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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je pro vybranou firmu posoudit aktuální informační 

systém, analyzovat potřeby a požadavky pro výběr nového. Z nabízených systémů na 

trhu vybrat vhodné řešení a navrhnout postup implementace. Teoretické východiska 

práce popisují základní pojmy, přínosy podnikových IS, aktuální trendy a  metodiky 

implementace. Dále práce obsahuje stručnou analýzu firmy. 

 

Abstract 

The aim of the bachelor's thesis is for selected company, assess the current information 

system, analyze the needs and requirements for the selection of a new one. From 

offered systems on the market choose appropriate one and design process of 

implementation. The theoretical basis of the thesis describes the basic concepts, current 

trends in information systems and their implementation using selected methods. It also 

contains a brief analysis of the company. 
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ÚVOD 

Jeden z nejdůležitějších faktorů efektivity fungování podniku jsou informační 

technologie. Výběr správného informačního systému je zásadní pro budoucí fungování 

firmy. Má práce bude pojednávat zejména o informačních systémech, jejich fungování, 

metodách správného výběru a postupu jeho zavedení do firmy.  

Tato problematika je poměrně rozsáhlá a složitá, takže jsem využíval všechny 

dostupné zdroje. Čerpal jsem informace z knižních zdrojů, odborných časopisů či 

různých internetových stránek, kde byla problematika vysvětlena více prakticky a byla 

pro mne snáze pochopitelná. 

Hlavním jádrem podnikových IS jsou ERP systémy, které musí zvládat oblasti 

výroby, logistiky, personalistiky a ekonomiky podniku. Tyto systémy jsou v podniku 

nezbytnou součástí, jelikož umožňují standardizovat procesy podniku, efektivně 

využívat data, snížit chybovost lidského faktoru. Je důležité poznamenat, že ERP 

systémy jsou závislé na datech, které do nich vložíme.  

Toto téma jsem si vybral proto, že tento obor je velice perspektivní a dále bych se 

chtěl v tomto směru profesně rozvíjet. Dalším důvodem je, že firma, ve které jsem 

vykonával odbornou praxi, je ve stavu, kdy jejich informační systém funkčně 

nedostačuje a budu mít možnost být nápomocen při výběru nového systému až po jeho 

implementaci. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této práce bude vybrat na základě požadavků vhodný informační systém 

a  navrhnout postup jeho implementace. Nezbytným předpokladem pro splnění cílů této 

práce bude prostudování potřebné literatury a pochopení, jak fungují podnikové 

informační systémy.  

Na základě získaných poznatků se pokusím vybrat takový systém, který bude 

v budoucnu konkurenceschopný, funkční a uživatelsky přívětivý. Porovnám současnou 

nabídku ERP řešení na českém trhu, na základě mnou zvolených klíčových parametrů. 

Budu se zaměřovat převážně na systémy, které dokáží kvalitně zpracovat informace pro 

výrobu. Ty jsou hlavním požadavkem a důvodem přechodu ze starého ekonomického 

systému na nový. 

Abych mohl provést výběr, pokusím se získat požadavky na nový podnikový 

systém od zaměstnanců, kteří budou součástí implementačního projektového týmu. Na 

základě těchto požadavků provedu hrubý výběr ERP systémů. Dále do podrobného 

výběru zařadím jenom ty systémy, které splňují všechny požadavky. Podrobně je 

srovnám a vyberu nejvhodnější řešení. 

Dalším bodem bude navrhnout správný postup implementace, aby proběhla 

hladce a bez závažnějších problémů. Zjistím aktuální stav hardwaru a softwaru ve firmě 

a navrhnu nápravné řešení v případě jakýchkoliv nedostatků.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Informační systémy 

Informační systém v podniku si lze představit jako rozsáhlý software, jenž dokáže 

v ideálním případě uchovávat a poskytnout jenom ty informace, které potřebujeme. 

Informace zadává do informačního systému člověk, tedy lidský faktor značně ovlivňuje 

jeho kvalitu. Tyto uložené informace slouží pro lepší podporu v rozhodování, což 

ve  výsledku znamená kvalitnější a efektivnější práci uživatelů [1, str. 10]. 

V první řadě, informační systém by se měl vytvářet pro klíčové procesy, 

na  kterých firma stojí. Měl by automatizovat a zvýšit efektivitu prováděných činností. 

Nasazení informačního systému pro podpůrné procesy je věc druhořadá, ale také 

nezbytná pro fungování firmy z legálního hlediska [2, str. 8]. 

Struktura IS 

Informační systém se sestává z následujících částí: 

 Technické vybavení (hardware) – jedná se o fyzické vybavení počítače, které je 

hmatatelné. Patří zde počítačové komponenty (procesory, operační paměti, 

HDD), různé periferie, síťová infrastruktura (kabeláž, modemy, rozbočovače 

atd.) a další podpůrná zařízení (UPS, klimatizační jednotky).  

 Programové vybavení (software) – jedná se o programy, které zajišťují chod 

počítače nebo jinou potřebnou činnost. Pracují s daty a komunikují 

s počítačovým systémem. Řeší úlohy, které jim zadává uživatel. 

 Organizační uspořádaní (orgware) – je to soubor pravidel a nařízení, ve kterém 

je popsáno, jak se má provozovat IS. Za orgware se dají považovat i pokyny 

pro  manipulaci s daty (zabezpečení, zálohování v rámci IS). 

 Lidská složka (peopleware) – řeší, jak se uživatel dokáže adaptovat a efektivně 

fungovat v počítačovém prostředí. 

 Reálný svět (legislativa, normy) – zkoumá souvislosti s informačním systémem 

[3, str. 31]. 
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Obr. 1: Technologické pojetí informačního systému (Upraveno dle [4, str. 75]) 

 

1.1.1 IS z pohledu architektur 

Globální architektura je schéma, které znázorňuje základní podobu informačního 

systému. Je vytvořena z několika aplikačních částí. Na jednotlivé návrhy IS jsou 

důkladněji zaměřeny dílčí architektury. Dílčí architektury jsou následující: 

Funkční architektura postupně rozkládá informační systém na subsystémy a menší 

skupiny funkcí. Nejnižší úroveň této hierarchie je rozložena až k elementárním funkcím 

[2, str. 14]. 

Procesní architektura je navržena pro popis budoucího stavu procesů v podniku. 

Smyslem tohoto návrhu je pružná reakce podniku na vnější události. K zachycování 

procesů slouží DFD diagramy případně síťové grafy [2, str. 14].  

Technická (hardwarová) architektura určuje počty, typy a vzájemné propojení HW 

komponent. Je vyjádřena schématem a specifikuje síťovou infrastrukturu či další HW 

zařízení [2, str. 14]. 

Technologická architektura určuje, která technologie bude pro zpracování aplikací 

vybrána. Propojuje softwarovou, hardwarovou a datovou architekturu. Je v ní obsaženo, 

jakým způsobem budou zpracovány data, aplikace včetně uživatelského rozhraní 

aplikací [2, str. 14]. 
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Datová architektura je návrhem datové základny pro IS organizace. V logickém návrhu 

se určí vzájemné vazby objektů a jejich položek. Ve fyzickém návrhu zvolíme vhodný 

datový model (nejvíce využívaný je relační model). Výsledkem je kompletní 

databázové schéma vyjádřeno pomocí entitně-relačního diagramu [2, str. 15]. 

Programová (softwarová) architektura určuje, které programové komponenty budou 

v systému obsaženy včetně vazeb mezi nimi [2, str. 15]. 

Komunikační architektura je významným komunikačním prostředkem systému a jeho 

vnějšího okolí [2, str. 15]. 

Řídící architektura definuje, jak by měl systém fungovat podle určitých pravidel. Dále 

obsahuje normy, kterých by se měl informační systém držet [2, str. 15]. 

 

1.1.2 IS z pohledu úrovně řízení 

Transakční systémy (Transaction Processing Systems – TPS) tyto systémy jsou 

nástupci klasických dávkových systémů, které měly za úkol spravovat účetnictví. 

V současné době se transakční systémy například využívají při zpracování transakcí 

objednávek zboží. Jsou využívány pro operativní řízení [1, str. 13]. 

Informační systémy pro řízení (Management Information Systems – MIS) cílem 

těchto systémů je maximální využití informací (aktuálnost, včasnost). Mohou obsahovat 

užitečné informace nejen pro vrcholový management, ale i pro běžné zaměstnance. 

V dnešní době neslouží pouze pro reporty. Výhoda dnešních moderních technologií je 

ta, že tyto informace mohou být dostupné v podstatě odkudkoliv pomocí mobilních 

zařízení [5]. 

Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems – DSS) výhodou 

těchto systému je, že dokáží provádět různé analýzy nad daty bez složitého ovládání. 

Slouží jako počítačová podpora pro rozhodovací a operační systémové analýzy. Počítají 

ale s tím, že management, který využívá těchto metod, dokáže vybrat tu správnou, aby 

mohl vyřešit svůj problém. Výsledné informace mohou být zobrazeny ve formě grafů 

či  v jiné přehledné formě [1, str. 13]. 
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Systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems – EIS) 

využívá je vrcholový management organizace pro vedení. Jsou navrženy tak, že lze 

přistupovat, jak k externím datům, tak i k informačnímu systému podniku. Pro tyto 

systémy je typické, že dokáží vytvářet jednoduše pohledy na data, sledovat 

a  předpovídat trendové charakteristiky. Vyznačují se dále jednoduchým ovládáním 

a  přehlednou interpretací dat do tabulek či grafů [1, str. 13]. 

 

1.1.3 IS z pohledu výroby a odbytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: IS, rozšířený model ERP podle Basla (Upraveno dle [2, str. 17]) 

 SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce, 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – jádro podnikového IS, automatizuje 

klíčové procesy v podniku (výroba, logistika, distribuce a účetnictví), 

 CRM (Customer Relationship Management) – systém pro řízení kontaktů se 

zákazníkem, 

 MIS (Management Information Systems) – manažerská nadstavba [2, str. 17]. 

V podnicích je v současné době tento model nejvíce rozšířený. Systémy SCM a CRM 

jsou implementovány u firem, ve kterých se počítá s velkým množstvím odběratelů či 

dodavatelů. Hlavním jádrem podnikových IS je ERP systém [2, str. 17]. 

 

SCM ERP SCM 

MIS 
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1.2 Podnikové informační systémy (ERP) 

Enterprise Resource Planning (dále ERP) systémy jsou hlavním jádrem všech 

podnikových IS. Jejich cílem je správné rozvrhování podnikových zdrojů [15, str. 125]. 

 Každý ERP systém by měl zvládat následující oblasti: 

 Logistiku – tato funkční oblast zahrnuje celou podnikovou strukturu (nákup, 

skladování výrobu, prodej/distribuci a hlavně plánovaní zdrojů). 

 Finance – tato oblast obsahuje finanční, nákladové a investiční účetnictví 

či  podnikový controlling [8, str. 66]. 

Klíčové vlastnosti ERP systému: 

Standardizace podnikových procesů  

Všechny procesy v podniku chceme standardizovat tak, aby fungovaly co nejlépe. Tuto 

konfiguraci nám může poskytnout ERP systém při implementaci nebo můžeme využít 

vlastní zdroje. V případě, že máme více poboček a některá funguje výrazně efektivněji 

než ostatní pobočky, tak pomocí této pobočky se optimalizují procesy pro ostatní. Další 

výhodou je, že se odstraní řada zavádějících informací, jako je například produktivita 

práce. Proto je možné, že po zavedení nového ERP klesnou některé důležité ukazatele, 

které budou na druhou stranu správné [7]. 

Efektivnější využívání procesů  

Výsledkem správné automatizace podnikových procesů je jejich následné zrychlení. 

ERP umožňuje odhadnout průměrnou délku procesů a v případě, že se nějaký pracovník 

výrazně vychýlil od této hodnoty, bude jeho nadřízený obeznámen o této situaci [7].  

Vyvozování osobní odpovědnosti  

Zaměstnanci budou mít na starost určité procesy, takže v případě nějakého pochybení 

bude jednoduché dohledat odpovědnou osobu [7]. 

Správnost a včasnost dat  

Do systému se zadávají ta data, která jsou potřebná. V případě nedostatečného množství 
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nebo nesprávnosti vkládaných dat, dojde k tomu, že se daná akce neprovede. ERP 

systém může sloužit také jako docházkový systém. Mnoho činností se tedy 

automatizuje, což ve výsledku vede ke snížení nákladů a úspoře času [7]. 

