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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho 

Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na 

portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci budou popsány jednotlivé 

prvky informačního systému skladu, prostředky, které byly použity k jeho realizaci, 

procesní pokrytí systémem a komplexní zhodnocení informačního systému.  

Abstract 

Main object of this thesis is design information system for warehouse management for 

Fi & Ho Trading Company, which will be accessible through web. Warehouse will be 

based on portal technology and connected with E-shop. In this thesis will be described 

elements of information system, resources used for realization, processes coverage by 

information system and complex evaluation of this information system.  
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ÚVOD 

Internetový obchod je jedním z nejdůležitějších současných prodejních kanálů. Jak lze 

každoročně vidět v spotřebitelských průzkumech, prodeje přes E-shopy stále stoupají, 

důvěra zákazníků se s postupující dobou, kdy elektronické obchody existují, zvyšuje a 

většina obchodů typu B2C, ale také B2B musí mít svůj internetový obchod, aby mohla 

být konkurenceschopná. Vyhnutí se prodejům elektronickou cestou si mohou dovolit 

pouze někteří velkovýrobci nebo prodejci s charakteristickým, převážně luxusním 

zbožím, kde je kontakt se zákazníkem důležitější než kvantita prodeje, na druhou stranu 

zákazník nemůže nakupovat z pohodlí domova.     

Přes internetový obchod prodává zákazníkům produkty i firma Fi & Ho Trading, s.r.o. 

Od roku 2015 distribuuje biokosmetiku, přírodní a ekologické produkty pro koncového 

zákazníka, ale také profesionální chemické výrobky pro úklid a čištění. Výrobky tohoto 

typu jsou pro zákazníky stále atraktivnější, neboť v moderní společnosti určité skupiny 

zákazníků požadují, aby produkty, které užívají, byly co nejpřírodnější a nejčistší, aby 

nijak neohrožovaly jejich zdraví a zdravý životní styl.  S rostoucími objemy prodejů se 

firma rozhodla zefektivnit řešení objednávek a distribuce, s čímž souvisí předložená 

diplomová práce. 

Firma se rozhodla investovat do zvýšení efektivity a přehlednosti objednávkového a 

vydávacího cyklu, řízení skladů. Pro tento účel chce společnost provozovat internetovou 

evidenci skladu, pomocí které budou sledovat skladové množství, vyřizovat výdej a 

příjem objednávek, snadněji se orientovat ve fyzickém skladu, předpokládají, že se jim 

pomocí elektronické evidence podaří snížit finanční náklady i čas vynaložený na 

zpracování celé objednávky a hodlají tak zvýšit svou konkurenceschopnost.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho 

Trading, s.r.o., který bude fungovat na portálové technologii a bude založený na jazyku 

PHP a databázi MySQL. Sklad bude propojen s jejich stávajícím E-shopem a bude 

automatizovat komunikaci celé infrastruktury. Musí přijímat objednávky, které vytvoří 

E-shop, dále musí umět vkládat objednávky ručně od zaměstnanců firmy 

prostřednictvím portálu pro případ, že si zákazník nebude přát vytvářet objednávku přes 

E-shop, bude aktualizovat stavy zboží. Musí také zboží podporovat naskladnění a 

vyskladnění zboží. Firma dále požaduje, aby systém skladu podporoval EAN kódy 

uloženého zboží a aby umožňoval pozicování zboží do regálů ve fyzickém skladu.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části budou popsány softwarové prostředky, techniky, teoretická řešení, 

které budou použité pro realizaci praktické části diplomové práce, provedení změny ve 

firmě. Přímé prostředky, tedy jazyk PHP, databáze a skriptování v MySQL, dále procesy 

a jejich zlepšování, informační systém a jeho teorie, ERP a metody integrace. Další 

potřebné složky jako hardware a výběr řešení budou uvedeny v dalších kapitolách. 

1.1 PHP 

PHP, původně interpretován jako „Personal Home Page“, neboli osobní domácí stránka, 

v dnešní době označován spíše jako Hypertext Preprocesor, je skriptovací jazyk 

fungující na straně serveru, využívaný pro programování dynamických internetových 

stránek, tedy aplikací, portálů, jejich modulů či doplňků. (1) V současné době je pro 

svou univerzálnost, dostupnost, nezávislost na prohlížeči a systémů a přívětivou syntaxi 

nejvyužívanějším programovacím jazykem na straně serveru, a to s drtivým náskokem 

proti jazykům jako ASP.NET nebo Java. (2) 

1.1.1 Historie PHP 

Počátek PHP je datován rokem 1995, kdy softwarový freelancer Rasmus Lerdorf 

vyvinul skript, pomocí něhož protokoloval informace o návštěvnících na svých 

webovských stránkách a zobrazoval na ní počet návštěvníků. Ve své době byla tato 

funkcionalita nevídaná, a tak vzbudila velký zájem o skript. Lerdorf tedy sadu vydal a 

pojmenoval ji PHP. V roce 1997 byla vydána verze PHP 2.0, do níž již přispívali, díky 

popularitě PHP, programátoři z celého světa. Verze se uchytila, tým vývojářů poté 

přepsal engine PHP a vydali verzi 3. Poté v dalších dvou letech došlo k analýze 

dosavadního fungování PHP a jeho kompletnímu přepsání. V roce 2002 byla vydána 

revoluční verze PHP 4 s jádrem Zend Engine, která obsahovala stovky vylepšení, mimo 

jiné podporu objektově orientovaného programování, šifrování či podporu Javy.  

Dalším velkým krokem bylo vydání verze PHP 5 v roce 2004, která obsahovala zhruba 

stejné množství vylepšení jako tomu bylo ve verzi 4, jádro tvořil Zend Engine 2 a mimo 

jiné bylo dosti zdokonaleno objektové programování a zlepšena podpora XML a 

webových služeb (3). Poté měla být vydána verze 6, kde však došlo k problémům 
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s implementací Unicode a nebyla schválena k vydání (4). V roce 2015 vyšla verze PHP 

7, optimalizována pro vyšší rychlost, více než dvojnásobnou proti verzi 5, s menší 

paměťovou náročností a 64bit podporou (5). Na následujícím obrázku je vizualizována 

podpora současných verzí PHP a její ukončení. 

 

Obrázek č.  1: Podpora verzí PHP (6) 

 

V současné době však většina poskytovatelů na svých serverech podporuje verzi PHP 5, 

která je využívána i v této práci. 

1.1.2 Vlastnosti PHP a jeho použití 

Jednou z typických vlastností PHP je jeho minimalismus. Je minimalistický v tom, že od 

programátora nejsou požadovány rozsáhlé znalosti programovacích jazyků, neboť PHP 

byl vytvářen jako nový jazyk a je maximálně účelný. Dále se minimalismus projevuje 

tak, že jsou minimální požadavky na syntaxi. Tento fakt je dán tím, že byl jazyk 

vytvářen jedním člověkem, dle jeho představ. Je ovšem podobný jazyku C, který patří 

k základům a většina programátorů jej zná. Z tohoto individuálního počinu však vyplývá 

i nevýhoda, neboť tento jazyk je špatně kompilovatelný (3).  

Další vlastností je univerzálnost a podpora. Jazyk nabízí velmi široké možnosti, dá se 

říci, že pro webové aplikace s ním lze napsat téměř cokoliv. Je stále rozšiřován a 

podporován velkou uživatelskou komunitou. Je široce podporován poskytovateli web-
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hostingů a virtuálních serverů, je multiplatformní a podporován většinou serverových 

operačních systémů.  

Nejdůležitější vlastností je komunikace s databázemi, pro kterou je jazyk ideální a také 

podporuje většinu databázových produktů. Mezi ně patří MySQL, MS-SQL, Oracle, 

IBM DB2,  Ovrimos, PostgreSQL, Solid, Sybase, Unix dbm, Hyperwave, dBase, 

Adabas D, Embress, FilePro, FrontBase, Informix, Ingres, či mSQL (3). 

Další výhodou je skutečnost, že PHP je vedený jako open-source, software tedy uživatel 

může v drtivé většině případů užívat naprosto volně, případně jej modifikovat.  

PHP je využíván pro vytváření dynamických internetových stránek, E-shopů, 

informačních systémů, redakčních systémů, modulů, či diskusních fór. To je jen malý 

výčet, neboť PHP je využíván pro drtivou většinu programování v rámci webového 

přístupu uživatele. 

1.1.3 Syntaxe PHP 

V této podkapitole bude popsána základní syntaxe PHP, podkapitola čerpá ze zdroje (3). 

Soubory, v nichž bude využíváno jazyka PHP obsahují příponu .php. V souboru php se 

využívají PHP příkazy, ale kostru stránky tvoří HTML kód, stylizovaný přes CSS, který 

se s PHP kombinuje. Pomocí PHP lze případně HTML vkládat. PHP kód se uzavírá do 

značek v následujícím formátu: 

 <? PHP kód ?>  

Jednotlivé instrukce jsou odděleny středníkem, jak je k vidění na následujícím příkladu: 

<? 

echo "První výpis"; 

echo "Druhý výpis"; 

?> 

Komentáře  



16 
 

Pro lepší orientaci v delším kódu si programátor může k jednotlivým krokům dělat 

poznámky, před poznámku se vkládají dva středníky. Příklad poznámky: 

<? 

