou být s úplnou přesností určeny 

kvůli nejednoznačnému určení, např. cena je u každého zavádění individuální. 

 

Z provedeného vyhodnocení vychází najevo, že podle námi sledovaných vlastností a 

požadavků je podnikový informační systém Abra G3 nejvhodnějším řešením.  

 

Tento návrh na zakoupení podnikového informačního systému Abra G3 bude mít za 

následek zavedení požadovaného komplexního unifikovaného řešení IS, které bude 

eliminovat současnou situaci nepropojeného systému obou středisek. Dále bude ve 

firmě zavedena podpora marketingových akcí pomocí modulu CRM a kompletní modul 

SCM, který je volitelnou součástí modulu skladové hospodářství. Tento modul je 

dostupný ze všech dokladů, které obsahují skladové položky.   

 

 

4.5.2. Změna v SW vybavení firmy  

Co se týče softwarového vybavení firmy, je potřeba klást neustálý důraz na aktualizaci 

starších verzí aplikací, které firma využívá za nové. Mezi hlavní obměnu, na kterou se 

firma bude soustředit v následujícím období je zejména aktualizace operačního systému 

na počítačích kde je stále OS MS Windows XP, kterému ovšem jeho vývojáři 

k letošnímu roku ukončili podporu.  

Dalším krokem by mělo být sjednocením kancelářského balíku MS Office na jednu 

verzi. Firma již disponuje pěti licencemi na MS Office 2010, proto se nabízí jako 

vhodný přechod na tuto verzi i na ostatních stanicích, které aktivně využívají tento 

kancelářský balík. Eliminovaly by se tak jakékoliv problémy mezi kompatibilitou mezi 

jednotlivými verzemi. Mezi výhody sjednocení souvisí ve verzi 2010 i například 

jednoduché odesílání souborů na SharePoint server firmy a s tím práce na jednom 

souboru v rámci určených týmů více lidí zároveň.  Tento trend obměny jak 

softwarového, tak i hardwarového vybavení je ve firmě nastaven, a tak by se firma měla 

snažit i nadále trvat na tomto trendu pravidelné aktualizace.  
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4.5.3. Ekonomické zhodnocení 

Do ekonomického zhodnocení jsem zahrnul nákupu nového informačního systému Abra 

G3, trend postupné inovace OS a kancelářského balíčku MS Office na pracovních 

stanicích je již ve firmě zaveden.  

Tuto kapitolu rozdělím na část stanovení nákladů a výnosů tohoto řešení.  

Náklady 

Cena není jednoznačně daná a je nutné zjistit, jaké jsou požadavky na pořízení nového 

IS ze strany zákazníka a podle toho vyčíslit celkovou cenu na pořízení IS.  Díky 

poskytnutému ceníku jsem schopen vyčíslit částku, kterou bude nutné vynaložit 

k pořízení nového podnikového informačního systému.  

Při daných funkcích a modulech, které bude IS obsahovat, jsem vypočítal celkovou 

cenu licence bez DPH, která činí 443 800 Kč, viz příloha II.  Tato cena ovšem není 

konečná, je důležité zkalkulovat i ostatní výdaje spojené s implementací a ostatními 

výdaji jako: vedení projektu, cestovné, školení, migrace dat atd.   

 

Tab.  12: Jednorázové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování dle ceníku) 

Licence 443 800 Kč 

Implementace  380 000 Kč 

Migrace dat  37 500 Kč 

Celkem 861 300 Kč 

 

V tabulce jsem vykalkuloval tzv. jednorázové startup výdaje, které činí 861 300 Kč. Do 

implementace IS pomocí metodologie S.A.F.E. patří vstupní analýza, tvorba 

specifikace, instalace daného SW, customizace, testování zvládnutí klíčových procesů 

společnosti, prověření uživatelského a technického fungování systému a v poslední řadě 

ostrý provoz pod dohledem implementačního týmu. V ceně implementace je standardně 

nabízeno i školením, dodatečné školení je možné zvolit zdarma v prostorech firmy Abra 

Sofware a.s. v neomezené míře. Přesná částka pro implementaci se přesně stanoví až po 

vstupní analýze a tvorbě specifik, které provede dodavatel společně se zákazníkem. 

Migraci dat jsem odhadl podle složitosti a nejednotnosti IS na týden práce. Hodinová 

mzda senior analytika / programátora dle ceníku činí 1 550 Kč, při využití služeb na 

celý týden je dána konečná cena ceníkem 37 500 Kč. Při využití služeb junior 
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konzultanta je sleva z uvedených cen 20%.  Současné parametry serveru a rychlost sítě 

koresponduje s doporučenou konfigurací stanovenou firmou Abra Software. Náklady 

spojené s pořízením serveru nebo posílení rychlost sítě tím pádem odpadají. 

Další tzv. paušální náklady jsou spojeny s každoroční licenční službou, která činí  

16-20% z ceny licence. Tento poplatek zajišťuje aktualizace a případnou podporu 

informačního systému G3. Berme tedy v úvahu 18% z ceny licence, což činí 79 884 Kč 

za rok. Roční licenční podpora zahrnuje garanci aktualizace 3-5x za rok, update 

legislativních novinek, Hot-line, školení v učebně firmy Abra Software a.s. 

v neomezeném množství.  