Automatizované zpracování dat   

Získaná data slouží pro další agregované výpočty, porovnání s historicky staršími daty 

a  pro předpověď trendů. Výsledné hodnoty mohou být zobrazeny ve formě grafů, 

reportů atd. Všechno je prováděno automaticky a v daný okamžik. ERP systém 

obsahuje nástroje, které nás upozorní na kritické problémy (např. překročení časového 

a  rozpočtového plánu) [7]. 

Snížení chybovosti  

Ve firmách, kde správně nefunguje podnikový IS nebo dokonce ještě nemají zaveden 

ERP systém, tak je mnoho dat vedeno v různých tabulkách (Excel), dokumentech 

a  podobně. Tyto tabulky jsou vyplňovány manuálně, což vede často k chybovosti. ERP 

systém tyto neduhy elegantně řeší [7]. 

Efektivnější využití zaměstnanců  

Přínosem pro podnik při zavedení ERP systému je zbavení se přebytečných pracovníků. 

Jsou to zpravidla zaměstnanci, kteří nejsou efektivní, a tak nový IS tyto neduhy odhalil. 

Dále budou propuštěni nadbyteční zaměstnanci, kteří nejsou již potřební [7]. 

Přehledné informace pro podporu k rozhodování  

Jednou z dalších užitečných funkcí ERP systémů je okamžitý přehled o stavu podniku. 

Může proto pružně reagovat na případné problémy. Jakmile si management osvojí 

využívání všech dostupných informací, tak značně zvýší konkurenceschopnost podniku 

(např. efektivnější kampaně pro výrobky) [7].  

Podklady pro odhad budoucích trendů  

Nezbytným předpokladem pro odhad vývoje na trhu jsou současná a historická data. 

K tomuto slouží Business Intelligence nástroje. Moderní ERP systémy s těmito 
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předpoklady dokáží operovat ve svůj prospěch, a tím pádem připravit vhodnou strategii 

pro další rozvoj společnosti [7]. 

Okamžitý přehled pro odběratele a dodavatele  

Informace dostupné z podnikových IS nemusí sloužit pouze pro management, ale i např. 

běžný zákazník či dodavatel by rád sledoval svojí objednávku (typicky v eshopech). 

Proto je běžné, že různé ERP systémy jsou propojeny mezi sebou [7]. 

1.2.1 Klasifikace ERP systémů 

All-in-One systémy integrují všechny funkcionality na jednom místě (výroba, logistika, 

personalistika a ekonomika). Zahraniční systémy tohoto typu nezajišťují personalistiku. 

Při zavádění IS je tento proces zajištěn pomocí externího dodavatele. V praxi nečiní 

problém dodavatelům tuto dodatečnou funkcionalitu garantovat. [4, str. 87]. 

 výhody: univerzálnost řešení, pro mnohé podniky dostačující řešení,  

 nevýhody: základní funkcionalita, případná úprava na míru vyjde dráž. 

Best-of-Breed systémy zpravidla nezajišťují všechny klíčové procesy podniku. Jsou 

zaměřeny více na konkrétní procesy a zajišťují pokročilou funkcionalitu. 

Implementovány jsou buď samostatně, pro zajištění konkrétního procesu, nebo jsou 

vzájemně propojeny s jiným informačním systémem. Je jednoduché provádět různé 

modifikace. Zajištění integrity dat je na druhou stranu značně náročné, protože různé 

systémy mohou pracovat s různými standardy atd. [4, str. 87]. 

 výhody: pokročilá funkcionalita, podrobné zaměření na konkrétní obor, 

 nevýhody: složitá správa procesů, nekonzistence v datech. 

Lite ERP systémy jsou určeny pro méně náročné podniky. Jsou zpravidla levnější 

a  obsahují mnoho funkčních omezení. Dodatečná úprava je velmi omezená [4, str. 87]. 

 výhody: nižší náklady na zavedení, rychlá implementace, 

 nevýhody: výrazné omezení ve funkčnosti, v dodatečných úpravách. 
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1.3 Funkcionalita podnikových IS (ERP II) 

Dříve bylo trendem, aby ERP dosahoval co největší funkcionality. V dnešní době slouží 

primárně, jak jsem již zmiňoval, pro podporu podnikových procesů. Díky rostoucímu 

zájmu o ERP systémy rostla i jeho složitost. Důsledkem toho vznikly více 

specializované podnikové informační systémy, jako jsou SCM, CRM a Business 

Intelligence systémy [6]. 

 

1.3.1 SCM (Supply Chain Management) 

Je to řízení dodavatelských řetězců, kdy se řada nástrojů se stará o optimalizaci všech 

částí dodavatelského řetězce na straně koncového zákazníka. Jsou to vzájemně 

propojené podnikového informační systémy dodavatelů a odběratelů. Výhodou tohoto 

propojení je lepší koordinace informací, které zajistí vyšší efektivitu celého procesu 

[8,  str. 78].    

SCM významně podporuje konkurenceschopnost podniků. Zajišťuje např. 

rychlejší a spolehlivější dodání výrobků na trh. Dodavatelský řetězec vypadá 

následovně: 

dodavatel -> výrobce -> distributor -> prodejce -> zákazník 

SCOR definice pro SCM 

1. Plán – tato část zajišťuje vhodnou strategii, jak uspokojit potřeby zákazníka na 

výrobek či službu. Zmíněná činnost je podrobně sledována za pomocí vhodných 

nástrojů, aby byla zajištěna maximální efektivita a spokojenost zákazníků 

s  kvalitou. 

2. Nákup -  vybírá se vhodný dodavatel pro vlastní produkci. Sleduje se, zda 

proběhlo správné ocenění dodávky a zdali nebyly porušené smluvní podmínky. 

Výrobní a dodací systémy jsou vzájemně propojeny. 

3. Výroba – organizace všech činností, které jsou spojené s výrobou. V této části je 

důležitá kvalita, která sleduje výstupy z výroby či produktivitu práce. 
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4. Expedice – logistická část dodavatelského řetěze. Zajišťuje vše od příjmu 

zakázky pro zákazníka až k jeho dodání. Zde probíhá také fakturace. 

5. Reklamace – Tato část řetězce se zaměřuje např. na případy, kdy došlo 

k nesprávnému dodání produktu k zákazníkovi. Využívá se zpětná vazba od 

zákazníka [8, str. 79].  

Vlastnosti SCM aplikací: 

Zvýšení spokojenosti zákazníků: 

 zákazník si bude moci upravit produkt v rámci možností podle jeho představ, 

 zvýšení informovanosti o stavu objednávky, 

 zrychlení dodání a snížení možnosti nekompletní dodání objednávky,  

 řešení různých nesrovnalostí v celém průběhu objednávky [8, str. 79]. 

Snížení nákladů a rychlejší vyřizování požadavků: 

 vyšší flexibilita k řešení nestandardních situací (celého procesu), 

 optimalizace v rámci tohoto procesu, 

 automatizace činností souvisejících s nákupem, 

 všichni účastníci tohoto procesu budou mít aktuální informace o objednávce, 

 zvýšení vzájemné důvěry mezi obchodními partnery [8, str. 79]. 

Podpora plánování: 

 požadavky na výrobu, nákup, logistiku jsou naplánovány na základě 

historických dat, 

 určení nejvýhodnější lokality pro dodavatelský řetězec [8, str. 79]. 

Podpora nákupní strategie (modul SRM – řízení vztahu s dodavateli): 

 zabezpečují, že získaná data jsou vhodná pro rozhodování, 

 tyto aplikace analyzují náklady, 

 možnost strategických rozhodnutí pro nákup, 

 výsledné zhodnocení nákupů [8, str. 80]. 
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Základní plánovací a řídící metody 

Současné podnikové informační systémy umožňují využívat vyspělé možnosti pro 

plánování a řízení výroby, dokonce i v menších podnicích. Ve specifických oblastech 

(např. výroba polovodičů) se využívají výrobní informační systémy – MES, které 

využívají data získaná z automatů či výrobních linek [10]. 

Výroba podle minimálních metod – tato metoda rozdělí výrobní proces na několik částí. 

Při přechodu do jednotlivých částí, probíhá kontrola stavu zásob. V případě, že stav 

zásob klesne pod stanovené minimum, dojde k doplnění těchto zásob. Nevýhodou této 

metody je, že není dostatečně flexibilní na případně změny [10]. 

Plánování materiálových požadavků (MRP) – pro svoji funkci využívá informace 

z logistiky (zásobování, skladování, doprava). Na rozdíl od předchozí metody pracuje 

na principu zajištění pouze nezbytných skladových zásob [10].  

Pokročilé plánování a rozvrhování výroby 

Na začátek je důležité vysvětlit rozdíl mezi plánováním a rozvrhováním. Plánování 

využívá všechna data v podniku, rozvrhování naopak operuje pouze s daty v oblasti 

výroby.  Plánovat a organizovat v podniku můžeme jak dopředu, tak i zpětně. 

Plánováním a  rozvrhováním dopředu se snažíme zjistit, kdy bude možné zadanou 

objednávku splnit. Zpětně pomocí daného termínu zjistíme čas realizace objednávky 

[10].  

Pokročilé plánování tedy využívá oba způsoby, aby se na nic nečekalo 

a  objednávka byla vyřízena co nejdříve. Algoritmy pro efektivní řízení výroby jsou 

obsaženy v informačních systémech zvaných APS (Advanced Planning/Scheduling 

případně Advanced Planning System). Tyto systémy mohou pracovat buď samostatně, 

nebo jako přídavný modul v ERP systému [10]. 

APS slouží pro pokročilé plánování a rozvrhování uvnitř podniku. Smyslem je ze 

zadaných podmínek a vstupních parametrů vybrat nejvhodnější variantu pro řešení. 

Jakmile změníme vstupní parametry, tak se logicky na výstupu změní i informace 

o  nejvýhodnějším řešení [8, str. 81]. 
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1.3.2 CRM (Customer Relationship Management) 

CRM si lze představit jako proces, jehož cílem je zajistit vzájemnou rovnováhu mezi 

podnikem (co nejnižší náklady) a zákazníkem (co největší uspokojení). Primárním 

úkolem tohoto systému je analyzovat jeho zákazníky, jejich chování či požadavky 

a  poskytovat jim určitou užitnou hodnotu. Nezbytným předpokladem pro fungování 

CRM je rychlá odezva ze strany zákazníka, analýza této odezvy a následné využití 

těchto informací pro zlepšení vztahu se zákazníkem [11]. 

Na CRM lze nahlížet z dvou různých pohledů. Jako na IT technologii nebo jako 

na podnikovou strategii.  

CRM jako IT technologie 

CRM systémy z pohledu IT technologií se skládají z back office (marketing, prodej) 

a  front office aplikace, eshop, servisní a kontaktní podpora pro zákazníky. CRM 

moduly v sobě zahrnují čtyři základní funkce: komunikace se zákazníkem, ekonomické 

aplikace, aplikace pro logistiku a systémy pro podporu rozhodování. Typické rozdělení 

CRM systémů z hlediska podnikových procesů je následující [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Architektura CRM (Upraveno dle [12]) 
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Operační část  

Tato část automatizuje a řídí veškeré podnikové procesy s ohledem na zákazníka. Jedná 

se o marketing, obchod a servisní podporu. Podporuje hlavně efektivnější využívání 

současných procesů v podniku. Pro kontakt se zákazníkem se využívají následující 

aplikace: 

 podpora prodejních aktivit SFA (Sales Force Automation) – slouží pro obchodní 

činnosti např. podpora prodeje, předpověď obratu, 

 podpora marketingových aktivit EMA (Enterprice Marketing Automation) –

  slouží pro marketingové účely např. marketingový plán, analýza trendů, 

 podpora servisních aktivit CSS (Customer Service and Support) – využívá se pro 

servisní účely např. aktualizace, opravy, organizace servisu [12]. 

Analytická část 

V této části probíhá analýza získaných dat a jejich následné využití ve svůj prospěch. 

Analytická část pracuje s daty o zákaznících a s daty z operační části CRM. Navzájem 

využívají společnou databázi, která obsahuje i podrobnější data o zákaznících (historie 

nákupů, konkurence, zákaznická spokojenost a další). Aby data byla užitečná pro 

podporu procesů v CRM, je nezbytné, aby všechny informace byly centralizované. 