// Poznámka autora programu 

?> 

Pro poznámky o více řádcích je využito následujících specifických uvozovek: 

<? 

/* 

První řádek poznámky 

Druhý řádek poznámky 

*/ 

?>  

Konstanty 

Konstanta je neměnná hodnota. V programování má své uplatnění v případě, že na 

hodnotu bude odkazováno častěji, nebo je její obsah dlouhý a náročný na zapamatování. 

Deklaruje se pomocí příkazu define následovně: 

define ("název konstanty", "hodnota konstanty"); 

Příklad vytvoření konkrétní konstanty pí: 

<? 

define ("PI", 3.141592); 

?> 
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Proměnné 

Klíčovým prvkem programování jsou proměnné, pro uložení a práci s obsahem v rámci 

programu. V PHP se před název proměnné zapisuje znak „$“. Název proměnné nesmí 

obsahovat číslo na začátku názvu a není vhodné do názvu vkládat interpunkci. Vkládání 

obsahu do proměnné je prováděn znakem „=“. Načtení obsahu do proměnné tedy může 

vypadat následovně: 

<? 

$promenna = „obsah proměnné“; 

$promenna_cislo = 3; 

?>  

Proměnná automaticky zaniká po ukončení programu. Deklarace proměnné a jejího 

datového typu je automatická, jak již bylo zmíněno ve výhodách PHP. Pokud ale v rámci 

programu vznikne potřeba změny datového typu, provádí se taková změna příkazem 

settype, v následujícím zápisu: 

settype($promenna, "String"); 

Kde první argument je jméno proměnné, jejíž datový typ bude měněn a druhým 

argumentem je nový datový typ. Datové typy v PHP jsou k vidění v následující tabulce: 

Tabulka č. 1: Typy proměnných PHP (3) 

Typ proměnné Název proměnné Popis 

Logická Boolean Proměnná typu pravda, 

nepravda 

Celočíselná Integer Ukládá celá čísla, kladná či 

záporná 

Desetinná Float Proměnná pro desetinná 

čísla.  

Řetězec String Pro text 
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Data se tedy vloží do proměnných jednotlivých typů následovně: 

<? 

$promenna_logicka = 1; 

$promenna_cislo = 3; 

$promenna_desetinne_cislo = 5.5; 

$promenna_retezec = „vložený text“; 

?>  

S proměnnými číselného typu se matematické změny provádí s matematickou prioritou. 

Násobení a dělení předchází sčítání a odčítání, závorky mají nejvyšší prioritu. 

Jednoduchý výpočet: 

<? 

$promenna_vysledek = 3; 

$promenna_vysledek = ($promenna_vysledek+1)*3; 

?>  

Výsledná hodnota v proměnné $promenna_vysledek bude 12. 

Zmíněné proměnné byly skalárních datových typů. Dále jsou v PHP k dispozici složené 

datové typy, konkrétně pole a objekt.  

Pole 

Pole se definují jako indexované kolekce hodnot dat. Jedná se o složený datový typ, 

využívaný pro práci s maticemi, seznamy. Pole může být jednorozměrné nebo 

vícerozměrné pro již zmíněné matice. Následuje příklad obou typů polí: 

$pole[1]=hodnota; 

$pole[1] [2]=hodnota; 

Konkrétní využití je demonstrováno záhy na seznamu studentů. 
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<? 

$student[1]=“Petr“; 

$student[2]=“Karel“; 

$student[3]=“Tomáš“; 

?>  

Pole se často používají společně s cykly, kterým se bude práce věnovat později, pro 

jejich rychlé naplnění, zpracování a vypisování. 

Příkaz print a echo 

Nejzákladnějším příkazem v PHP je příkaz print a echo, jejichž pomocí se na stránku 

tiskne text. Echo se od příkazu print liší možností tisknout více řetězců. Příklad kódu: 

<? 

$student=“Petr“; 

$znamka=“A“; 

print "Student $student má zapsané hodnocení"; 

echo "Student $student má zapsané hodnocení", $znamka,“z předmětu“; 

?> 

Výběr z příkazů je víceméně libovolný dle preferencí programátora, funkcionalita je 

stejná. Příkaz print je nepatrně pomalejší, neboť vrací hodnotu typu boolean, zda došlo 

k vytištění textu v pořádku.  

Pro odřádkování lze využít znak \n, ten však nebude fungovat v prostředí html, proto se 

vloží spíše html značka <br>. Příklad odřídkování: 

<? echo "První řádek <br>Druhý řádek“?> 
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Logické operátory 

Logické operátory jsou využity ve všech programovacích jazycích. Slouží k testování 

hodnot a vrací hodnotu typu pravda/nepravda. Uplatnění mají především 

v rozhodovacích podmínkách. Výpis logických operátorů v PHP: 

Tabulka č. 2: Logické operátory PHP (3) 

Operátor Význam Výsledek je pravdivý, když 

&&, and Logický součin Obě hodnoty jsou pravdivé 

||, or Logický součet Alespoň jedna hodnota je pravdivá 

xor Exkluzivní OR Právě jedna hodnota je pravdivá 

! Negace Hodnota byla nepravdivá 
 

Příklad práce s logickými operátory: 

$prvni_vyraz=TRUE;  

$ druhy_vyraz=FALSE; 

$finalni_vyraz=$ prvni_vyraz and $ druhy_vyraz; 

Finální výraz bude obsahovat hodnotu nepravda, FALSE.  

Porovnávací operátory 

Porovnávací operátory stejně jako logické příkazy nachází uplatnění hlavně 

v rozhodovacích podmínkách, kde také dochází k jejich kombinaci. Porovnávají 

hodnoty, přičemž jejich logika je stejná jako v matematice. PHP používá následující 

porovnávací operátory: 

Tabulka č. 3: Porovnávací operátory (3) 

Operátor Význam 

== Rovno 

<> Není rovno 

< Menší než 

> Větší než 
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Oproti matematice je výraz rovno reprezentován dvěma symboly „=“, neboť jeden je 

využit pro přiřazení hodnoty. Tři symboly „=“ porovnávají i datový typ. 

V PHP je možná i kombinace operátorů, konkrétně kombinace větší rovno či menší 

rovno. Příklad kódu s porovnávacími operátory: 

$prvni_cislo=7; 

$druhe_cislo=4; 

echo $ prvni_cislo <$ druhe_cislo; 

V tomto případě bude navrácená logická hodnota FALSE, tedy nepravda. 

Rozhodovací podmínky 

Rozhodovací podmínky se využívají k rozdělení programu do více větví dle výsledku 

porovnání logického výrazu a možným využitím logické proměnné. Následně je 

definováno chování programu v závislosti na výsledku rozhodovací podmínky, tedy 

v jednotlivých větvích. Pro rozhodování, kdy se porovnává shoda s více hodnotami, se 

využívá několikanásobného větvení, kde každá větev je uzavřena do závorek {}, což 

není nutné pouze v případě, že ve větvi je obsažen pouze jeden příkaz (4). 

Následuje příklad podmínky se dvěma větvemi. 

<? 

if ($prohlizec=“Mozilla“) 

{echo "Váš prohlížeč je Mozilla Firefox";} 

else 

{echo "Používáte jiný prohlížeč než Mozilla Firefox, nainstalujte si jej prosím.";} 

?> 
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Příklad několikanásobného větvení: 

<? 

if ($prohlizec=“Chrome“) {echo "Váš prohlížeč je Google Chrome";} 

elseif ($prohlizec=“Mozilla“) {echo " Váš prohlížeč je Mozilla Firefox";} 

elseif ($prohlizec=“Opera“) {echo " Váš prohlížeč je Opera";} 

elseif ($prohlizec=“IE“) {echo " Váš prohlížeč je Internet Explorer";} 

else {echo "Využíváte jiný internetový prohlížeč";} 

?> 

Pro jednodušší zápis několikanásobného větvení bez opakování zápisu elseif se využívá 

podmínky switch. Stejný příklad několikanásobného větvení s využitím podmínky 

switch: 

<? 

switch $prohlizec 

{  

case =“Chrome“: 

    echo "Váš prohlížeč je Google Chrome"; 

    break; 

  case =“Mozilla“: 

    echo " Váš prohlížeč je Mozilla Firefox"; 

    break; 

  case =“Opera“: 

    echo " Váš prohlížeč je Opera"; 

    break; 



23 
 

  case =“IE“: 

    echo " Váš prohlížeč je Internet Explorer"; 

    break; 

  default: 

    echo "Využíváte jiný internetový prohlížeč";} 

?> 

Cykly 

Cykly jsou velmi důležitým prvkem programu, slouží k opakování zadané série příkazů. 

je několik typů cyklu. Může probíhat o zadaném počtu opakování, nebo může být 

zakončen podmínkou. Zakončovací podmínka může být definována na začátku cyklu, 

aby byla otestována hned před prvním průchodem cyklem, případně podmínkou na 

konci, kdy dojde k jednomu průchodu cyklem a následně je testovaná podmínka.  

Cyklus while s podmínkou na začátku cyklu  

U tohoto typu cyklu je zadána podmínka na začátku. Interpretace je, dokud platí 

podmínka, prováděj příkazy. Cyklus tedy probíhá, dokud platí podmínka. Ukázka 

vypsání 10 studentů v proměnné typu pole. 