 

Přínosy  

Přínosy, které změna IS vyvolá, jsou hůř predikovatelné. Přínosy by měly být 

směřované zejména do podpory rozvoje produktového portfolia firmy. Změna IS vyvolá 

zefektivnění firemních procesů a zlepší práci s firemními zdroji.  

Značné finanční a časové úspory nastanou za sjednocení paušálního poplatku, který 

bude firma platit v tuto chvíli jednomu dodavateli ERP.  

Další časové úspory plynou směrem k personálu, kdy tato změna vyvolá značnou úlevu 

zejména nákupnímu a prodejnímu oddělení. Obě oddělení budou mít přehled v reálném 

čase o současném stavu zásob ať už na jedné straně materiálu nebo hotových výrobcích 

a zboží na straně druhé. Zlepší se tak celková komunikace ve firmě, kdy se zprůhlední 

informace pro ty, kdo k nim mají mít v danou chvíli přístup a tak se eliminuje případné 

zkreslení předávaných informací. Firma by tak mohla nastavit nové smlouvy pro 

zaměstnance, kdy by ušetřila na mzdových nákladech nebo využít jejich ušetřené 

časové prostředky při účasti na jiných projektech firmy. 

S jasným přehledem skladových zásob souvisí i jejich optimalizace, která může 

způsobit zvýšení cash-flow. 

V neposlední řadě by se značně zlepšilo řízení obchodních příležitostí a komunikace se 

zákazníky po zavedení CRM. 

Mezi další zlepšení dojde v IT oddělení, kde se oba správci již budou starat o ten samý 

IS a tak se zlepší jejich vzájemná spolupráce a celková podpora IT ve firmě.  
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4.5.4. Porovnání stávajícího a navrhovaného řešení 

V tabulce níže jsou vypsány ceny za roční aktualizace a údržbu systémů. Ceny byly 

poskytnuty IT manažerem společnosti.  

 

Tab.  13: Přehled ročních paušálních poplatků současného řešení (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle poskytnutých informací) 

Systém Cena 

Účetnictví 40 000 Kč 

Mzdy 48 000 Kč 

ERP výroba  300 000 Kč 

Systém pro obchodní středisko 60 000 Kč 

Celkem 448 000 Kč 

 

Navrhované řešení počítá s ročními výdaji 79 884 Kč. Pokud budeme brát v úvahu 

pouze porovnání současných paušálních výdajů a nákladů plynoucích z navrhovaného 

řešení, pak se investice vrátí za necelé dva roky od pořízení.  

V prvním roce do nákladů na navrhované řešení vstupuje i pořizovací cena ERP a roční 

paušální poplatek. V dalších letech již pouze tento roční poplatek za licenci. 

 

Tab.  14: Ekonomické srovnání současného a navrhovaného řešení (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Rok / náklady na řešení Současné řešení Navrhované řešení 

0. rok 448 000 Kč 941 184 Kč 

1. rok 896 000 Kč 1 021 068 Kč 

2. rok 1 344 000 Kč 1 100 952 Kč 

3. rok 1 792 000 Kč 1 180 836 Kč 
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Graf 1: Ekonomické srovnání současného a navrhovaného řešení (Upraveno dle tab.14) 

 

Z grafu lze snadno vyčíst, že počáteční investice do změny informačního systému se již 

za necelé 2 roky vrátí, přesněji v druhém čtvrtletí 2. roku. Kdybych bral v úvahu i 

úspory na případných mzdových nákladech tak návratnost této investice je ještě kratší.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na posouzení současného informačního 

systému a návrh změn, které by vedly ke zlepšení současné situace v konkrétní výrobní 

společnosti.  

 

Popsal jsem výrobní firmu XYZ s.r.o. a její současnou situaci. Pomocí dekompozice 

hlavních firemních procesů jsem posoudil jednotlivé procesy ve firmě a podrobil proces 

nákupu a skladování detailní analýze. Z provedené SWOT analýzy jsem zjistil slabé a 

silné stránky, hrozby a příležitosti firmy XYZ s.r.o. a jeho současného informačního 

systému. Ke konci kapitoly jsem na základě provedených analýz a interního pozorování 

odhalil slabé stránky současného informačního systému.  

 

V další kapitole jsem se již zaměřil na konkrétní návrhy řešení současné situace 

nevyhovující situace s informačním systémem. Navrhl jsem 3 možnosti řešení a na 

základě jejich porovnání jsem dospěl k závěru, že je pro společnost nejlepším možným 

řešením pořízení nového informačního systému výběrem hotového řešení.  

Další návrh směřoval k posouzení 4 informačních systémů, které splňovali všechny 

požadavky stanovené firmou. Na základě porovnání těchto produktů jsem jako nejlepší 

vyhodnotil informační systém Abra G3 tuzemského dodavatele Abra Software a.s.  

Ke konci této kapitoly jsem udělal ekonomické zhodnocení, které obsahovalo kalkulaci 

jednorázových nákladů na zavedení informačního systému, ale i pravidelné roční 

poplatky. Nakonec jsem zhodnotil přínosy plynoucí z optimalizace.  

 

Jsem přesvědčen, že mnou navržené řešení může firmě XYZ s.r.o. přinést do budoucna 

vyšší efektivitu práce v provozu a finanční úspory, které jsem ke konci vyčíslil pomocí 

porovnání současného a navrhovaného řešení.  
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