V případě, že nebude zavedena centrální databáze zákazníků (nutnost propojení 

veškerých CRM komponent), mohlo by dojít k redundanci dat. Následky by mohly být 

z obchodního hlediska velmi vážné [12]. 

Kooperativní část  

Má na starost zákaznickou podporu, kontakt s obchodními partnery či okolím podniku. 

V této části již jsou informace o zákaznících sdíleny. Zdrojová data se čerpají nejen 

z databází, ale i z dostupných prostředků (webové aplikace, průzkumy atd.). 

Kooperativní část je dále využívána pro marketingové účely. V praxi se využívají různé 

samoobsluhy na webových stránkách, kde za předpokladu přehlednosti uživatelského 

rozhraní, si dokáže zákazník sám nalézt informace, které potřebuje [12]. 
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CRM z pohledu podnikové strategie 

Podnik, který cílí strategii na zákazníka lze charakterizovat následovně: 

 Zákazníci mají pro podnik existenční význam. 

 Procesy, ve kterých se řídí vztahy se zákazníky, mají určitá specifika. Každý 

podnik cílí na různé cílové skupiny, nabízí jiné produkty či využívá jiné 

technologie. 

 Data jsou získávána za účelem důkladnější analýzy a následného využití těchto 

dat pro podporu v rozhodování, výrobu a dalších služeb. Předpokladem pro 

kvalitní vztahy se zákazníky je centralizovanost dat [12]. 

Chceme-li zavést CRM systém do podniku, je nutné nejdříve analyzovat a podrobně 

popsat procesy, které mají být v systému obsaženy. V praxi nastává menší problém, 

a  tím je přizpůsobení procesů technologickým a funkčním možnostem jednotlivého 

CRM systému. S dostatkem finančních prostředků lze tento problém vyřešit 

přizpůsobením CRM systému, procesům podniku. Výhodné je vybrat takový systém, 

který vyhovuje našim potřebám a nebude nutná drahá a časově náročná úprava tohoto 

řešení [12]. 

Sociální CRM 

Na trhu se objevuje hybridní CRM, které funguje na principu CRM, ale také využívá 

moderní technologie z oblasti Webu 2.0. Sociální CRM (SCRM) využívá na rozdíl od 

obyčejného CRM data o zákaznících, které jsou doplňovány samotnými zákazníky. 

Podle aktuálních trendů to lze považovat za chytré řešení. Zákazníci v dnešní době 

s radostí vystavují veřejně, co je zajímá [13].  

Díky sociálním sítím, jako je Facebook či Twitter se dozvíme reálné informace, 

co si o nás zákazníci opravdu myslí. Pro lepší pochopení potřeb zákazníků je to 

významný posun dopředu. Někomu se nemusí líbit to, že zákazníci haní jeho produkty. 

Pokud ale tyto informace správně využijeme, zvýšíme konkurenceschopnost podniku. 

Naslouchání zákazníků není vhodné podceňovat. Budou mít pocit, že pomáhají vylepšit 

jejich oblíbený produkt. Pokud podnik vyslyší pádné argumenty, získá tím loajalitu 

svých zákazníků. Vzájemná spolupráce se tedy dostane na vyšší úroveň [13].      
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1.3.3 BI (Bussiness Intelligence) 

BI můžeme definovat jako soubor nástrojů, které na základě matematických výpočtů 

pracují s daty, které pak využívá management pro lepší podporu rozhodování. 

Vzhledem k tomu, že tyto systémy vyžadují obrovské množství dat a vysoký výpočetní 

výkon pro jejich zpracování, jejich větší rozmach nastal až v druhé polovině 90. let 

minulého století. BI lze rozdělit do několika kategorií [14]. 

Nástroje pro reporting 

Reportingové nástroje využívají data obsažená v datovém skladu. Nad těmito sklady 

jsou prováděny různé OLAP analýzy, kde můžeme nahlížet na data z různých pohledů. 

Zmíněné pohledy (dimenze) na data označujeme jako OLAP kostky. Umožňují nám 

například sledovat prodej určitých výrobků v určitém časovém rozmezí ve vybraných 

městech. Nevýhodou je, že je nutné si předpřipravit, co nás vlastně bude zajímat a jaké 

výstupy budeme vyžadovat [14]. 

Nástroje pro interaktivní analýzu 

Více sofistikovaným nástrojem jsou nástroje, které nám umožňují provádět interaktivní 

analýzy. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá tvorba reportů. Není nutné znát 

programové jazyky, SQL apod. Pokud management skutečně využije všechny možnosti 

a dokáže si spojit různé souvislosti, tak z podkladů získají taková data, která ani netušili, 

že tam jsou. Ve výsledku to znamená lepší optimalizace prodejů [14]. 

Nástroje pro analýzu a automatizaci rozhodování 

Nejvíce pokročilé nástroje v oblasti BI řešení umožňují předpovědět vývoj trhu pro 

lepší podporu rozhodování managementu. Predikce probíhají na základě různých 

matematických a statistických výpočtů. Významným přínosem těchto nástrojů v praxi 

je, že automaticky dokáží správně odhadnout např. cenu zboží, ve které pobočce se 

bude nejvíc prodávat atd. Konečné rozhodnutí musí potvrdit člověk.  Aby tyto nástroje 

pracovaly efektivně, je nutné mít přehled o matematických a  statistických metodách. 

Management musí sám vybrat vhodné metody pro dané konkrétní řešení [14]. 
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1.4 Zavádění IS/IT v podniku 

Firmy si dostatečně neuvědomují, jaký může mít dopad nevhodné zavedení nového 

informačního systému. Měli by důkladně zvážit všechny možnosti či případné scénáře 

a  nehledět jenom na funkcionalitu výsledného systému. Pro mnohé je důležitým 

faktorem cena, která by neměla být klíčovým faktorem při výběru. Protože další 

náklady spojené se zavedením ERP systému mohou značně převýšit původní cenu. Pro 

úspěšné zavedení informačního systému by měli probrat následující oblasti: 

 Vymezit si požadavky a cíle od nového informačního systému. Důležité je, si 

představit, jak nám může pomoct v dalším rozvoji firmy. Nestačí myslet jenom 

na to, že nám přinese lepší ekonomický systém [16]. 

 Na začátek si musíme zjistit konkrétní stav informací v naší firmě, jejich 

předávání a zpracování. Je dále nutné zvážit přenositelnost dat ze stávajícího 

systému, pravidelné aktualizace nového IS a jaká bude poskytovaná podpora. 

Neměli bychom očekávat, že původní software nahradíme novým ve stejném 

rozsahu. Je pravděpodobné, že se budeme muset přizpůsobit možnostem nového 

softwaru [16]. 

 Zkontrolujeme stav veškerého hardwaru i softwaru, abychom se vyhnuli možné 

nekompatibilitě případně nedostatečného výkonu pro provoz nového 

informačního systému. Nehledíme jenom na minimální požadavky na hardware. 

Ideální je zajistit rezervu do budoucna. Neměli bychom také zapomínat na 

úroveň zabezpečení podnikových dat a sítě [16]. 

 Důležité je obeznámit zaměstnance o připravovaných změnách. Velmi 

nápomocné je sestavit směrnici, která bude upravovat veškeré činnosti během 

implementace a zkušebního provozu. Neinformovaný zaměstnanec může nabýt 

negativní postoj – nový IS není pro něj dobrý jako ten starý [16]. 

 Pro hladký průběh přechodu je dobré pořádat školení a vzdělávat zaměstnance. 

Jenom proškolený zaměstnanec může pracovat s novým softwarem efektivně. 

Metoda pokus omyl není vhodným řešením [16]. 



 

27 

 

1.4.1 I. Etapa - Rozhodnutí, zda se vyplatí přejít na nový IS 

Jak úspěšně zvládnout zavedení nového podnikového informačního systému do firmy, 

bychom mohli rozdělit na několik etap. První etapa je nejdůležitější. Musíme se 

rozhodnout, jestli se nám vůbec vyplatí nějaký IS vybírat. Primárně bychom chtěli 

vyřešit v podniku klíčové problémy (řešitelné v rámci IS). Na základě důkladné analýzy 

našich požadavků, rozhodneme, zda bude mít pro nás ERP reálný přínos [8, str. 196]. 

Při rozhodování můžeme využít SWOT analýzu, kde budeme zjišťovat silné 

a  slabé stránky nebo příležitosti a hrozby zkoumaného problému. Na začátek, je 

vhodné alespoň, předběžně odhadnout, kolik finančních prostředků jsme ochotni 

investovat na tento projekt. V rámci této etapy bychom měli zjistit následující 

informace: 

 směr, ve kterém chce podnik pokračovat, 

 výrobní sortiment a jeho potenciál na trhu, 

 forma komunikace mezi zákazníky a obchodními partnery, 

 stav toků dat v podniku, 

 současný stav HW a SW, 

 stav podnikových procesů, 

 stav odbornosti personálu [8, str. 196].  

Podnik by mohl zvážit přizvat poradenskou společnost pro vypracování co 

nejvíce objektivní analýzy požadavků daného podniku. V rámci této etapy je významně 

ovlivněna budoucí efektivita informačního systému [8, str. 197]. 

Takto významný projekt by měl vést projektový tým, který řídí vedoucí týmu. 

Vybraná osoba má na starost zajištění hladkého průběhu během celého projektu. Bude 

určovat a  následně kontrolovat splnění termínů, stanoví priority pro jednotlivé úkoly 

a  potřebné zdroje. Dále je vhodné zajistit pro tým místnosti, ve kterých se budou 

provádět různé prezentace, workshopy či neméně důležitý brainstorming [8, str. 197]. 

V projektovém týmu by měly být osoby, které znají velmi dobře svojí oblast 

v podniku. Tyto osoby budou dále podrobněji spolupracovat s konzultanty jednotlivých 

informačních systémů [8, str. 198]. 
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1.4.2 II. Etapa – Výběr vhodného řešení 

Při výběru nového IS vycházíme z informací z první etapy. V této části se snažíme, co 

nejobjektivněji vybrat nový IS z vybraných řešení na trhu. Nabídka na trhu je značně 

rozsáhlá. Na druhou stranu je současná situace více přehledná, než tomu bylo 

v minulosti [8,  str. 98]. 

Pro přehlednější a efektivnější rozhodování si lze tento výběr rozdělit na dvě 

části, hrubý a jemný výběr.  

Hrubý výběr 

Na začátek si sepíšeme poptávkový formulář, který rozešleme dodavatelům ERP a poté 

z toho vybereme pomocí námi zvolených kritérií dodavatele do užšího výběru. Pro 

hrubý výběr nám budou postačovat pouze klíčová kritéria. Jedná se například o tyto: 

 funkcionalita a zaměření ERP se musí shodovat s našimi požadavky, 

 kvalita a množství referencí, 

 orientace dodavatele ERP na velikost a typ našeho podniku, 

 dodavatel ERP má v naší blízkosti pobočku, 

 kvalita a celkové zastoupení na trhu daného dodavatele, 

 množství nabízených služeb, 

 preference a náročnost na HW a SW, 

 garance jednoho dodavatele, 

 další kritériem, které hraje určitou roli (ne hlavní) je cena [8, str. 200]. 

Jemný výběr 

Do nejužšího výběru zpravidla postoupí 2 až 3 informační systémy. Tento výsledný 

výběr byl vyhodnocen na základě podrobnějších, ale i klíčových údajů, které jsou 

vzájemně porovnatelné. Čím podrobnější jsou naše kritéria, tím objektivnější 

a  kvalitnější bude náš výsledný výběr. V zahraničí se využívají velmi sofistikované 

a  často komplikované postupy při výběru IS. Pro běžného uživatele by to bylo velmi 

nepřehledné. Proto je dobré si určit přibližně 8 klíčových kritérií, podle kterých se 

budeme umět rozhodnout [8, str. 200].  
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Poptávkový dokument 

Poptávkový dokument, který vypracuje zadavatel, využije dodavatel ERP systému pro 

lepší pochopení požadavků, přehled o firmě a další klíčové informace pro sestavení 

nabídky. Pokud nebude poptávkový dokument vypracován podrobně, tak dodavatel 

ERP systému nemusí správně identifikovat požadavky a ve výsledku nám poskytne 

nevhodné řešení [8, str. 202].  