$pocitadlo=1; 

while ($pocitadlo<=10): 

    echo "$student[pocitadlo]"; 

    $pocitadlo++; 

endwhile; 

?>  

Cyklus while s podmínkou na konci 
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Tento typ cyklu testuje podmínku na konci průchodu cyklem. Využívá se v případě, že si 

chceme být jisti tím, že cyklus proběhne alespoň jednou, bude tedy například vypsána 

alespoň jedna hodnota. Stejný příklad se studenty, ale cyklem s podmínkou na konci: 

$pocitadlo=0; 

do 

{ 

    $pocitadlo++; 

    echo "$student[pocitadlo]"; 

} while ($pocitadlo<10); 

?> 

Cyklus for 

Cyklus for je cyklus s pevným počtem opakování, který je závislý na číslu, které je 

udáno parametrem. V zápisu cyklu for je využito závorky se třemi parametry. První 

reprezentuje počáteční číslo cyklu, druhý udává konec cyklu a v třetím se definuje, o 

jakou hodnotu se proměnná při každém průchodu zvýší. Stejný příklad se studenty: 

<? 

for ($pocitadlo=1; $pocitadlo<=10; $pocitadlo++) echo  

"$student[pocitadlo]"; 

?> 
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1.2 MySQL 

MySQL je systém pro tvorbu relačních databází. Jde o jeden z nejvíce používaných a 

rozšířených SQL systémů a je integrován na většině databázových serverů. Jelikož je 

podporován poskytovatelem serveru a je velmi vhodný pro spolupráci s PHP, je využit 

při realizaci této práce. 

1.2.1 Historie MySQL 

MySQL vznikl jako firemní projekt. Projekt byl poprvé vydán na veřejnost roku 1996 a 

vývojáři si roku 2001 vzhledem k obrovskému zájmu založili firmu MySQL AB, která 

byla hned od počátku zisková a expandovala. U MySQL kladli výrobci důraz na výkon a 

škálovatelnost, díky čemuž je MySQL vysoce optimalizovaný (3). 

MySQL je stále velmi populární, stal se jedním ze standardů a využívá ho mnoho 

společností v jejich informačních systémech, jako například: NASA, Sony, Youtube, 

Paypal, Facebook a mnoho dalších (7). V této práci je použit na tvorbu databází ve 

spojení s jazykem PHP.  

 

Obrázek č.  2: Uživatelé MySQL (7) 

1.2.2 Syntaxe MySQL 

MySQL stojí, jak již z názvu vyplývá, na jazyku SQL (Structured Query Language) a 

slouží k vytvoření a spravování databází. Jedná se o relační databázi, kde jsou jednotlivé 
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tabulky relačně svázány vazbami. Samotný jazyk SQL lze rozdělit na dvě podmnožiny. 

První podmnožina je jazyk DDL (Data Definition Language), který obsahuje syntaxi pro 

tvorbu databáze, tabulek, pohledů, indexů. Druhým je jazyk DML (Data Manipulation 

Language), který obsahuje syntaxi pro manipulaci s daty. Pomocí něj lze data vybírat, 

vkládat, aktualizovat a mazat záznamy (1).  

Při vkládání tabulek je u atributů nutné definovat jejich datový typ. MySQL má velké 

množství datových typů o různých velikostech. Základní datové typy jsou obsaženy 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 4: Základní datové typy MySQL (1) 

Datový typ Obsah 

Char Textový řetězec 

Varchar Textový řetězec proměnné délky 

Int Celá čísla 

Datetime Datum a čas 

Boll, Boolean Logická hodnota (0,1) 

Float Reálná čísla 

Timestamp Automaticky doplňované datum a čas 

 

Nejdůležitější příkazy DDL jazyka jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 5: Nejdůležitější příkazy DDL jazyka (1) 

Příkaz Význam 

Create database Vytvoření databáze 

Create table Vytvoření tabulky 

Drop table Odstranění tabulky 

Alter table Upravení tabulky 

Create view Vytvoření pohledu/sestavy 

Alter view Úprava pohledu 

Drop view Odstranění pohledu 
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Následuje příklad vytvoření tabulky: 

CREATE TABLE uzivatel ( 

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMATY KEY, 

jmeno VARCHAR(40), 

prijmeni VARCHAR(40), 

rok_narozeni YEAR); 

DML jazyk obsahuje čtyři příkazy: 

 Select 

 Insert 

 Delete 

 Update (1) 

SELECT 

Příkaz select, nejčastěji používaný, slouží k výběru dat. Za příkazem select se uvádí 

atributy, které mají být vypsány a dále za výrazem FROM je uvedeno z jaké tabulky. 

Příklad jednoduchého select příkazu: 

SELECT jmeno FROM uzivatel; 

Pro definovaný výběr lze použít výraz WHERE, za kterým jsou uvedeny podmínky 

s využitím porovnávacích operátorů, které jsou shodné jakou PHP, ale navíc se využívají 

s operátorem BETWEEN, který značí interval. Pro složitější podmínky lze dále využít 

logické operátory not, and, or (1). Příklad složitějšího příkazu select: 

SELECT jmeno, prijmeni, rok_narozeni FROM test WHERE rok<2000 and 

jmeno<>“Petr“; 

S příkazem select jdou dále využít agregační funkce, v takovém případě však musí 

příkaz obsahovat klauzuli GROUP BY, pro seskupení záznamů. SQL obsahuje 

následující agregační funkce: 

 SUM () – Suma hodnot 
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 MIN () – Nejmenší hodnota 

 MAX () – Největší hodnota 

 COUNT () – Počet záznamů 

 AVG () – Průměr hodnot 

INSERT 

Příkazem insert se vkládají nové řádky do tabulky. Příkaz má následující syntaxi: 

INSERT INTO jméno tabulky (sloupec1, sloupec 2) VALUES (hodnota1, hodnota2); 

Vložení hodnot do příkladové tabulky by tedy vypadalo následovně: 

INSERT INTO uzivatel (jmeno, prijmeni, rok_narozeni) VALUES („Jiří“, „Novák“, 

1990); 

Identifikační číslo člověka není nutné vkládat, neboť klauzule auto_increment u 

proměnné ID automaticky doplňuje čísla. 

DELETE 

Příkaz delete slouží k odstranění řádků. Syntaxe je obdobná jako u příkazu select, její 

zápis je následující: 

DELETE FROM tabulka; 

Pro definování jaký řádek má být smazán se využívá zápis WHERE. Ukázka odstrenění 

specifického řádku: 

DELETE FROM uzivatel WHERE jmeno=“Petr“; 

UPDATE 

Příkaz update slouží k nahrazení hodnot v tabulce. Zápis příkazu update: 

UPDATE tabulka SET promenna=hodnota; 

Pro definování, které hodnoty se mají opravit, slouží opět klauzule WHERE. Ukázka: 

UPDATE uzivatel SET jmeno=“Tomáš“ WHERE jmeno=“Tom“; 
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1.2.3 Spojení MySQL s PHP 

PHP je dobře koncipováno pro využití s většinou databázových serverů. Má vytvořeno 

velké množství funkcí a jeho spojení s MySQL jsou běžnou součástí nabídky providerů. 

Pro spolupráci s databázovým serverem MySQL je nejprve nutno se k databázi připojit. 

K tomuto účelu se využívá následující příkaz: 

Resource mysql connect ([string server [, string uzi_jmeno [, string heslo [, bool 

nove_spojeni [, int nastaveni_klienta]]]]]); 

Funkce mysql connect vytváří spojení s MySQL serverem a v případě, že nejsou 

uvedeny nepovinné parametry, jsou doplněny hodnoty server =“localhost:3306“, 

uziv_jmeno=jméno uživatele a heslo=bez hesla. V případě neúspěšného spojení je 

vrácena hodnota FALSE. Pro trvalé spojení s databází slouží příkaz „mysql pconnect“ 

(1). 
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1.3 Podnikové procesy a procesní řízení 

Proces je série logicky souvisejících činností či úkolů, pomocí níž, pokud jsou postupně 

vykonávány, má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků (12). Takto se na 

proces dá dívat z hlediska jeho účelu. Při fokusu na jeho vývoj se využívá pojmu 

procesní tok. Procesní tok je sled kroků, činností, událostí, které představují postupně se 

vyvíjející proces, zapojuje do spolupráce nejméně dvě osoby a vytváří hodnotu pro 

zákazníka, kterému má sloužit, případně příspěvek podniku, v němž je realizován. 

Z procesního toku vyplývají důležitá hlediska na proces, tedy hledisko spolupráce lidí a 

hodnotu, která z procesu vyplývá, z hlediska zákazníka a organizace.  

Úkol, či činnosti, které jsou zmíněny jak v pojmu proces, tak procesní tok, jsou 

definovány jako měřitelná jednotka práce, která má za úkol transformaci vstupního 

prvku do předem definovaného výstupu. Z hlediska procesního a projektového 

managementu má taková činnost svou délku trvání, logickou souvislost a návaznost 

s jinými aktivitami v projektu či procesu a také své zdroje, které postupnou realizací 

odčerpává.  