 

1.4.3 III. Etapa – Postup implementace vybraného IS 

Po vybrání konkrétního řešení ERP a podepsání smluv, nastává proces implementace. U 

některých dodavatelů ERP je běžné, že vypracují ještě před podepsáním smlouvy 

nabídku na základě úvodní vypracované studie o našem podniku [8, str. 202].  

Klíčovým faktorem implementace je jeho doba trvání. Z historického hlediska se 

tato doba čím dále zkracuje, přibližně na hodnotu kolem 5 měsíců. Jelikož jsou náklady 

na implementaci velmi vysoké pro dodavatele ERP, tak se snaží celkovou dobu zkrátit 

na minimum [8, str. 203].  

V současné době je běžné, že dodavatel ERP využívá vlastní postupy pro 

implementační proces. Během této etapy dochází k optimalizaci procesů respektive 

přizpůsobení procesů možnostem daného ERP systému [8, str. 203]. 

Implementační proces lze rozdělit na několik fází: 

 přípravná fáze (analýza požadavků, návrh koncepce), 

 realizační fáze (realizace koncepce, příprava systému), 

 závěrečná fáze (zahájení provozu) [8, str. 203]. 

Přípravná fáze 

 Analýza požadavků podniku pro návrh budoucího systému. 

 Proběhne vzájemná domluva o tom, jak budou probíhat jednotlivé kroky 

implementace, vzájemná komunikace včetně domluvení pravidelných schůzek 

[8, str. 204]. 
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Realizační fáze 

 Instalace ERP systému, v případě nutnosti i dodání nového HW a SW. 

 Školení uživatelů na všech pozicích. 

 Zabezpečení, aby nové toky dat byly řádně udržovány. 

 Nastavení ERP pro konkrétní požadavky podniku. 

 Analýza podnikových procesů. 

 Úprava formulářů v systému, pomocí kterých se bude komunikovat se 

zákazníkem. 

 Stanovení, jak proběhne export dat na nový ERP systém [8, str. 204]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Možnosti přechodu na nový IS v podniku (Upraveno dle [8, str. 206]) 

Závěrečná fáze 

 Nasazení jednotlivých modulů do nového ERP. 

 Bude vytvořena dokumentace pro uživatele. 

 Doladění parametrů ke správnému chodu systému [8, str. 204]. 
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1.4.4 IV. Etapa – Zahájení provozu nového IS 

Poslední fáze zavádění nového IS je důležitá z pohledu správného řízení implementační 

analýzy a výsledného provozu podniku. Při nasazení nového IS dochází k výrazným 

změnám v řízení, které jsou jak z hlediska financí, tak i z hlediska lidských zdrojů 

velice nákladné [8, str. 208]. 

Proto se pro efektivnější řízení v průběhu implementace využívají speciální metodiky, 

které jsou celosvětově známé. Jsou to následující metodiky: 

 ITIL (IT Infrastructure Library), 

 COBIT (Control Objectives for Information & Related Technology [8, str. 209]. 

ITIL 

Metodika ITIL resp. její dokumenty slouží pro efektivnější řízení IT služeb v podniku. 

Je v nich popsán správný postup, co se má udělat. Jak to bude vypracováno, už záleží na 

konkrétním podniku implementující tuto metodiku. ITIL slouží i pro podporu školení, 

konzultace, výměna know-how [8, str. 209].  

ITIL rozlišuje 3 úrovně procesů: 

 strategická úroveň: správné využívání IT služeb; kontrola kvality, atd., 

 taktická úroveň: kontroluje IT služby; vyřizování zákaznických požadavků, 

 operační úroveň: podporuje IT služby; efektivní servisní podpora [8, str. 209]. 

COBIT 

Tato metodika využívá funkce mnoha standardů (ISO, COSO, Prince2 atd.). Snaží se 

zajistit soulad mezi IT a obchodní strategii firmy. Dokáže být významným pomocníkem 

např. vyhodnocování výkonu IT. Nespornou výhodou je snadné pochopení jeho 

fungování [8, str. 209].  

Využití COBIT je vhodné při analýze požadavků podniku, kde nám tato metodika 

poskytne požadované informace. Na základě měkkých metrik přiřazuje procesům jejich 

hodnotu vyzrálosti (od 1 až po 6). Čím vyšší číslo, tím je proces kvalitněji prováděn 

[8,  str. 209]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

 

Název subjektu:   KAMPOS, s.r.o. 

Datum vzniku společnosti:  1. 12. 1998 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:      Blanenská 355/177, 664 34 Kuřim 

Základní kapitál:   100 000,- Kč 

Statutární orgán:   jednatel – Ing. Stanislav Sehnal, 

jednatel – Ing. Ondřej Lejsal 

Předmět podnikání: 

 opravy silničních vozidel, 

 zednictví, 

 vodoinstalatérství, topenářství, 

 výroba, instalace, opravy elektrických spojů a přístrojů, elektronických 

a  telekomunikačních zařízení, 

 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o  největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

včetně, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 zámečnictví, nástrojářství. 
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Organizační struktura firmy 

Společnost KAMPOS, s.r.o. je rozdělena na 5 hlavních oddělení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Organizační struktura 

V současné době má společnost více než 45 zaměstnanců profesně rozdělených dle 

náplní jednotlivých divizí. 

Výrobní oddělení:  kompletace konektorů, využívaných v automobilovém, 

letadlovém a strojírenském průmyslu, kabelové svazky, LED svítidel 

Obchodní oddělení:  kompletní nabídka obalových materiálů (kartonáž, etikety, 

strečové fólie, vázací a lepicí pásky atd.)  

Logistické centrum:  pronájem skladových ploch, užitkových a nákladních vozidel, 

manipulace s VZV, mostovým jeřábem, oprava a údržba strojů a budov 

Ekonomické oddělení: ekonomické analýzy, účetnictví 

Oddělení řízení kvality: zabezpečuje řízení všech procesů, získaní ISO certifikace atd. 

 

Výrobní oddělení 

Ekonomické oddělení 
MANAGEMENT 

Logistické centrum 

Oddělení řízení kvality 

Obchodní oddělení 
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Výrobní sortiment a sortiment služeb 

Výrobní sortiment zahrnuje:  

 moderní programovatelná LED svítidla, 

 kabelové svazky (pro stroje, telekomunikace, datové sítě, automobilový 

průmysl, bílou techniku a další různá zařízení),  

 podsedáky,  

           

Obr. 6: Výrobní sortiment [17] 

Služby: 

Celý areál firmy KAMPOS, s.r.o. má několik budov a skladů o celkové rozloze 

56000  m2. Logistické centrum nabízí mnoho služeb, například: 

 pronájem skladových prostor (skladové venkovní plochy, přístřešky, haly), 

 kancelářské prostory (také kontejnerové buňky), 

 doprava,  

 manipulace (ruční, strojní VZV 1,6t – 11,4t; případně mostový jeřáb 12,5t). 

Kromě logistického centra, divize LED svítidel nabízí následující služby: 

 audit stávajících osvětlovacích soustav a návrh nových, projektování, 

 poradenství v oboru svítidel, zajištění vzorků, HW pro řízení svítidel, 

 zajištění výběrových řízení, poptávky, vyhodnocování cenových nabídek, 

 programování DALI, DMX, DSI, 1-10V, TOUCH DIM, 

 zajištění instalace, zakázková výroba a další. 
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2.2 Popis podnikových procesů 

Výběr vhodných dodavatelů 

Společnost KAMPOS, s.r.o. si zakládá na kvalitě, a proto si pečlivě vybírá vhodné 

dodavatele materiálu. Do výběru jsou zpravidla zařazeni alespoň 3 dodavatele a podle 

určitých požadavků se vybere ten nejvhodnější. Materiál je dovezen jejími vlastními 

nákladními auty. V případě menšího odběru materiálu je využito služeb jiného 

přepravce. Pozdější manipulace s materiálem je minimální a míří přímo do výroby. 

Marketingové aktivity 

Jednou za určité časové období se pořádají akce hromadného charakteru, jejichž cílem 

je oslovit, co nejvíce partnerů a kontaktních osob, aby se zúčastnili těchto akcí. Jedná se 

například o různé plesy, výstavy či semináře. Od nového informačního systému by bylo 

užitečné změřit efektivitu/úspěšnost zmíněných aktivit. 

Obchodní oddělení - prodej 

 Každý prodej začíná objednávkou. Objednávka může být obdržena faxem, 

emailem, telefonicky případně osobně, která je pak následně zaevidována 

v systému.  

 V další části je zákazník analyzován z ohledu bonity. 

 Provede se předkalkulace zakázky, kdy se zjistí nákladová cena jednotlivých 

položek a předpokládaný zisk. 

 Pokud je vše v pořádku, zakázka je schválena. Následuje interní objednávka, 

která naplánuje zakázku do výroby. 

 Pro zákazníka se vystaví dodací list, kde bude uveden seznam odebíraného 

zboží. 

 Na základě objednávky zákazníka proběhne kontrola. Zkontroluje se správnost 

zboží, jeho PN (product number) - číslo výrobku, množství, případně další 

položky u konkrétního případu. Pokud je všechno v pořádku, tak je box se 

zbožím odeslán k expedici. 
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Obchodní oddělení - nákup 

Kontrola přijatého materiálu 

V obchodním oddělení je podobný postup jako ve výrobě. Kontroluje se, zda dodané 

zboží nejeví žádné známky poškození či jiných nedostatků, jako jsou chybějící čísla 

výrobku nebo chybné sestavení. Dále se kontroluje požadované množství a kvalita. 

Kontrola samozřejmě probíhá hned po dodání a každý odhalený problém se řeší 

okamžitě s dodavatelem. Později nalezené problémy se řeší reklamací.  

Výrobní oddělení 

V této oblasti, jak již bylo zmíněno, se provádí montáž konektorů, elektrovýroba, 

výroba kabelových svazků a v neposlední řadě návrh a výroba LED svítidel. 

Co se týče výroby, respektive kompletace konektorů, nedochází k žádným 

složitým procedurám a lze říci, že výroba ve společnosti je jednoduššího charakteru. 

V podstatě dodavatel dodá veškerý materiál a zde proběhne jeho kompletace. Ve 

výrobě kabelových svazků dochází k řezání a odstraňování izolace z vodičů. Na vodiče 

jsou připojeny kabelová oka, svorky a celkově mají kontakty konektorů speciální 

povrchovou úpravu. Montáž těchto konektorů slouží pro automobilový průmysl, různý 

spotřební průmysl a telekomunikaci. 

V divizi LED svítidel probíhá návrh využívající moderních komponentů. 

Společnost nabízí široké spektrum svítidel, ale v případě potřeby zákazníka navrhne 

nová úsporná svítidla, jež ve výsledku velmi výrazně sníží energetické náklady včetně 

kvalitnějšího osvětlení. Divize se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej svítidel 

s  nejlepším poměrem cena/výkon. 

Kontrola dodaného materiálu 

Kontrola zboží na skladu probíhá následovně:  

 Vstupní vizuální kontrola - kontroluje se, zda dodané kartóny se zbožím nejsou 

poškozené či jiným způsobem znehodnocené. Případné nesrovnalosti se 

okamžitě řeší s dodavatelem. Tuto kontrolu provádí vedoucí pracovník daného 

oddělení. 
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 Vstupní kontrola při příjmu zboží - kontroluje se zdali množství odpovídá 

skutečnosti, nesmí chybět PN (product number) - číslo zboží. Poté se provede 

kontrola dle dodacího listu a také podle zakázek. 

Kontrola v průběhu výroby 

Probíhá na základě zadaných instrukcí. Podle těchto předpisů, norem a smluvních 

ujednání se posuzují vzorky, aby bylo možné odhalit skutečné nebo potenciální vady, 

z  důvodu eliminace pozdějších, potencionálně nákladnějších problémů v různých 

etapách výroby. Kontroluje se také správná kompletace výrobků. Další kontrola je 

prováděna kontrolorem výroby a jeho postup je následující: 

 Na začátku zkontroluje připravený materiál, jeho dostatečné množství, správné 

a  bezpečné uložení. 

 Poté provede kontrolu prvního vyrobeného kusu. 

 Další kontroly dle zavedených instrukcí. 

Ekonomické oddělení 

V tomto oddělení se provádějí běžné ekonomické operace, účetní analýzy či fakturace. 