Důvodem pro existenci procesu je tvorba výstupu, který se nazývá produkt procesu. Je 

definován jako hmotný či nehmotný výstup, který se tvoří za účelem pokrytí potřeb 

zákazníka procesu (12). Podstatné je tedy vytváření přidané hodnoty pro zákazníka (10). 

Procesy prochází několika organizačními jednotkami, každý proces je v určité fázi 

vývoje a procesy se též navzájem ovlivňují. Jelikož na procesy působí mnoho faktorů a 

při dynamickém pohledu by bylo obtížné popsat procesy, je nutné oddělit proces od 

okolního prostředí a definovat, co do procesu spadá. Tento pohled na věc se nazývá 

hranicemi procesu a obvykle je součástí projektu, jehož cílem je vymezení oblasti 

působení iniciativy a zefektivnění komunikace mezi účastníky projektu. 

Téměř žádný proces v praxi nefunguje bez fyzických osob, i procesy, jež jsou zcela 

automatizované, mají své tvůrce. Účastníky lze popisovat dle jejich role, vztahu 

k procesu, jejich znalostí a odpovědností, nejčastějšími účastníky jsou: 

 Zákazník – osoba, jenž má potřeba, která může být uspokojena produktem či 

službou, či kombinací, které jsou výsledkem procesu a mají pro zákazníka 
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hodnotu, plní funkcionalitu a zákazník je ochoten tyto výsledky směnit za 

hodnotu vyjádřenou finančními prostředky. 

 Dodavatel – subjekt zajišťující hmotné či nehmotné vstupy procesu, jejichž 

výstup je poptáván zákazníkem 

 Sponzor – Poskytuje podporu projektu, odstraňuje překážky, zprostředkovává 

styk s okolím. Má přímý zájem na procesu a zvyšování jeho efektivity, zpravidla 

jde o člena podnikového managementu. 

 Podnik, vlastník procesu – Podnik vlastní zdroje pro proces, je vlastníkem 

procesu, má zájem na zvyšování kapacity procesu a výsledné kvality výstupu tak, 

aby předstihl konkurenci, reprezentuje vlastníky podniku vůči zákazníkovi. 

 Manažer procesu – Řídí proces a je odpovědný za jeho uskutečnění a kvalitu 

výstupu. 

 Operátor procesu – Podílí se na procesu, ovlivňuje kvalitu a výkonnost 

konkrétní činnosti.   

 Šampion procesu – Dlouhodobě se účastní procesu, na pozici manažera i 

operátora. Zná detailně proces, i jednotlivé činnosti a přispívá ke zvyšování 

kvality, výkonnosti procesu. Předává své znalosti a zkušenosti na procesu ve 

formě tréninků a školení dalším účastníkům procesu (12). 

Účastníci procesu se nápadně podobají zainteresovaným stranám v projektovém 

managementu, který s procesy též souvisí, jak bude zmíněno v podkapitole procesní 

řízení. 

Proces má své metriky, což jsou sledované parametry, kterými se hodnotí úspěšnost 

procesu z kvantitativního i kvalitativního hlediska a jsou stanoveny předem, aby 

mohl být proces nastaven jejich plnění. Proces je nutné měřit, aby se zvyšovala jeho 

efektivita. Metrikami může být počet průběhů procesu, rychlost průběhu procesu, 

kvalita výstupu procesu, spokojenost zákazníka s průběhem procesu. Parametry mají 

své cílové hodnoty, jež se nazývají klíčové ukazatele výkonu (KPI - Key 

Performance Indicators). Mezi KPI patří například cílový počet průběhů procesu za 

den, cílové procento požadavků vyřešených tentýž den, cílová rychlost zpracování 

požadavků zákazníka (8). 
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Shrnutím vlastností procesu lze specifikovat jeho základní charakteristiky: 

 Opakovatelnost, v případě standardizace 

 Výstup procesu je produkt či služba s přidanou hodnotou 

 Je měřitelný metrikami 

 Má vlastníka, který je za proces zodpovědný 

 Má zákazníka 

 Má vymezen začátek, konec a návaznost na další procesy 

 Využívá podnikové zdroje (10) 

1.3.1 Procesní řízení 

Procesní řízení je termín, který je autory chápán různě, většinou však pojem zahrnuje 

aktivity, které se procesům věnují z následujících hledisek: 

 Definice procesu 

 Stanovení rolí a odpovědností za výsledky 

 Řízení a usměrňování procesních toků 

 Hodnocení výkonnosti procesů 

 Identifikace příležitostí pro zlepšování procesů 

Procesní řízení je oficiálně definováno jako „činnost, která využívá znalostí, schopností, 

metod, nástrojů a systémů k tomu, aby identifikovala, popisovala, měřila, řídila, 

hodnotila a zlepšovala procesy se záměrem efektivního pokrytí potřeb zákazníka 

procesů.“(12, str. 18) 

Procesy se dělí do následujících kategorií: 

 Řídící procesy (strategické plánování, řízení kvality a inovací) – Slouží k řízení 

a rozvoji společnosti a fungují jako zázemí pro ostatní procesy. 

 Hlavní procesy (výroba, logistika, řízení vztahů se zákazníky) – Tvoří výrobky a 

služby pro zákazníka. 

 Podpůrné procesy (ekonomika, řízení lidských zdrojů, IT) – Dodávají výstupy 

hmotného či nehmotného typu, čímž zajišťují fungování ostatních procesů (10). 
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Cílem procesního řízení je rozvíjení a optimalizace fungování organizace. Všechny 

důležité změny v podniku se provádí odshora, začíná se tedy na strategické úrovni, kdy 

se stanoví strategické cíle a poté dochází k definování hlavních podnikových procesů. 

Hlavní a podpůrné procesy jsou řízeny a implementovány přes informační systémy. 

Jednotlivé typy procesů jsou znázorněny na následujícím schématu. 

 

Obrázek č.  3: Procesy výrobního podniku (10, s. 43) 

Se zaváděním procesního přístupu v organizaci se většinou počítá u podniků nad 250 

zaměstnanců. Cílem zavedení není nahrazení tradiční, obvykle liniové struktury, ale 

odstranění technologických a organizačních sil, silo efektu. Efekt je vytvořen uzavřením 

jednotek do sebe, čímž jsou jednotky neochotné spolupracovat a sdílet činnosti tak, aby 

nebylo jejich provádění duplikováno. Procesní přístup je naproti tomu tvořen pro 

vzájemnou spolupráci a návaznost činností.  

Procesní řízení prochází napříč organizačními jednotkami tak, že činnosti, které jsou 

v jednotkách totožné, propojuje a realizuje pro všechny dotčené jednotky. Procesní 

řízení nenahrazuje liniový model řízení firmy, nýbrž jej doplňuje, proto se v procesně 

orientované firmě zavádí maticové řízení (8). Tento způsob řízení je znázorněn na 

následujícím obrázku. 
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Obrázek č.  4: Maticové řízení (8, s. 43) 

Maticové uspořádání souvisí i s projektovým řízením, které se kombinuje s klasickým a 

procesním řízením a slouží k řízení projektů v organizaci, tedy zavádění změn. Projekty 

poté též prostupují organizačními jednotkami v podniku, pracovníci mohou být sdílení 

pro projekty. Pokud je firma silně projektově orientována, může být struktura podniku 

koncipována na míru projektům (13). 

Právě procesní orientace je klíčová pro podnik z hlediska adaptibility vůči změnám 

v okolí, jako například nová příležitost na trhu nebo možnost implementace moderních 

technologií a možnosti průběžných inovací podnikových procesů pro zvýšení a udržení 

konkurenceschopnosti. Platí však, že ne všechny procesy může podnik plně řídit, neboť 

existuje následující rozdělení procesů na externí a interní.  

 Interní procesy – Podnik má procesy zcela pod kontrolou a může jim přiřadit 

manažera, odpovědného za jejich chod. 

 Externí procesy – U těchto procesů není definován manažer, proto nad nimi 

nemá podnik plnou kontrolu. Příkladem takových procesů je řízení vztahů se 

zákazníky či řízení dodavatelského řetězce (10). 

V procesním přístupu se podnik v rámci optimalizace může zaměřit na nejslabší část 

procesů, takzvané nejužší místo, které brání průtoku v podniku. Díky této možnosti je 

podnik schopen plnit krátkodobé požadavky, ale také zvyšovat svou dlouhodobou 
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konkurenci. V moderním procesním řízení IT se využívá metodik a best practices, 

v tomto případě reprezentované přístupem ITIL a metodikou COBIT. 

1.3.2 Popis procesů 

Pro správné uchopení procesů a jeho řízení je nutné proces popsat. Bez popisu procesů 

není možné proces analyzovat, hledat v něm chyby a zlepšovat jej. Popis lze vytvořit 

několika způsoby. Způsoby popisu procesů jsou následující: 

 Slovní popis procesů 

 Tabulkový popis procesů 

 Grafický popis procesů 

Slovní popis procesů je tvořen záznamem v rámci vnitropodnikové vyhlášky, směrnice, 

nařízení. Je v něm definován popis aktivit, jejich návaznost a dále účastníci, definice kdo 

je příjemcem informací, jejich odesílatelem, kdo za aktivity odpovídá, jejich metriky a 

vyhodnocení (10). 