Jedná se například o následující operace: 

 vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů, 

 evidence bankovních výpisů, 

 bankovní příkazy, 

 platby záloh, 

 salda vystavených i dodavatelských faktur, 

 upomínky klientům, kteří mají závazky vůči firmě, 

 kurzovní lístky, 

 personalistika, 

 mzdy, 

 roční vyúčtování daně, 

 účtování zásob, materiálu, nákup/prodej na sklad. 
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2.3 Informační systém 

Jako hlavní IS společnosti používá ekonomický systém (krabicové řešení) Money S3 už 

od roku 1998. Obsahuje následující moduly: Podvojné účetnictví, Fakturace, Mzdy 

a  personalistika, Adresář, Evidence majetku, Agenda, Obchod, Sklad, Analýzy, Režie 

a  nástroje. Mzdové agendy společnosti se zpracovávají v modulu Target S3. Toto 

řešení je vhodné pro menší společnosti a živnostníky. Ekonomický systém Money S3 

nepokrývá dostatečně potřeby podniku, jelikož neobsahuje potřebné moduly, je 

zastaralý a neřeší problémy výroby, výrobních procesů, reportingu, controllingu atd. 

Společnost KAMPOS, s.r.o. se rozrostla natolik, že by nebyla schopna fungovat bez 

informačního systému. Dalším problémem je, že mnoho informací nejde vložit do 

současného IS a efektivně je využít. Kromě ekonomického softwaru Money S3 se 

využívá ještě software Sklad, jenž byl navržen a  vytvořen na míru společnosti. 

V ekonomickém oddělení se pracuje také s elektronickým výkaznictvím ČSÚ, 

bankovními systémy a aplikací Domino. Některá data se zapisují i pomocí MS Office 

Excel, proto se v současné době nevyužívá těchto služeb a lze očekávat, že o  tyto 

služby ve formě IS nebudou mít zájem. 

Společnost hledá kvalitní náhradu, která jim pomůže s efektivitou výroby, tak 

i  s chodem celé společnosti. S informačním systémem pracuje přibližně 15 až 20 

uživatelů. 

Podpora 

Na základě průzkumu jednotlivých uživatelů, kteří pracují s informačním systémem, lze 

hodnotit úroveň podpory IS jako průměrnou až podprůměrnou. Technickou 

a  uživatelskou podporu zajišťuje externí pracovník. V případě jakýkoliv dotazů či 

jiných nejasností, jak správně pracovat s informačním systémem, se uživatelé obracejí 

na ekonomku v ekonomickém oddělení. 

Školení 

V podniku jsou uživatelé pravidelně školeni. Jelikož se jedná o starší uživatele, kteří se 

obtížněji přizpůsobují změnám a jsou zvyklí na své postupy, tak to trvá poněkud déle 

(obecně pro všechny starší ročníky).  
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Systémové požadavky na lokální PC 

 procesor Intel/AMD/kompatibilní, minimálně o frekvenci 550 MHz. OS 

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 

 1 GB RAM (dle požadavků operačního systému), 

 min. 300 MB volného místa na pevném disku - požadavky na volné místo 

závisejí na velikosti zpracovávaných agend, 

 monitor s rozlišením min. 1024x768 [19]. 

Systémové požadavky – síťová instalace do 10 PC 

Server: 

 paměť RAM minimálně 1 GB, 

 procesor minimálně AMD/Intel 1 GH, nebo kompatibilní, 

 pevný disk min. 300 MB volného místa, podle velikosti zpracovávané agendy, 

 záložní zdroj UPS [19]. 

 

2.3.1 SWOT analýza 

 Nízké náklady na provoz 

 Přehlednost GUI a UI 

 Mnoho referencí 

 Pobočka v Brně 

 Bezplatná technická podpora 

SILNÉ STRÁNKY 

 Funkční omezenost 

 Pomalá technická podpora 

 V případě více uživatelů, pomalejší 

 Nemožnost jakýchkoliv úprav 

modulů 

SLABÉ STRÁNKY 

                                          PŘÍLEŽITOSTI 

 Možnosti rozšíření 

 Možnost přechodu na Money S4 

 Propojení z eshopem  

 SQL verze 

HROZBY 

 Brzdí rozvoj podniku 

 Neefektivní využívání informací 

 Neposkytuje výhody ERP, může 

výrazně ovlivnit finanční situaci 

podniku 
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2.3.2 Požadavky na nový IS 

Zadané požadavky na nový informační systém by měl teoreticky zvládnout z principu 

každý ERP systém. Momentálně společnost KAMPOS, s.r.o. využívá pouze 

ekonomický systém Money S3 a pro výrobu je navržen na míru modul pro řešení 

výrobních procesů. Důležité je tedy si vybrat takový systém, ve kterém nebude nutné 

provádět velké zásahy v jeho funkcionalitě (drastické dodatečné úpravy). Jak jsem již 

uvedl v teoretické části, tak od nového informačního systému se očekává následující: 

 standardizovat podnikové procesy, 

 efektivněji využívat procesy, 

 automaticky zpracovávat data, 

 nabídne přehledné informace pro podporu rozhodování, 

 všechna data budou dostupná na jednom místě a pro všechny.  

Dalším požadavkem je CRM modul. Tento modul bude sloužit například pro 

vyhodnocování marketingových kampaní. Očekává se, že bude možné vyhodnocovat 

efektivitu obchodníků. Samozřejmě je cílem lepší kontakt a pochopení zákazníka. 

Důležitým požadavkem je modul výroby. V podniku se neprovádí složité výrobní 

procesy, ale i přesto je tento modul důležitý pro další rozvoj podniku. Měl by zvládat 

plánování výroby, operativní řízení, možnost výběru technologických postupů, odstávky 

strojů, vyhodnocovat výsledky z výroby, provádět kontrolu nad výrobou a další. 

Společnost KAMPOS, s.r.o. si zakládá na kvalitě svých výrobků a očekává od nového 

IS, že zajistí plynulý tok materiálu výrobou, sníží náklady a zvýší flexibilitu výroby.  

Mezi další požadavky patří možnost provádět  

 OLAP analýzy, ve kterých bude možné nahlížet na data z různých pohledů 

(prodej určitého zboží v určitém místě za nějaké časové období.  

 Nástroje pro interaktivní analýzy, které umožní tvořit různé reporty. 

 Zlepšit podporu rozhodování (lépe odhadnou cenu zboží, vhodné místo pro 

prodej atd.) 
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2.4 Informační technologie firmy 

 

2.4.1 Pracovní stanice 

Abych dokázal zhodnotit aktuální stav počítačů, případně doporučit obměnu hardware 

pro případný nový a náročnější IS, tak jsem prošel celou firmu. Dále jsem zkontroloval 

všechny počítače (dále PC), jak jsou na tom po hardwarové stránce, tak i z hlediska 

zabezpečení. Jednalo se o 25 PC. Každé PC a různá periferie má své unikátní evidenční 

číslo. 

Ve firmě se používají PC značky HP. Hardware jednotlivých počítačů je úměrný 

pro činnost, kterou na nich zaměstnanci vykonávají. Některá PC bude potřeba časem 

vyměnit.  

V divizi LED svítidel, kde se modelují 3D objekty, navrhují elektronické 

součástky je pro to adekvátní hardware: 

 Intel Core i7-3770 3,4GHz (výkonný čtyř-jádrový procesor), 16GB RAM 

V ekonomickém oddělení, kde se pracuje hlavně s IS a dalším ekonomickým SW, 

jsou také výkonné a úsporné PC, jejichž hardware bude stačit i pro nový IS. Jedná se 

o  následující konfiguraci:  

 Intel Core i3-2100 3,1GHz, 4GB RAM  

U ostatních PC, kde se využívá převážně MS Office, email a další specifické 

programy, které nejsou tak náročné, mají převážně dvou-jádrový procesor Core2Duo, 

2GB RAM. Vzhledem k využití to považuji za dostatečné. 

 

2.4.2 Serverová infrastruktura 

Místnost, kde se nachází serverové vybavení společnosti, je chlazena klimatizací. Co se 

týče fyzického zabezpečení, je dle mého názoru dostatečné. Servery jsou umístěny ve 

velkém stojanovém rozvaděči. Na vrchu se nachází 4 ventilátory, jež spolu s klimatizací 

zabezpečují nízkou teplotu. V případě výpadku proudu se zde samozřejmě nachází i 
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UPS. Kromě dvou provozních serverů, je zde i zálohovací server, kdy se provádí denní 

záloha a dále v LAN provozován archivační NAS pro dlouhodobé uložení záloh 

o  velikosti 2TB. 

Serverový hardware je následující: 

 datový server: HP Proliant DL380 G7 s OS MS Windows SBS 2011 (jeho 

funkce: file server, mail – MS Exchange, MS SQL 2008 – ve virtuální instanci, 

MS SharePoint Server, ftp server), 

 terminálový server: HP Proliant DL360 G7 s OS MS Win 2008 Server (běžící 

aplikace – ERP systém a mzdový systém TARGET), 

 backup server: HP Proliant ML350. 

Serverové komponenty jsou ve většině případů redundantní pro zajištění nepřetržitého 

provozu a spolehlivosti. Zabezpečení datových prostor (HDD) je zabezpečeno pomocí 

RAID 1 a RAID 5. U RAID 1 tzv. mirroring (zrcadlení) pro datové prostory operačních 

systémů z důvodů rychlosti, je to jednodušší ale poměrně efektivní ochrana dat. Provádí 

se zrcadlení obsahů disků. Obsah se současně zaznamenává na dva disky. V případě 

výpadku jednoho disku se pracuje s kopií, jež je ihned k dispozici. Pro datové prostory 

se používá RAID 5, který vyžaduje nejméně tři disky. Data a paritní informace se 

rozmisťují střídavě po všech discích z pole.  

Na serverech je antivir AVG, s kontrolou jak file souborů, tak emailové 

komunikace – antivir a SPAM filtr. Co se týče antiviru od AVG, s ním nemám dobré 

osobní zkušenosti. 

LAN infrastrukturu zajišťují aktivní prvky HP V1910 (4x). Záloha se nachází 

v jiné lokalitě. Dříve se zálohovalo na pásky, dnes je to řešeno pomocí zálohovacího 

serveru – aktuální zálohy a NAS pro provozní archiv s hodnotou 2TB. 

Celá LAN používá jako jednotnou internetovou bránu unifikovanou bezpečnostní 

bránu ZYXEL ZYWALL USG 100, která zajišťuje kontrolu v reálném čase 

a vícevrstvou ochranu sítě pro prevenci síťových hrozeb. Zařízení spojuje v jediném 

zařízení funkce firewallu se stavovou kontrolou paketů (SPI), antivirového programu 

(AV) – KASPERSKY, detekce a prevence průniků (IDP), filtrování obsahu, 



 

43 

 

antispamové ochrany a VPN (IPSec/SSL/L2TP over IPSec). 

2.4.3 Ostatní periferie 

Zaměstnanci mohou využívat pro tisk, kopírování případně skenování následující 

periferie: centrální multifunkční SHARP MX-2610N – 2ks, lokální tiskárny HP Laserjet 

2300 (i model P2015N), HP Laserjet 4050N, kopírku KONICA MINOLTA Bizhub 210 

nebo FAX CANON L-120. 

V oddělení konektorů se využívá terminál typ ENTUITIVE s hardwarem: VIA 

Nehamiam 1,6 GHz, 512MB RAM a OS Windows XP SP2. 

 

2.4.4 Software a zabezpečení 

Všechny počítače obsahovaly aktuální operační systém. U starších se jednalo 

o  Windows XP SP3, u těch novějších Windows 7 Professional SP1 64bit. U méně 

výkonných pracovních stanic s OS WIN XP jsou automatické aktualizace vypnuty za 

účelem menší zátěže. V současné době, kdy skončila podpora Windows XP, je toto 

řešení vážné. V nejbližší době by se mělo přejít na novější operační systém. Veškerý 

software ve firmě je legální. 

Veškeré pracovní stanice jsou začleněny do lokální domény AD a podléhají 

nastaveným pravidlům v rámci GROUP POLICY. 

Lokální zabezpečení je řešeno pomocí firewallu a antiviru MS Essentials od 

Microsoftu. Vybraný antivir je dle mého názoru vybraný velmi dobře z důvodu, že je 

podle zahraničních testů hodnocen jako velmi dobrý a nenáročný na hardware. 