Tabulkový popis procesů je většinou realizován formou RACI matice, tabulky, v níž 

jsou definovány aktivity a procesní role pro účastníky procesu, tedy vztahy k aktivitám. 

Vztahy jsou definovány písmeny R, A ,C , I, jejichž význam je vysvětlen záhy. 

 R – Responsible – procesní role má fyzickou odpovědnost za vykonání aktivity, 

v každém řádku matice je jedna, či více těchto rolí 

 A – Accountable – role má odpovědnost za to, že aktivita bude vykonána dle 

daných specifik, většinou jde o nadřízeného odpovědné osoby za aktivitu, 

procesního vlastníka 

 C – Consulted – role je spolupracovníkem na aktivitě, případně konzultantem, 

ale nepřebírá odpovědnost 

 I – Informed – role je informována o výstupu sledované činnosti (10) 

Grafický popis procesů se využívá v mnoha podobách a většinou v kombinaci s dalším 

způsobem popisu, mezi nejužívanější patří vývojový a EPC diagram. Pro EPC diagram 

je využito následujících značek: 
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 Značky EPC diagramu (10) 

 

Stav procesu, událost, podle nějž se provádí další aktivity 

 

Procesní aktivita, funkce 

 

Procesní role vztažená k aktivitě. Buď ji vykonává, nebo za 

aktivitu odpovídá, nebo je informována o výsledku 

aktivity. 

 

Logický operátor XOR, uvozující události, z nichž po 

vykonání přecházející aktivity proběhne právě jedna větev 

v procesu. 

 

Logický operátor AND, vyjadřující, že dále je proces 

vykonáván všemi následujícími větvemi. 

 

Logický operátor OR, vyjadřující, že dále je proces 

vykonáván jednou nebo více následujícími větvemi. 

 

Automatizovaný nástroj podpory procesní aktivity – 

informační systém a jeho funkce. 

 

 

X   

XO

X 

X 
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U každého typu popisu chybí nějaké hledisko. Ve slovním popisu není uveden tok 

aktivit, u tabulkového chybí rozhodování o následnictví činností a u grafického nejsou 

rozepsány jednotlivé aktivity. Z tohoto důvodu se v praxi používá kombinace popisů, 

aby byla pokryta všechna důležitá hlediska. 

1.3.3 Zlepšování procesů 

Na řízení procesů navazuje zlepšování procesů, podkapitola vychází ze zdroje (12). 

Zlepšování je zaměřeno na studium chování procesů, odhalování příčin problémů 

v chodu, kvalitě a produktivitě procesů. Snaží se eliminovat náklady a činnosti, které 

jsou pro proces neproduktivní. Zlepšování je stavěno v ideálním případě na popisu 

procesů tak, jak jsou uvedeny v předchozí podkapitole.  

Identifikace, hodnocení a zlepšování procesů jako forma náhledu do vnitřního fungování 

firmy je uznávaná manažerská disciplína. V 90. letech bylo trendem provádět v rámci 

zlepšování procesů jejich reengineering, kdy se identifikoval proces, zviditelnil, 

pochopil a zcela znovu navrhnul. Došlo ke změně zaměření z dílčí části procesu na jeho 

komplexní chápání. Při inovacích se využívalo IT prostředků, zlepšování toku 

pracovních úkonů a měření pro dosažení lepší výkonnosti. Po době, kdy skončil trend 

reengineeringu, přišly firmy na to, že přínosy dosaženy touto formou zlepšování 

nedosahovaly jejich očekávána a hledali nové cesty. Novou cestou se ukázalo zaměření 

na e-business a e-procurement. Tehdy firmy začaly ve velkém investovat do 

podnikových informačních systémů, které pokrývaly podnikové procesy. U tohoto řešení 

se však později ukázalo, že výsledky neodpovídaly vloženým investicím. Toto zklamání 

bylo dáno tím, že část firem si pouze pořídila ERP systém, kterým se bude věnovat další 

kapitola, ale již tento nástroj nepodpořila jinými změnami a myslela, že samotná 

implementace stačí. Tehdy se začalo vracet k optimalizaci procesů a v systémech řízení 

podnikových procesů, Business Proces Management Systems, došlo k využití 

modelování procesů s využitím IT. Budovaly se procesní architektury, měřítka úspěchu. 

Oblíbeným se stalo používání Balance Scorecards a mnohé obory si vytvářely své best 

practices.  

Zlepšování procesů je projekt a spadá do projektového managementu. Za projekt a 

dosažení cíle odpovídá projektový manažer. V případě zlepšování procesů se může držet 

ověřené metodologie, podle níž by měl dosáhnout kýžených výsledků. První metodologií 
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je Lean. Tato metodologie má své kořeny okolo roku 1910. Metodologie staví 

zlepšování procesů na eliminaci činností, které nepřináší žádnou hodnotu, odstraňuje 

tedy zdroje plýtvání, dále pak vylepšení vnitřní návaznosti procesů. Jejím cílem je tedy 

zajistit, aby se vyrábělo rychle a levněji. Týmy, které se řídily metodologií Lean, 

identifikovaly nejčastější zdroje plýtvání v procesech. Tyto zdroje jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Plýtvání v procesech (12, s. 34) 

Druh Příklady plýtvání 

Čekání Prodlevy u schvalování procedur, čekání 

na informace, pozdní příchody 

Nadvýroba Nepožadované vykonávání prací navíc, 

výkazy bez využití následující procedurou 

Přepracování Chybné či chybějící informace, chybně 

zpracované dokumenty 

Pohyb Opouštění pracoviště na nepotřebné 

pracovní cesty, odbíhání pro dokumenty či 

k tiskárně 

Přemisťování  Přeprava dokumentace 

Zpracování Nepotřebné kroky procesu, nadměrné 

schvalování 

Skladování  Fronta dokumentů ke zpracování, 

nepotřebné dokumenty a údaje v 

databázích 

Intelekt Práce je vykonávána člověkem s vyšší 

kvalifikací z důvodu nedostatečné 

dokumentace 

 

Metodologie zkoumá proces s ohledem na to, zda přispívá k tvorbě hodnoty, mapuje 

hodnototvorný řetězec a dochází k selekci činností. Zabývá se analýzou procesních toků 

z hlediska trojimperativu náklady-čas-kvalita a zkoumá rozhodování, paralelní toky, 

časové prodlevy. Zkoumá výkonnost procesů a jejich nejslabší bod. Využívá nástroje 
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pro zlepšování Pět S (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain). Prvky v češtině 

nemají označení začínající na S. Prvky nástroje: 

 Třídění – Vyloučení všech úkonů a nástrojů, které nejsou nezbytné 

 Umisťování – Uložení procesů pro jejich maximální plynulost 

 Úklid – Prostory musí být uklizeny pro další cyklus procesu 

 Standardizace – Pracovní postupy by měly být standardizovány, aby je všichni 

vykonávali ve stejné kvalitě a nedocházelo k individuálním odchylkám 

 Udržení – Je nutné hlídat dodržování postupů, návodů a pravidel stanovených 

v předchozích krocích, aby byla udržena kvalita procesu  

Lean se prosazuje v přístupech Kaizen, tedy v konstantním zkvalitňování po malých 

přírůstcích a Demingově PDCA cyklu. Přijetím filosofie Lean je snaha o dokonalost 

procesů a jejich cyklické zlepšování. 

Další metodologií, která vznikla v polovině 80. let je Six Sigma, která na rozdíl od Lean 

staví na zkvalitnění výroby s menším počtem závad, přičemž nedostatečnou kvalitu 

identifikuje jako zdroj ztráty. Zvyšuje efektivitu procesů zvýšením kvality jejich 

výstupů. Týmy pracují v DMAIC cyklu (Definování-Měření-Analyzování-Zlepšování-

Kontrolování) a zaměřují se v něm na nalezení příčin zhoršování výsledků. Metodologie 

se zaměřuje na zákazníka, jehož potřeby reprezentuje kritickou hodnotou, kvantifikací 

kvalitativní vlastnosti. Metodologie využívá statistického uvažování, pracuje 

s oddělenými procesy, uvažuje jejich odchylku, hledá příčiny odchylek a způsob 

snižování jejich četností. Krom odchylek hledá závislosti jevů a jejich příčin a odhaluje 

trendy v časových řadách. Six Sigma pak využívá následujících technik: 

 Grafické metody pro analýzu příčin problémů, prodlev, nadměrných zásob 

 Analytické metody pro hledání závislostí jevů formou řízené diskuse 

 Matematických analýz formou tabulkových procesorů 

 Statistických analýz původu a působení jevů 

Porovnání metodologií Lean a Six Sigma z důležitých hledisek je obsaženo v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 7: Porovnání Lean a Six Sigma (12, s. 49) 

 Lean Six Sigma 

Záměr Efektivní tvoření hodnoty 

dle požadavků zákazníka 

Zajištění kvality vymezené 

kritickými vlastnostmi dle 

definice zákazníka 

Cesta Odstranění plýtvání Snížení variability 

Předmět zkoumání Horizontální pohled Vertikální pohled 

Hlavní 

předpoklady 

Odstranění plýtvání ovlivní 

celkovou výkonnost procesu

Odstranění variability procesu 

zvýší celkovou kvalitu výstupů 

Nejvýraznější 

přínos 

Zkrácení doby trvání 

procesu 

Snížení odchylek výstupů 

Další přínosy  Omezení plýtvání 

 Snížení zásob 

 Zvýšená kvalita 

z důvodu zlepšování 

toků činností 

 Stabilita kvality výstupů 

 Snížení zásob 

 Zvýšená kvalita z důvodu 

odstraňování rušivých 

vlivů 

Organizace cyklu PDCA DMAIC 

Organizace týmu Integrované zlepšovatelské 

týmy 

Integrované zlepšovatelské týmy 

s rolemi 

Klíčové metody Mapování, měření a 

optimalizace procesních 

toků 

Měření výskytů a četností, 

analýza příčin a důsledků  
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1.4 Informační systém 

Pojem informační systém neznamená, jak je chápán širokou veřejností, elektronický 

podnikový informační systém na serveru, nýbrž jde o cokoliv, co bude majitele 

informačního systému informovat o předmětu jeho zájmu. V chápání této práce půjde o 

podnik a předmět jeho podnikání. Jinou definicí je, že informační systém vytváří lidé, 

kteří pomocí dostupných prostředků vytváří informační a znalostní bázi pro podporu 

rozhodování, řízení procesů a agendy podniku (10). 