Pro práci s dokumenty se využívá balíček MS Office převážně ve verzi 2003, 

u  novějších počítačů i verze 2007 a 2010.  

V divizi LED osvětlení se pro modelování a navrhování součástek využívá 

software AutoCAD 2013, Designer a Dialux. 
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2.5 Analýza ERP řešení na českém trhu 

Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) pravidelně provádí analýzu 

českého trhu, na základě získaných údajů od dodavatelů ERP systémů. Tento způsob 

získávání informací není tak přesný, ale na druhou stranu není velmi nákladný. Analýza 

trhu je prováděna už od roku 2000. Kontrola nově získaných poznatků je srovnána 

s těmi z minulosti a v případě výrazných odchylek, dochází k jejich prošetření [18]. 

 

Graf 1: Vývoj českého trhu s ERP systémy – roční přírůstky 

(Upraveno  dle  [18]) 

Tempo růstu stoupá 

Společnost CVIS získala následující data za sledované období 2006 – 2011. Výsledky 

berou v úvahu statistickou chybu, kde mohlo dojít k následujícím odchylkám 

(reimplementace, opakované reference, chyba lidského faktoru). Výsledky průzkumu 

jsou následující: 

 v roce 2011, přírůstek dosáhl hodnotu 7,6 %,  

 v letech 2006 až 2007 přírůstek dosáhl hodnotu přesahující 12 % (z důvodu 

velkého hospodářského rozmachu), 

 v roce 2008 (nejvýraznější období hospodářské krize) klesla hodnota přírůstku 

na 6 %, 

 v roce 2009, kdy už se ekonomika vzpamatovala, došlo k růstu na 8,5 %, 

 v roce 2010 byl růst nejnižší za sledované období, kolem 4% [18]. 
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Graf 2: Podíly na trhu all-in-one ERP systémů v segmentu malých firem podle 

počtu implementací do konce roku 2011 (Upraveno dle [18]) 

 

 

Graf 3: Podíly na trhu all-in-one ERP systémů v segmentu středních firem podle 

počtu implementací do konce roku 2011 (Upraveno dle [18]) 

 

V roce 2011 nejvíce rozhýbaly růst na poli ERP systémů malé a střední podniky. Velmi 

výrazný nárůst implementací (přes 2tis.) odvrátil dále pokračující negativní trend. 

Předmětem analýzy nejsou mikrofirmy, ale trend vykazuje, že v tomto segmentu dávají 

přednost ERP řešení před obyčejným ekonomickým softwarem. Podle grafů výše je 

zřejmé, že nejvíce jsou oblíbené ERP systémy od Abra G2, G3 a Heliosu [18]. 
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Důvody úspěchu ERP v segmentu malých firem 

V segmentu malých a středních firem už nedostačuje pro další rozvoj tradiční krabicová 

řešení. Společnost KAMPOS, s.r.o. se ze stejného důvodu rozhodla zavést dospělý ERP 

systém. Počítá nejen s dalším růstem uživatelů, ale plánuje využít nový informační 

systém pro lepší správu podnikových procesů. Krabicové řešení je tedy značně 

omezující a některé procesy jsou vyřešeny pomocí externích modulů. 

Malé a střední podniky, u kterých rostou požadavky na efektivní provoz, se snaží 

pokrýt komplexní služby a více automatizovat objednávkový proces. Na základě tohoto 

vychází jejich požadavky na ERP systém, kde cílem podniků je kvalitní podpora pro 

řízení podnikových procesů. Firmy, které využívají více obchodních modelů, by 

ocenily funckionalitu CRM systémů [18]. 

Pokles best-of-breed systémů 

Na základě dvanáctileté analýzy, kterou provedla společnost CVIS, došlo poprvé v roce 

2011 k poklesu specializovaných řešení. V této analýze bylo zkoumáno 110 

implementačních projektů, které vycházely z 80 různých ERP systémů. 

Předpokládaným důvodem tohoto poklesu je, že současné all-in-one systémy se výrazně 

posunuly dopředu jak z hlediska funkcionality, tak i z hlediska lepší podpory 

podnikových procesů. Očekává se, že tento trend bude nadále pokračovat, jelikož 

náklady na zavedení specializovaných řešení jsou vyšší [18]. 

Nízká penetrace trhu 

Český trh je pro dodavatele ERP systémů relativně lukrativní. Podle Českého 

statistického úřadu v roce 2011 pouze 17,8 % malých a 50,3 % středně velkých firem 

využívá plnohodnotný ERP systém. Pouze 39,6 % malých a 67,2 % středně velkých 

firem integruje své podnikové procesy (účetnictví, zásobování a výroba) [18].  

Důvodem, tak nízkého rozšíření ERP systémů je roztříštěnost nabídky. Na 

českém trhu došlo za poslední období jenom k pár akvizicím, na rozdíl od světového 

trhu, kde je trend opačný [18].  
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Moderní trendy 

Mobilní ERP systémy začínají být více v oblibě každým rokem. Využívání mobilních 

technologií je budoucnost ve všech odvětvích. Je to dáno silným zájmem ze strany 

uživatelů. Některé podnikové IS už využívají různé mobilní platformy (Android, iOS 

a  Windows Phone) pro řízení základních podnikových procesů. Výhodou těchto 

mobilních aplikací je vyšší dostupnost informací v reálném čase [9]. 

UI (User Interface) a GUI (Graphical User Interface) modernizace uživatelského 

rozhraní je velice důležitá. Změna ovládání podnikových aplikací může zjednodušit 

práci a zajistit efektivnější využívání informací [9].  

Dvouvrstvá ERP strategie je oblíbená ve firmách, kde je nadnárodní struktura. 

Smyslem je, že například hlavní pobočka bude fungovat na jednom primárním systému. 

Další pobočky budou využívat systém, který bude pro ně výhodnější jak z hlediska 

ceny, dostupnosti, tak i z hlediska nákladů na provoz [9]. 

ERP systém v cloudu není na českém trhu v oblibě. Z hlediska funkčnosti jsou na to 

podnikové IS připravené a lidé nejspíše nevěří v tuto technologii. Lze očekávat, že tento 

trend bude pokračovat i letos v roce 2014 [9]. 

Nízká cena podnikových IS vloni byla na svém vrcholu. Pro zákazníky je 

nepochopitelné, že za kvalitní ERP systém a jeho podporu musí náležitě zaplatit. 

Dodavatelé těchto systému ekonomická krize přinutila klesnout s cenami tak nízko, kde 

by další pokles mohl ohrozit kvalitu služeb [9].  

Vyšší odbornost kupců ERP systémů roste každým rokem. Zákazníci si dokáží lépe 

vybrat z bohatého trhu s podnikových IS. Mají například zkušenosti z předchozích 

vzdělání při výběru ERP [9]. 

Nedostatek kvalitních odborníků a analytiků bude i letos. V mnoha oblastech IT je 

přebytek pracovní síly, ale v oblasti ERP systémů je pokračujícím trendem nedostatek 

zkušených odborníku se znalostí podnikových procesů, výroby a technologií. Proto při 

výběru nového podnikového informačního systému bychom měli hledět nejen na 

firemní reference, ale i na referenci jednotlivých konzultantů [9].   
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

3.1 Hrubý výběr informačních systémů 

Vycházel jsem z teoretické části, kde jsem vybral do hrubého výběru 8 informačních 

systémů na základě několika kritérii. Jelikož informačních systémů je na českém trhu 

mnoho, tak jsem se zaměřil na ty největší a nejpoužívanější. Pro porovnání jednotlivých 

systémů jsem využil následující databáze: 

 systemonline, 

 katalog ICT řešení na stránkách Businessworld. 

Z výše uvedených databází jsem vybíral klíčové informace pro porovnání, které uvedu 

dále v tabulkách pro přehlednější srovnání. 

Produkt 
HELIOS 

Orange, Green 
IS K2 myWAC ABRA G4, G3 

Počet instalací  10570 550 84 460 

Počet 

konzultantů  
308 36 10 63 

Průměrná doba 

implementace  
2 měsíce 2-3 měsíce 3 měsíce 2 měsíce 

Roční poplatek 18% 18% 18% 18% 

Pobočka blízko 

Brna 
ANO ANO ANO ANO 

Platforma OS 

klienta 

Windows XP a 

vyšší 
Windows/Linux 

Windows, Linux, 

OSX 

Windows XP a 

vyšší 

Náročnost na 

HW serveru 

 

CPU: Intel 

2GHz (4jádra), 

8GB RAM 

CPU: Intel 

2GHz (4jádra), 

8GB RAM 

CPU: Intel Xeon 

2,4GHz (4 jádra), 

16GB RAM 

CPU: Intel Xeon 

2,4GHz (4 jádra), 

8GB RAM 

Náročnost na 

HW PC klienta 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

Požadavky na 

základě OS 

CPU: 2GHz 

(jádra), 4GB 

RAM 

Tab. 1: Porovnání informačních systémů 
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Produkt BYZNYS ERP KARAT Altus Vario 12 IS QI 

Počet instalací 

v ČR 
>1500 500 1851 789 

Počet 

konzultantů  
50 100 80 221 

Průměrná 

doba 

implementace  

2-4 měsíce 3-5 měsíců 2 měsíce 3 měsíce 

Roční poplatek 18% 18% 20% - 

Pobočka blízko 

Brna 

NE (servisní síť 

přes jiné 

partnery) 

NE (servisní síť 

přes jiné 

partnery) 

NE (servisní síť 

přes jiné partnery) 
ANO 

Platforma OS 

klienta 

Windows XP 

SP3 a vyšší 

Windows XP a 

vyšší 

Windows XP SP3 

a vyšší 

Windows XP a 

vyšší 

Náročnost na 

HW serveru 

CPU: Intel 

2GHz (4jádra), 

8GB RAM 

CPU: Intel 

2GHz (4jádra), 

8GB RAM 

CPU: Intel 2GHz 

(4jádra), 8GB 

RAM 

CPU: Intel 

2GHz (4jádra), 

4GB RAM 

Náročnost na 

HW PC klienta 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

CPU: 2GHz 

(jádra), 2GB 

RAM 

Tab. 2: Porovnání informačních systémů 

Pro objektivnější srovnání jsem využíval informace z jejich domovských stránek 

a  v případě nejasností jsem kontaktoval i technickou podporu. Parametry v tabulkách 

nejsou jediné, podle kterých jsem se rozhodoval. U všech systémů jsem podrobněji 

sledoval, jaká je celková funkcionalita systému či kvalita a množství referencí ve 

středně velkých podnicích. Zjistil jsem, že následující systémy mají velice podobné 

systémové požadavky, jež v podstatě vycházejí ze systémových požadavků pro software 

(Windows, MySQL, Microsoft Windows Server). Dále umožňují možnost nasazení 

formou SaaS. Překvapilo mě, že všichni nabízejí možnost mobilních aplikací jejich IS. 

Na základě zjištěných informací jsem postupně vyřadil tyto systémy: 

myWAC – důvodem vyřazení tohoto systému je nejmenší počet referencí, konzultantů, 

déle trvající implementace a dle finanční zprávy byla firma v loňském roce ztrátová.  
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BYZNYS ERP, KARAT – jsem vyřadil z důvodu delší implementace a také, že 

nevlastní pobočky v blízkosti Brna. Servisní síť je řešena pomocí certifikovaných 

partnerů. Systém KARAT na rozdíl od systému BYZNYS ERP nabízí mnohem 

přehlednější a modernější prostředí. Výhodou KARAT je, že nabízí helpdesk 24/7. 

Altus Vario 12 – tento informační systém je velice oblíbený v menších firmách (do 50 

zaměstnanců) o čem svědčí i ohromné množství počtu implementací. Je to jeden 

z důvodů, proč jsem si ho nevybral, protože nemusí mít tolik zkušeností s většími 

podniky jako ostatní IS ve výběru. Další nevýhodou je 20 % roční poplatek z ceny 

licence na provoz systému (většinou je to jen 18 %). Jako nevýhodu považuji i to, že 

nevlastní pobočku v blízkosti Brna. Co se týče funkcionality, tak chybí zde modul 

Business Intelligence, který je jedním z požadavků na nový informační systém. 

Informační systém QI – v případě, že by se upustilo od požadavku na Business 

Intelligence, tak tento IS by mohl být jeden z vhodných kandidátů. Má velké množství 

instalací převážně v středně velkých podnicích. Mezi pozitiva bych zařadil, že je možno 

si systém nakonfigurovat, tak, že se využije jen to, co opravdu potřebujeme. Vzhledem 

k těmto skutečnostem je i výsledná cena za toto řešení nižší než u konkurence. Dále 

oceňuji přehlednost stránek, kde jsou veškeré informace k dispozici. 

 

3.2 Jemný výběr informačních systémů 

3.2.1 ABRA Software a.s. (ABRA G3) 

Jedná se o komplexní systém, který se využívá hlavně ve středně velkých podnicích. 

Tento systém zahrnuje všechny potřebné oblasti, jako jsou finanční účetnictví, skladová 

evidence, prodej, personalistika a mzdy, evidence majetku, plánování a řízení výroby, 

CRM, Business Intelligence a další.  

 Kvalita a množství referencí: na základě předchozího srovnání jsem zhodnotil, 

že počet a kvalita referencí je na vysoké úrovni. ABRA má zkušenosti s mnoha 

firmami v různých oborech podnikání. Jako příklad uvedu následující reference: 

EUROPLAST, s.r.o. (obalové materiály, balící technika), NEREZOVÉ 

MATERIÁLY, s.r.o. (strojírenství a kovovýroba). 
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 Finanční ukazatele: v roce 2013 byl výsledek hospodaření zisk ve výši 13 mil. 

Kč. Obrat za poslední rok byl ve výši kolem 112 mil. Kč. 

 Portfolio služeb: informační systémy ABRA se orientují na všechny velikosti 

podniků. Od jednoduchého ekonomického systému ABRA G1 až po výkonný 

ERP systém ABRA G4 pro nejnáročnější zákazníky. Nabízejí také možnost 

dodání vlastního hardware, který zaručuje maximální kompatibilitu se všemi 

platformami. Mezi další užitečné produkty patří ABRA iGATE, který umožňuje 

přistupovat k aktuálním finančním informacím firmy z libovolného zařízení 

s prohlížečem a připojením k internetu. Momentálně společnost KAMPOS, s.r.o. 

nemá vlastní e-shop, ale v případě tohoto požadavku v budoucnosti, je zde 

dostupný ABRA eSHOP. Mezi další nespornou výhodu považuji modul 

KOMPLETACE, ve kterém se řeší kompletace materiálů a polotovarů. 

V podstatě tento modul vystihuje jeden z typů výroby ve společnosti KAMPOS. 

 Mobilní aplikace: díky mobilní aplikaci ABRA mGATE je možné online 

připojení na informační systém. Jako nevýhodu zde vidím to, že je pouze pro 

Android zařízení. Při analýze informačních technologií firmy jsem zaznamenal, 

že ve firmě se používá převážně iPhone, tedy s operačním systémem iOS. 

 Možnost financování: Cloud - pronájem licence, SaaS (kompletní zajištění 

provozu IS ABRA), PaaS (pronájem platformy pro provoz ABRA), IaaS 

(pronájem serverového času a datového prostoru pro vlastní aplikace). 

 Podporované technologie: EDI, XML 

 Podpora software: Windows (XP, 7, 8), MS Office a OpenOffice (x86), OS pro 

databázový a aplikační server – Windows 2003/2008/2012 Server nebo Linux 

(jádro 2.4 a vyšší), OS pro terminálový server – Windows 2008/2012 Server 

 Zákaznická podpora: Konzultace a servis, Zákaznický portál (doba vyjádření 

k problému od 1 do 48h), Helpdesk dostupný v pracovní dny od 8 do 18 hodin 

 Konfigurovatelnost: Zákazník si vybere moduly, které lze doplňovat, ale 

v případě velkého nárůstu počtu dokladů je doporučený přechod na ABRA G4. 



 

52 

 

3.2.2 Asseco Solutions, a.s. (HELIOS Orange) 

Informační systémy HELIOS patří mezi nejlepší řešení na trhu. Dokazují to svým 

počtem instalací a velkým množstvím odborníků. Jedná se o nejrozšířenější ERP na 

českém trhu. HELIOS Orange splňuje všechny požadavky, které společnost KAMPOS, 

s.r.o. očekává od nového informačního systému. 

 Kvalita a množství referencí: na základě analýzy, kterou provádí pravidelně 

centrum CVIS, má Helios nejvíc instalací ze všech ERP systémů. Reference jsou 

ze všech různých oborů. Jako příklad mohu uvést: BUČOVICE TOOLS a.s. 

(strojírenství), AG TRANSPORT, s.r.o. (doprava a spedice), Skanska a.s. 

(stavebnictví) a jiné. 

 Finanční ukazatele: obrat v posledním fiskálním roce činil 443 mil. Kč. Čistý 

zisk firmy byl kolem 32 mil. Kč. 

 Portfolio služeb: společnost Asseco Solutions nabízí velmi široké spektrum 

nabízených produktů. Jedná se o následující produkty: HELIOS Red (slouží jako 

ekonomický a účetní software pro menší podniky), HELIOS Orange (ERP 

systém pro středně velké podniky s rozsáhlou funkcionalitou), HELIOS Green 

(ERP systém pro velké firmy, které vyžadují specializovaná řešení) dále nabízí 

různá řešení pro státní správu, IS pro kamerové systémy či dokonce IS pro 

hotelové recepce). Samozřejmostí je i dodání vlastního hardwaru. 

 Mobilní aplikace: i HELIOS nabízí možnost přístupu do jeho informačního 

systému pomocí mobilních zařízení. Podporující OS jsou: iOS, Android 

a  v současné době proběhlo i testování na platformě BlackBerry. Aplikace 

umožňuje přístup rovněž v offline režimu. 

 Možnosti financování: leasing, operativní leasing, splátky, outsourcing, 

pronájem a podpora při čerpání dotačních titulů 

 Podporované technologie: EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS  

 Podpora software: MS SQL Server 2008/2012, MS Office 2007/2010 (x86)/ 

2013 (x86), MS Windows XP/7/8 
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 Zákaznická podpora: Kvalitní nápověda v rámci IS, zákaznický portál, Helpdesk 

dostupný v pracovních dnech od 8 do 18h. Možnost využití vzdálené zprávy, 

kde není nutné, aby vyškolený pracovník dojížděl až do firmy. Dále je 

k dispozici diskuzní fórum. 

 Konfigurovatelnost: Na základě prezentace IS HELIOS Orange, která proběhla 

v prostorách společnosti KAMPOS, s.r.o. jsem usoudil, že se nejedná o velice 

konfigurovatelný systém. Samozřejmě je možné provádět určité 

programovatelné úpravy, které budou spíše charakteru doladění modulů. 

 

CENOVÁ NABÍDKA HELIOS ORANGE 

Celkový počet uživatelů: 17 - jádro systému 

+workflow 
65 100,- CZK 

dle počtu uživatelů jednotlivých částí modulu 337 436,- CZK 

Předimplementační analýza/úvodní studie 

(SOUČÁSTÍ NENÍ PROCESNÍ ANALÝZA, 

rozsah 40 hodin) 

66 000,- CZK 

Instalace systému 17 000,- CZK 

Převod dat (odhadovaný rozsah 33 hodin) 54 500,- CZK 

Školení uživatelů (odhadovaný rozsah 175 

hodin) 
235 250,- CZK 

Plugin pro hrubé plánování výroby na 

základě dostupnosti materiálu 
49 500,- CZK 

Nastavení dvou firem v HeO 8250,- CZK 

Vedení projektu 33 000,- CZK 

Příprava na konzultaci (rozsah 37 hodin) 29 600,- CZK 

Cestovné (1480km) 13 320,- CZK 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 908 906,- CZK 

Tab. 3: Cenová nabídka HELIOS Orange 
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3.2.3 K2 atmitec s.r.o. (K2 ENTERPRISE) 

Informační systém K2 patří mezi nejrozšířenější ERP řešení na trhu. Vyniká svoji 

funkcionalitou či možností dodatečných úprav. Nabízí řešení pro výrobní, obchodní 

firmy či různá specializovaná řešení. Systém K2 splňuje všechny požadavky společnosti 

na nový IS. 

 Kvalita a množství referencí: Nejvíce implementací vykazuje v oblasti středně 

velkých podniků. Celkově je počet instalací na velmi slušné úrovni. Jako příklad 

uvedu některé zajímavé reference: ALFA.cz (známý eshop s elektronikou), KBJ 

VELKOOBCHODY s.r.o. a Česká obchodní společnost, s.r.o. 

 Finanční ukazatele: obrat v posledním fiskálním roce činil 220 mil. Kč. Čistý 

zisk firmy byl kolem 16 mil. Kč. 

 Portfolio služeb: společnost K2 atmitec nabízí vlastní 4D filozofii. Zajišťuje 

kompletní ICT řešení na míru. Portfolio je rozděleno na několik částí.  

 K2 MANAGEMENT – zahrnuje čtyři základní služby (Architektura, 

Projektový management, Inovační management a Management kvality),  

 K2 SOLUTION – zahrnuje řešení v oblasti konektivity, 

telekomunikace, zabezpečení a dodání HW (servery, klientské stanice či 

jiné komunikační zařízení jako jsou snímače čárových kódů a čipových 

karet), 

 K2 SOFTWARE – jedná se o informační systém K2, který nabízí 

všechny potřebné moduly pro KAMPOS. Funkčně je vhodný pro 

výrobní firmy, obchodní firmy či různá specializovaná řešení. 

 K2 CLOUD - Co se týče cloudových služeb, jsou k dispozici následující 

typy: veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud. K2 i další moderní 

služby v oblasti datového centra a to je např: housing (zajištění 

optimálního prostředí pro servery), outsourcing IT, virtualizaci (jak na 

straně pracovních stanic, tak i na straně serverů) a Securebackup 

(zabezpečení proti krádežím, živelným pohromám atd.) 
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 Mobilní aplikace: umožňuje propojení s ERP systémem do CRM modulu 

pomocí telefonu nebo tabletu. Jsou podporována následující zařízení: Windows 

Phone, Android a iOS. 

 Možnosti financování: Cloud řešení – SaaS (software jako služba), PaaS 

(platforma jako služba), IaaS (infrastruktura jako služba) a hostingové služby. 

 Podpora software: Windows XP/Vista/7/8 

 Zákaznická podpora: kvalitní nápověda, webový portál, helpdesk dostupný 

nonstop 

 Konfigurovatelnost: možnost úpravy je nejsilnější stránkou systému K2. 

Umožňuje pokročilou úpravu modulů a celkové přizpůsobení se potřebám firmy. 

CENOVÁ NABÍDKA IS K2 ENTERPRISE 

Aplikační server 100 000,- CZK 

Licence pro 11 uživatelů 385 000,- CZK 

Projekt implementace 150 000,- CZK 

Instalace a nastavení systému – konfigurace, 

práva 
57 600,- CZK 

Instalace nastavení – standardní export 

(nastavení OLAPu) 
18 000,- CZK 

Konverze dat (odhadovaný rozsah 20 – 80 h) 78 000,- CZK 

Školení - základní 22 000,- CZK 

Školení – asistence při zkušebním provozu 66 000,- CZK 

Školení – asistence při rutinním provozu 92 400,- CZK 

Podpůrné a tiskové sestavy – pouze odhad 

včetně mzdového propojení společnosti 

KAMPOS, s.r.o. a KAMPOS CZ, s.r.o. 

234 000,- CZK 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 1 203 000,- CZK 

Tab. 4: Cenová nabídka IS K2 Enterprise 
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Vyhodnocení a doporučení 

V rámci odborné praxe jsem měl možnost se zúčastnit prezentací o informačních 

systémech HELIOS Orange a K2. Prezentace ABRA systému se nekonala, takže budu 

hodnotit na základě mnou získaných informací. 

ABRA systém nabízí široké portfolio služeb a má mnoho zkušeností ve všech 

oborech podnikání. Funkčně ho lze srovnávat s dalším dvěma systémy. Na rozdíl od K2 

není tak výrazně konfigurovatelný. Dále nenabízí nonstop hotline, jako je tomu u K2. 

U  současného systému, společnost KAMPOS, s.r.o. nebyla spokojena s technickou 

podporou, takže tato skutečnost hraje určitou roli při výběru. Další nevýhodou tohoto 

systému je, že mobilní verze je zatím k dispozici pouze pro Android. 

Informační systémy HELIOS lze považovat za špičková řešení ve svém oboru. 