1.4.1 Historie informačních systémů  

V oblasti IT dochází k rychlé modernizaci, je mnohem patrnější než v jiných odvětvích. 

Platí, že pokud se člověk v IT branži stále nevzdělává, za pár let jsou jeho znalosti 

nedostatečné a nemá šanci udržet krok s technologiemi. V oblasti informačních systémů, 

které jsou v dnešní době většinou elektronické, též platí, že IS/ICT specialista by se měl 

vnímat novinky v této oblasti.  

Do roku 1960 byly informační systémy čistě ve hmotné podobě. Tvořily jej kartotéky a 

diáře manažerů. Poté s příchodem prvních počítačů do firem, až do roku 1990 byly 

informační systémy realizovány na velkých sálových počítačích, přičemž vstupní data 

byly v papírové podobě a převáděny na děrné štítky, výstupem byla pouze tiskárna. 

v letech 1990-2000 došlo k masivnímu využívání systémů CIM, Computer Integrated 

Manufacturing, ve výrobě a objevovaly se první PC a počítačové sítě, započala 

decentralizace, data byla uložena na stanicích uživatelů a význam výpočetních středisek 

klesal. V  období 2000-2010 docházelo k systémové integraci podnikových 

informačních systémů a docházelo ke zvýšenému zaměření na procesní řízení. IS jsou 

použity pro E-business a E-commerce. Končí období decentralizace a data jsou 

stahována do centrálních úložišť, datových center, výpočetních středisek. Rozšiřují se 

servery, spojují se do clusterů a dochází k postupné centralizace, jejíž postup se 

odhaduje i v následujících letech (8). Dalšími trendy v následujících letech se ukazuje 

cloud a poskytování SW přes něj formou pronájmu, zjednodušování zařízení 

s ukládáním dat na vzdálená úložiště, internet věcí a průmysl 4.0.   
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1.4.2 Klasifikace informačních systémů a jeho části 
Informační systém je poměrně komplexní pojem a je nutné se na něj a jeho části dívat 

z více hledisek. Informace jsou pro podnik klíčové a právě jejich sbírání, zpracování a 

publikace je důležitým úkolem informačních systémů. V širším chápání se lze na 

informační systém podívat z holistického pohledu, který je zobrazen na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek č.  5: Holistický pohled na informační systém (8, s. 18) 

Holistický pohled se dívá na informační systém z pohledu samotných informací. Nejširší 

skupinu informací v podniku jsou NFI, neformalizované informace, které tvoří znalosti 

lidí v podniku. Užší skupina FI jsou formalizované informace, které jsou převedeny do 

fyzické podoby, papírové, kupříkladu jako směrnice, ale nejsou automatizované. IS/IT je 

pak část, která již je spravovaná IT prostředky a jde o propojení lidí a informačního 

systému. Cílem podniku je převádění relevantních neformalizovaných informací na 

formalizované a ty poté do podoby IS/IT pro celý podnik. 

Informační systém lze dále chápat jako množinu propojených prvků propojených 

vazbami a jejich chováním. Prvky jsou následující: 

 Software – součást IT, nehmotná část 

 Hardware – součást IT, hmotná část 

 Orgware – organizační struktura, pravidla 

 Řízení – management podniku 

 Lidé – školení pracovníci 

 Datová základna – soubor dat v jednotné formě na všech výstupech  
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Řídící vrstvy podniku potřebují různé informace a v rozdílném rozsahu. V následující 

tabulce je rozdělení informací v podniku dle Basla (9). 

Tabulka č. 8: Rozdělení informací v podniku (9, s. 45) 

 Hlavní úkoly Potřeba informací Nástroje IS 

Vrcholový 

management 

 Základní vize a 
strategie podniku 

 Informační 
strategie podniku 

 Informování 
vlastníků 

 Přehledné a 
agregované informace 
o stavu a trendech 
v podniku (zejména ve 
funkčních ukazatelích) 

 Informace o okolí 
podniku (konkurence, 
partneři, banky, 
legislativa apod.) 

 Manažerský 
informační 
systém 

 Business 
Inteligence 
řešení 

Pracovníci 

středního 

managementu 

 Zajištění a 
kompletní 
realizace zakázek 

 Plánování a řízení 
zakázek 

 Přehledné a aktuální 
informace o stavu a 
průběhu zakázek 

 Integrovaný 
informační 
systém typu 
ERP 

Pracovníci 

zpracovávající 

znalosti a data

 Návrh výrobku 
 Návrh způsobu 

výroby 
 Zajištění 

výrobních zdrojů 
 Finanční analýzy 

 Informace o 
použitelných 
materiálech a 
technologiích 

 Informace o aktuálním 
stavu zásob a 
disponibilních kapacit 

 Sledování nákladů 
výroby a spotřeby 
výrobních zdrojů 

 Integrovaný 
informační 
systém typu 
ERP 

 Aplikace 
typu CAD, 
PDM, CAP 

 

Výrobní a 

obslužní 

pracovníci 

 
 Realizace 

výrobků a služeb 
 Zajištění sběru dat 

z výroby, skladů, 
faktur apod. 

 
 Informace pro vlastní 

technologický proces 
 Informace pro 

logistický proces 

 
 NC stroje 
 Čtečky 

čárových 
kódů, 
provozní 
terminály 

 Zpracování 
faktur 

 

Platí, že podle řídící pyramidy je největší množství informací potřeba na nejnižší úrovni 

(např. výroba) a čím výše se v pyramidě jde, tím méně informací je potřeba, avšak tyto 

informace jsou strategického rázu, pochází z okolí podniku, nebo jde o agregovaná data 

z podniku. Pyramida je k dispozici na následujícím obrázku: 
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Obrázek č.  6: Informační systém v úrovních řízení (8, s. 15) 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – Nástupci CIM, pokrývají podnikové 

procesy – plánování, finance, výrobu, řízení zdrojů. 

 TPS (Transaction Processing Systems) – Nástupci dávkových systémů, agend, 

které jsou umístěny přímo u pracovníků. Příkladem může být agenda 

"Objednávka zboží". Používány jsou hlavně pro účely operativního řízení. 

 MIS (Management Information Systems) – Své kořeny mají v účetních a 

ekonomických systémech. Jsou určeny pro taktické řízení. Provádí sumarizace a 

agregace dat za určité období. 

 DSS (Decision Support Systems) – Systémy pro podporu rozhodování. Jedná se 

většinou o analýzy dat z MIS, určené pro taktické i strategické řízení. Mnohdy to 

bývají jednorázové úlohy s přehlednými grafickými výstupy. 

 ES (Expert Systems) – Málo rozšířené, expertní systémy. 

 OA (Office Automation) – Automatizace administrativy. Využívají se zde 

textové editory, elektronický kalendář, elektronická pošta. Je nasazena na všech 

úrovních řízení. 

 EIS (Executive Information Systems) – Informační systémy pro vrcholové 

vedení. EIS umožňují přístup k externím datům a agregují podnikové informace 

do nejvyšší úrovně. 

 EDI (Electronic Data Interchange) – Část IS zaměřená na komunikaci podniku 

s jeho okolím, se zákazníky, bankami atp. Není realizována na bázi internetu, 

přestože i to je jednou z větví vývoje EDI (8). 
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Pohled architektur na informační systém reprezentuje následující obrázek.  

 

Obrázek č.  7: Informační systém z hlediska architektur (8, s. 14) 

 Globální architektura – Celostní pohled na informační systém, který je tvořen 

jednotlivými architekturami, včetně jejich dat a techniky.  

 Funkční architektura – Dělí globální architekturu na subsystémy a 

dekomponuje ji až k elementárním funkcím. 

 Procesní architektura – Představuje pohled na budoucí stav procesů, se 

zaměřením na neautomatizované činnosti informačního systému, které budou 

reakcí na události. Smyslem je připravit podnik na vnější události.    

 Technická architektura – Určuje typy a rozmístění ICT prostředků v podniku. 

Je znázorněna schématy sítí, seznamem PC, serverů. 