Nabízí všechny potřebné služby a nejmodernější technologie v oblasti ERP. Prezentaci 

systému HELIOS Orange hodnotím jako nadmíru profesionální. Uživatelské prostředí 

je moderní a přehledné. Konfigurovatelnost je částečně možná. Co se týče mobilní 

verze ERP systému, ji hodnotím jako nejlepší mezi vybíranými systémy. Cenová 

nabídka se liší cenově od K2, ale je nutné brát na vědomí, že zde není zahrnuto 

Business Intelligence nebo OLAP. Licenční politika pro výběr modulů je taková, že se 

platí za možnost přístupu jednotlivých uživatelů do daného modulu. V případě, že by 

projekční tým přesně věděl, kolik lidí bude pracovat s určitým modulem, tak toto řešení 

by bylo cenově výhodnější. 

ERP systém od K2 nabízí komplexní řešení v oblasti ICT. Od dodání HW, SW až 

po dodání informačního systému či cloudových služeb. Mezi největší lákadla lze 

považovat značné možnosti úprav na míru pro daného zákazníka. Cenová nabídka 

momentálně vypadá ve srovnání s HELIOS Orange hůř, ale po zvážení, že některé 

položky jako Business Intelligence nástroje tam nejsou uvedeny a díky licenční politice 

vychází nabídka od K2 lépe. Jak jsem již zmiňoval, tak společnost KAMPOS, s.r.o. 

neví přesně, kdo s čím bude pracovat v informačním systému. Licenční politika K2, 

u  které se platí pouze za daný modul, kde může přistupovat libovolný počet uživatelů, 

vychází momentálně výhodněji. Společnost KAMPOS se vzhledem k těmto 

skutečnostem přiklání k nabídce od K2. Dále jim vyhovuje prostředí K2, protože 
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někteří zaměstnanci už měli s tímto systémem možnost pracovat. Mezi další výhody je 

nonstop zákaznická podpora. Lze také využít vzdálenou správu pomocí speciálního 

programu. Tento způsob je mnohem rychlejší a sníží celkové výdaje za správu IT ve 

firmě. Jedním z důvodů přechodu na nový IS, byla nedostatečně rychlá podpora ze 

strany dodavatele Money S3. K dispozici je také mobilní verze pro Android a  iOS 

(verze pro Windows Phone je ve fázi testování). Nicméně díky těmto aplikacím jsou 

dostupné moduly jako Marketing, notifikace z IS K2 či modul pro sledování 

analytických služeb. Mezi další významnou funkcionalitu patří to, že umožňuje 

spravovat více firem v rámci jednoho systému. Společnost KAMPOS, s.r.o. vlastní více 

firem. Tuto možnost informační systém HELIOS vůbec nenabízí. Na základě všech 

uvedených skutečností doporučuji informační systém K2. 

Z nabízených modulů IS K2 se budou implementovat následující: 

 marketing, 

 prodej, 

 nákup, 

 logistika, 

 výroba, 

 finance, 

 business intelligence, 

 účetnictví a analýzy, 

 majetek, 

 mzdy a personalistika. 

V době dopisování této práce (konec května) proběhla podrobná analýza požadavků. 

Vyškolení konzultanti provedli také procesní analýzu a je zahájen proces implementace. 

Společnost KAMPOS, s.r.o. si vyčlenila dostatek času na implementaci a plánuje nový 

systém K2 spustit do ostrého provozu na začátku roku 2015. Vybrala si způsob 

implementace, kdy se bude současně pracovat s oběma systémy. V případě důsledného 

proškolení a otestování nového systému přejde plynule pouze na ERP systém K2. 
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3.3 Postup implementace 

Pokud budu vycházet z teoretických poznatků, tak všechny firmy využívají svojí vlastní 

metodiku nebo případně jinou mezinárodně uznávanou. Vybraný informační systém od 

K2 je také implementován na základě tzv. know how společnosti. Přesto se pokusím 

navrhnout správný postup implementace. 

Analýza požadavků 

Každá implementace začíná analýzou požadavků zákazníka. Na začátek 

implementačního projektu je nutné se domluvit s dodavatelem ERP systému na 

harmonogramu projektu a způsobu vzájemné komunikace. Nezbytnou součástí jsou 

i  konzultační návštěvy.  Společnost KAMPOS by měla sestavit projektový tým 

a  vedoucí osobu, která bude odpovědná za plynulý proces implementace. 

Analýza podnikových procesů 

Jakmile má dodavatel ERP potřebné informace, může zahájit podrobnější analýzu 

podnikových procesů. Tento krok má značný význam. Konzultanti se pokusí 

zautomatizovat veškeré podnikové procesy do informačního systému. Optimalizace 

těchto procesů může pozitivně ovlivnit efektivitu fungování podniku. Výsledkem této 

analýzy je i případné odstranění nadbytečných procesů. 

Instalace systému 

Pro plynulejší a lépe stravitelný přechod doporučuji paralelní formu. Pracovat se bude 

se starým informačním systémem a zároveň i s novým. Jakmile budou uživatelé 

proškoleni, systém bude plném v provozu a funkční, tak se plynule přejde čistě na nový 

informační systém. Až dojde k instalaci systému, provede se jeho nastavení. Pokud 

všechno proběhne v pořádku, může se začít konfigurovat systém přímo na míru pro 

vybranou společnost (výroba, tiskové sestavy, různé číselníky atd.). V této fázi se 

provedou i dodatečné programové úpravy, které nejsou výchozí funkcionalitou 

informačního systému K2.  
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Migrace dat 

Po instalaci systému a jeho podrobném nakonfigurování či dodatečného programování 

následuje migrace dat ze současného systému. Některá data bude nutné zadávat ručně, 

jelikož nebyly vůbec obsaženy v ekonomickém systému Money S3, ale pouze v Excel 

tabulkách. 

Školení 

Po instalaci systému a všech jeho součástí je nutné postupně proškolovat uživatele, 

jakým způsobem mají pracovat s jednotlivými moduly. Odborní pracovníci projdou 

s danými uživateli všechny jejich běžné operace, které prováděli ve starém informačním 

systému. 

Testovací provoz 

V rámci testovací provozu se ověří celková funkčnost informačního systému. Uživatelé 

se více obeznámí s jeho novými možnostmi. Po instalaci systému se budou testovat 

typické operace společnosti KAMPOS. Konzultanti uživatele metodicky povedou, 

jakým způsobem mají správně postupovat případně, kde mají hledat potřebné 

informace. Je vhodné naplánovat schůzky postupně pro testování jednotlivých modulů.  

Spuštění systému 

V této fázi dojde k plnému spuštění nového informačního systému a odstavení bývalého 

systému Money S3. Aby nedošlo k závažnějším problémům, tak by měla být 

poskytována asistenční technická podpora při zahájení nového systému. 

Pravidelné kontroly 

Po zavedení nového systému je pro firmu důležitá technická podpora. Bude trvat 

nějakou dobu, než si uživatelé zvyknou na nový systém a jeho ovládání. Proto je velmi 

důležité, aby konzultanti ze začátku pravidelně navštěvovali firmu a kontrolovali, zda 

systém funguje správně, případně doladili některé moduly. 
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Následující obrázek ve formě Ganttova diagramu popisuje plánovaný harmonogram 

postup implementace. Pro lepší přehlednost jsem uvedl do tabulky data z diagramu 

doplněna o časovou náročnost jednotlivých fází. Ganttův diagram jsem vypracoval 

v programu GanttProject. 

 

Fáze Od Do Počet dní 

Analýza požadavků 14. 3. 2014 17. 3. 2014 3 

Analýza a optimalizace 

podnikových procesů 
17. 3. 2014 17. 5. 2014 61 

Instalace systému 20. 5. 2014 22. 5. 2014 2 

Migrace dat 22. 5. 2014 7. 6. 2014 16 

Školení základní 10. 6. 2014 26. 6. 2014 16 

Testovací provoz 30. 6. 2014 30. 7. 2014 31 

Školení při zkušebním provozu 30. 7. 2014 19. 8. 2014 20 

Spuštění systému 25. 8. 2014 25. 9. 2014 31 

Tab. 5: Plánovaný postup implementace 

 

 

Obr. 7: Grafické znázornění postupu implementace 
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3.4 Ekonomické zhodnocení 

 

3.4.1 Náklady navrhovaného řešení 

Celkové náklady na investici do nového informačního systému jsou přibližně 1,2 mil. 

Kč. V této ceně je zahrnuto i dodání hardware (aplikačního serveru). V rámci analýzy 

hardwaru ve firmě jsem zjistil, že není nutno obměňovat hardware klientských stanic. 

Roční servisní poplatek je 18% z ceny licence, vychází to přibližně na 87 000 Kč. Co se 

týče nákladů na školení, které představují skoro 200 tis. Kč, se mohou zdát na první 

pohled vyšší, ale jejich důležitost je velmi vysoká. Jenom kvalitně proškolení 

zaměstnanci mohou využít výhody ERP řešení. 

 

3.4.2 Přínosy nového ERP řešení 

Vyjádřit přínos této investice v číslech je složitější. Pokud budu vycházet z toho, že 

současný ekonomický systém Money S3 už nějakou dobu funkčně nestačí a  v podstatě 

zpomaloval rozvoj podniku, tak od nového IS K2 lze očekávat významné přínosy.  Na 

základě získaných zkušeností očekávám zlepšení v následujících ohledech: 

 optimalizace podnikových procesů, 

 snížení chybovosti lidského faktoru, 

 lepší přehled o tom, jak zaměstnanci pracují, 

 přesná evidence dat, 

 rychlejší přístup k datům bez nutnosti dlouhého čekání na jejich zpracování, 

 okamžitý přístup k základním informacím díky mobilní verzi IS K2, 

 rychlejší a kvalitnější výroba, 

 lepší odhad trendů (zjistíme, kdy se který výrobek prodával nejlépe), 

 kvalitnější technická podpora ze strany dodavatele ERP řešení, 

 lepší pochopení zákazníka a jeho potřeb, 

 zvýšení obratu podniku, 

 zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 

 zvýšení hodnoty podniku. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala výběrem podnikového informačního systému pro firmu 

a  následným návrhem jeho implementace. 

Při vypracování jsem postupoval na základě teoretických poznatků a ověřené 

metodiky výběru podnikového IS. Nejdříve jsem analyzoval požadavky společnosti 

KAMPOS, s.r.o. a jejich podnikové procesy, které byly nutné pro další postup. Jelikož 

firmy mají ve zvyku nevyzrazovat svoje know-how, tak z tohoto důvodu můj popis 

není ve výsledku tak podrobný, jak jsem původně očekával.  

Se získanými poznatky jsem provedl nejprve hrubý výběr, ve kterém jsem 

porovnával jednotlivé IS podle klíčových kritérií. Zjistil jsem, že systémy papírově 

mají podobné parametry, ale liší se portfoliem nabízených služeb, počtu referencí, 

počtu konzultantů či možností přizpůsobení na míru. Následně jsem provedl jemný 

výběr, do kterého postoupily 3 nejlepší systémy. Tyto systémy jsem podrobně srovnal 

podle všech dostupných informací, případně jsem měl možnost být u jejich prezentace. 

Narazil jsem na problém, kdy mi nebyly poskytnuty podrobné cenové nabídky, ale 

pouze část z nich. Vzhledem k těmto skutečnostem, jsem podle mého názoru, nemohl 

dostatečně objektivně porovnat tento parametr, který ale nepatří mezi nejdůležitější. Na 

konec jsem doporučil vzhledem k technologické vyspělosti, možnosti úprav na míru 

a  známému uživatelskému prostředí uživatelům KAMPOS, s.r.o., informační systém 

K2. Na závěr jsem navrhl postup implementace, který vycházel z teoretické části. 

Jednotliví dodavatelé využívají svojí vlastní metodiku implementace včetně IS K2, 

takže předpokládám, že můj návrh bude sloužit pro společnost KAMPOS, s.r.o. pouze 

jako přehled, co je čeká při implementaci nebo také jako případné doporučení, jak by to 

mohlo probíhat jinak než u K2.  

Cíl práce se mi podle mého názoru povedlo splnit. Analyzoval jsem úspěšně 

požadavky na nový systém a z ohromného množství ERP systému na českém trhu, 

jsem vybral to nejvhodnější řešení podle mnou určených parametrů. Následně jsem 

navrhl teoretický postup implementace.  
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