 Technologická architektura – Určuje způsob zpracování aplikací, způsob 

zpracování, vnitřní stavbu a uživatelské prostředí aplikací  

 Datová architektura – Obsahuje návrh datové báze podniku, vychází se 

z položek a jejich vazeb pro tvorbu relačního modelu. Výsledkem je schéma 

databází, jde tedy o databázovou architekturu. 

 Programová architektura – Určuje, z jakých programů se bude informační 

systém skládat a jejich vazby.  

 Komunikační architektura – Definuje komunikaci systému s okolím. 

 Řídící architektura – Určuje pravidla systému, standardy a je do něj obsažen i 

orgware (8). 
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Z pohledu výroby lze informační systém klasifikovat dle rozšířeného modelu ERP, 

publikovaného Baslem. Ten je k vidění na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č.  8: Rozšířený model ERP (9, s. 72) 

 SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – integrované IS, jádro informačního 

systému podniku (obsahuje integraci výroby, logistiky, financí a lidských zdrojů) 

 CRM (Customer Relationship Management) – řízení vztahů se zákazníky 

 MIS (Management Information Systems) – manažerská nadstavba (8) 

Model je nejvyužívanějším současným řešením, přičemž SCM a CRM bývají využívány 

spíše u větších podniků. 

1.4.3 ERP systém 

ERP systém, neboli Enterprise Resource Planning je integrovaný systém, který pokrývá 

klíčové oblasti podniku, konkrétně výroby, financí a řízení projektů. V systémech ERP 

se pro zefektivnění fungování podniků používá následujících metod: 

 MRP II (Manufacturing Resource Planning) – Tlačný princip řízení, produkt 

se vyrábí na základě plánu a protlačuje se podnikem k zákazníkovi, přičemž plán 

vychází z predikce odbytu. Metodu využívá cca 60% ERP v ČR. 

 JIT (Just In Time) – Tažný princip řízení, výroba produktu je iniciována 

zákazníkem a komponenty jsou podnikem taženy právě včas až k finalizaci pro 

zákazníka. Metodu využívá cca 30% ERP v ČR. 
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 TOC (Theory of Contrains) – Teorie omezení, komplexní manažerský přístup, 

kombinace dříve zmíněných přístupů podle úzkého místa. Využívá ji cca 15% 

ERP v ČR (10). 

Implementace ERP je velmi nákladný projekt a jeho úspěch či neúspěch a vložené 

finance jsou pro podnik znatelné. Implementace velkých systémů se může pohybovat 

v desítkách milionů Kč, středně velkých řešením v milionech Kč a malých v statisících 

Kč (8). Pro úspěšnost projektu je důležitá definice požadavků zákazníkem a vymezení 

SLA, jinak nemá projekt šanci uspět. Velmi vhodné je proto do projektu přibrat 

konzultanta ERP. Schéma subjektů v ERP projektu je k vidění na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č.  9: Subjekty ERP projektu (8, s. 19) 

Je velmi důležité vybrat vhodný systém pro podnik, tedy řešení, které nejvíce odpovídá 

jeho typu a velikosti, dále pak množství customizací a modulů na míru. Následuje 

rozdělení ERP systémů dle oborového a funkčního zaměření. 

 

 

 

 

 

Uživatel 
ERP 

ERP 

Dodavatel 
ERP 

Konzultant 
ERP 
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Tabulka č. 9: Klasifikace ERP systémů (10, s. 150) 

ERP Charakteristika Výhody Nevýhody 

 

All in one Schopnost pokrýt 

všechny klíčové 

interní podnikové 

procesy 

Vysoká úroveň 

integrace 

Nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladná customizace 

Best of Breed Orientace na 

specifické procesy 

nebo obory, nemusí 

pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita nebo 

specifická oborová 

řešení 

Obtížnější koordinace 

procesů, 

nekonzistentnost 

informací, nutnost 

řešení více IT procesů 

Lite ERP Odlehčené verze 

standardních ERP 

zaměřené na trh 

malých a středně 

velkých firem 

Nižší cena, 

orientace na rychlou 

implementaci 

Omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů, možností 

rozšíření 

 

Mezi nejznámější výrobce ERP systémů patří SAP, Microsoft, Oracle. V ČR se této 

činnosti věnuje Karat Software nebo Helios. Na následujícím obrázku je k vidění 

srovnání úspěšnosti obchodních týmů ERP v ČR na vzorku 76 společností za rok 2015. 



49 
 

 

Obrázek č.  10: Úspěšnost prodejních týmu ERP v ČR 2015 (15) 

1.4.4 Koncepty řízení, rozvoje a provozu IS/ICT 

Existuje několik konceptů informačního systému z hlediska implementace, rozvoje a 

provozu. Všechny koncepty mají své výhody i nevýhody, proto je důležité zvážit, jakou 

cestou se bude podnik ubírat. Jde o následující koncepty (16). 

 Koncept All-in-one 

 Koncept zakázkového unikátního řešení 

 Koncept rozvoje a integrace heterogenního řešení 

 Koncept outsourcingu IS/ICT 

Koncept All-in-one spočívá v implementaci velkého a komplexního informačního 

systému, je drahý a nemusí nejlépe odpovídat požadavkům podniku, bude se tedy dále 

rozšiřovat a customizovat. U tohoto konceptu je potřeba mít silného dodavatele, většinou 

nadnárodního. Výhodou je standardizované řešení, u kterého může podnik počítat s jeho 

updaty a upgrady a dobrou podporou dodavatele. 

Koncept zakázkového unikátního řešení se spočívá v implementaci řešení vyvíjeného 

přímo pro daný podnik. Výhodou je dokonalá funkcionalita na míru podniku, avšak 

záruky do budoucna jsou nižší než u standardního řešení a dodavatel má větší 

vyjednávací sílu. 

Koncept rozvoje a integrace heterogenního řešení se spočívá v implementaci a 

rozvoji řešení od více dodavatelů. Podmínkou je využití EAI (Enterprise Application 

Integration) pro komunikaci řešení a silný IT tým a projektovým zázemím a schopností 
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vést EAI integrační projekt. Výhodou je dobrá a pouze potřebná funkcionalita a možnost 

postupného rozšiřování, nevýhodou nejednotné prostředí, více dodavatelů a SLA. 

Outsourcingem IS/ICT se podnik věnuje své hlavní činnosti a veškeré podpůrné 

aktivity a technologie včetně IS/ICT může odsunout a zajistit poskytování příslušných 

služeb specializovaným dodavatelem. Výhodou je okamžité nasazení, nízké pořizovací 

náklady a nízké náklady na IT oddělení, nevýhodou pak závislost na dodavateli, 

nemožnost customizace řešení a oslabení vnější bezpečnosti, přičemž vnitřní se naopak 

posiluje. 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V popisu současného stavu bude nejprve představena firma, pro kterou je informační 

systém řízení skladu navrhován. Bude představena její strategie, procesy a následně 

budou zhodnoceny její dosavadní IT prostředky, z čehož bude odvozena případná 

potřeba změn ve firmě. 

2.1 Představení firmy 

Poměrně mladá společnost Fi & Ho Trading, s.r.o. byla založena v polovině roku 2015 

podnikateli Vítkem Fialou a Ing. Radkem Holešinským. Vznikla jako překotný projekt a 

měla primárně nabízet kompletní sortiment italské společnosti Lucart, zabývající se 

ekologickým papírovým programem. V České Republice byla tato značka doposud 

neznámá a informace o ní jednatelé dostali od distributora na Slovensku. Produkty svou 

filosofií dobře korespondují se směřováním firmy Fi & Ho a její filosofií. V polovině 

roku 2016 firma rozšířila svůj sortiment za spolupráce se společností Topvet o přírodní 

kosmetiku značky Bione Cosmetics, čímž se její sortiment rozšířil na 600 produktů. 

Společnost poté dále rozšiřovala sortiment a zařadila do něj nové zboží od společností 

Sealed Air a Cormen, které jsou také ekologické a zároveň mají sloužit k tomu, aby 

zákazník dostal „komplexní produkt“. 

Primární činností firmy je prodej BIO a EKO produktů v B2B i B2C segmentu. 

Konkrétně se jedná o ekologický papírový program, profesionální čistící a úklidové 

prostředky pro firmy, ale i koncového zákazníka, pro kterého jsou dále k dispozici 

hygienické prostředky pro péči o tělo, biokosmetika a biopotraviny (koření, čaj, káva).  

Filosofií společnosti je nabízet produkt, který je prospěšný pro lidi, má příběh, přidanou 

hodnotu a také BIO a EKO (ekologický i ekonomický) sekundární efekt. U produktů 

Lucart, na které se společnost specializuje, se jedná o unikátní technologii přepracování 

velmi kvalitního papíru pocházejícího z Tetra Pack boxů. Produkty jsou zajímavé 

s příběhem a mají přidanou hodnotu. Jde totiž o materiál, který vznikl recyklací 

původních nápojových obalů specifickým know-how a kvalita recyklovaného papíru je 

srovnatelná s původním papírem, avšak vstupní materiál jsou obaly, které by byly jinak 

nešetrně likvidovány.  
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Firma je orientovaná na zákazníka a snaží se mu poskytovat produkt s nejnižší cenou na 

trhu, avšak s kvalitou srovnatelnou či vyšší než u konkurenčních komerčních značek. 

Dbá na komunikaci se zákazníkem i s možností individuální nabídky a před odesláním 

dochází k důsledné kontrole objednávky a zboží. Firma k objednávkám poskytuje 

benefity, například papírové kapesníčky Lucart, aby zákazník dostal nejen něco navíc, 

ale také aby zjistil, že recyklovaný produkt může dosahovat vysoké kvality, což je 

v souladu s filosofií firmy. 

Organizační struktura firmy je tvořená dvěma zmíněnými společníky, pod nimiž pracuje 

účetní a skladníci, jedná se o liniovou organizační strukturu, přičemž v budoucnu se 

plánuje její rozšíření. Poskytování IT podpory je řešeno externě. 

 

Obrázek č.  11: Organizační struktura Fi&Ho (Zdroj: Vlastní) 

2.1.1 Konkurence a dodavatelé 

Firma má silnou konkurenci ve všech okruzích produktů, které nabízí. U papírového 

programu a čisticích prostředků jde jak o specializované firmy v segmentu B2B, ale i 

komerční B2C, jejichž produkty se prodávají po internetu i v řetězcích. U bio produktů 

pro koncového zákazníka pak jde o specializované firmy, které prodávají zboží stejného 

charakteru od jiných výrobců. 

Firma je ještě mladá, avšak díky tomu, že zvolila vhodné produkty a cenovou politiku je 

i v silném konkurenčním prostředí plně konkurenceschopná, její produkty jsou na 

internetu dobře hodnoceny a ceny v internetových srovnávačích vychází jako 

nejlevnější. O jejím finančním zdraví mluví expanze a stálé rozšiřování sortimentu. 

Dodavatelé společnosti byly již uvedení, jde hlavně o Lucart. Všichni výrobci a 

dodavatelé jsou uvedeni na následujícím obrázku.  

Společníci

Skladníci Účetní
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Obrázek č.  12: Výrobci v sortimentu Fi&Ho (17) 

Dodavatelé v oblasti IT tvoří IT studio s.r.o., které poskytuje firmě E-shop a jeho 

podporu, dále CÍGLER SOFTWARE, a.s., firma využívá jeho ekonomický systém 

Money S3. 

2.1.2 Ekonomika při zavádění firmy 

Když firma začínala, zvolila si jako poskytovatele IT neseriózního partnera a díky tomu 

byl její rozběh pomalejší a firma měla ušlé náklady. Proto si taky posléze jednatelé 

dávali pozor na nekorektní dodavatele a zvolili výše uvedené. Náklady firmy jsou 

k vidění v následující tabulce. 
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Tabulka č. 10: Náklady zavedení firmy (Zdroj: Vlastní) 

Druh Částka 

IT 400 000 Kč 

Sklad a kanceláře 30 000 Kč/měsíc 

Telekomunikace, internet 5000 Kč/měsíc 

Obalové materiály 1000 Kč/měsíc 

Marketing 30 000 Kč 

 

2.1.3 Vize, hodnoty a cíle firmy 

Vize firmy – Podpora a propagace eko a bio produktů, podporování lokálních výrobců. 

Mise firmy – Prodej kvalitních ekologických a bio produktů s nízkými cenami firmám a 

koncovým zákazníkům. 

Sdílené hodnoty firmy: 

 Životní prostředí 

 chování: propagace ekologie, bio produktů 

 artefakt: prodej pouze bio a eko produktů 

 Komunikace  
 chování: pravidelná komunikace s dodavateli, zákazníky 

 artefakt: e-maily dodavatelům, newslettery a novinky na E-shopu pro 

zákazníky 

 Orientace na zákazníka 

 chování: objednávka na míru, výhodné nabídky, kontrola zboží, 

informování zákazníka 

 artefakt: zákaznická objednávka, dárky k objednávce, informace o 

objednávce zákazníkovi 

 Konkurenceschopnost 

 chování: sledování trhu a srovnávání s konkurencí 

 artefakt: úprava ceny, zavedení nových produktů 
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Strategie z hlediska filosofie firmy byla popsána v předchozí kapitole, navazují na ní cíle 

firmy.  

Krátkodobý cíl (do 1 roku) 

 cca 50 objednávek denně  

 stálí stabilní zaměstnanci  

 2500 produktů na E-shopu  

 Držet si úroveň značky 

 Přejít do povědomí širší veřejnosti 

 Roční obrat cca 2 mil. Kč 

Dlouhodobý cíl (5 let a více) 

 200 a více objednávek denně  

 Flotilu vozů na závozy  

 Vlastní značka kosmetiky  

 Vracet část zisku společnosti prostřednictvím dobročinnosti  

 Rozšířit sortiment na cca 7 – 10 000 produktů  

 Pořádat přednášky na téma EKO a BIO produkty vč. povědomí o značce Lucart  

 Stabilní a silná značka na trhu ( synonymum vynikající kvality a dobré ceny ) 

 Automatizace balení  

 Vlastní kamennou prodejní hala 

 Roční obrat cca 70 milionů 
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2.2 SWOT analýza 

V dialogu se společníky byla metodou SWOT analýzy vytvořena SWOT matice, která 

hodnotí silné a slabé stránky firmy, její příležitosti a hrozby. 

Tabulka č. 11: SWOT tabulka (Zdroj: Vlastní) 

S – Silné stránky 

 Nízké náklady na skladování 

(externí sklady dodavatelů) 

 Orientace na zdraví člověka 

přidáváním doplňkových 

sortimentů (kávy, čaje,…) 

 Lukrativní lokalita (centrum města 

Brna)  

 Spolupráce s externími IT 

specialisty 

 Malý tým lidí (minimální náklady) 

 Profesionální E-shop a grafika  

 Maximální automatizace provozu  

 Oslovení široké škály kupujících  
   

W – Slabé stránky 

 Vysoké náklady na držení skladu a 

kanceláře (interní sklad) 

 Riziko absence produktu, který 

není skladem  

 Malé povědomí o značce Fi&Ho 

 Nízké marže  

 Horší komunikace s IT Studiem a z 

toho vyplývající slabší marketing  

 Malá možnost dělat osvětu o 

značce Lucart  

 Nejednoznačnost zařazení značky 

Fi&Ho 

O – Příležitosti 

 Expanze na Polský a Slovenský trh 

s vybranými produkty  

 Rozšíření portfolia produktů o 

další kosmetiku, doplňky stravy a 

alkohol 

 Možnost působit jako velkoobchod 

 Prezentace vlastní značky 

v budoucnu  

 Rozšíření obchodních aktivit o 

další eko produkty 

T – Hrozby 

 Dlouhý rozjezd nových produktů 

 Vysoké dlouhodobé náklady na 

marketing bez výsledného efektu  

 Silný tlak konkurence 

(neudržitelné ceny)  

 Absence osobního kontaktu se 

zákazníkem  

 Rozmach velkých E-shopů  

 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
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2.3 IT infrastruktura 

V této podkapitole bude popsána IT infrastruktura firmy před změnou. Přestože její 

náklady na IT byly při zavádění vysoké, zvolila firma stejně jako ostatní začínající firmy 

minimalistické roztroušené řešení bez plného pokrytí procesů informačním systémem a 

integrační platformy v případě více řešení.  

Firma využívá k řízení agendy zboží nástroje Microsoft Excel a pro řízení ekonomiky 

využívá ekonomického systému Money S3 od dodavatele CÍGLER SOFTWARE, a.s. a 

dále má E-shop realizovaný dodavatelem IT studio s.r.o. Firma nemá realizovaný 

management skladů, přestože stále rozšiřuje sortiment, objednávky jdou přímo z E-

shopu a není jasné, v jaké pozici se v jejich interním skladu zboží nachází.  

Zboží je vedeno a vkládáno ručně do Microsoft Excelu a je importováno manuálně do E-

shopu pracovníkem. Objednávka z E-shopu probíhá tím způsobem, že E-shop 

vygeneruje objednávku a předá ji systému Money S3, poté pracovníci vyřídí objednávku 

a údaje o snížení stavu zásob zavedou opět ručně do Microsoft Excelu. Pokud vznikne 

objednávka mimo E-shop, pracovník aktualizuje stav zboží v Excelu, zavede objednávku 

do Money S3 a ještě aktualizuje skladové zásoby v E-shopu. U tohoto zdlouhavého 

procesu je navíc problém nejednotné pravdy, neboť se stává, že pracovníci zapomenou 

aktualizovat stav skladových zásob v E-shopu. Evidence naskladnění zboží je vedena 

opět manuálně a stav se importuje z Excelu do E-shopu. Zavádění nového produktu je 

manuální a zavádí se ručně zároveň do všech programů. Vyhledávání ve skladu je 

obtížné formou vedení stavu v tabulce Excelu. Je tedy patrné, že současné heterogenní 

řešení spolu nefunguje ideálně, je minimálně automatizované a je nutné transakce mezi 

programy řešit fyzickým zásahem, což si žádá náklady ve formě času a práce pracovníků 

a do procesů vstupuje lidský faktor a možnost jeho chybovosti. Se vzrůstajícím počtem 

produktů a zvyšujícím se objemem prodejů je tento nedostatek patrný ještě více a firma 

se rozhodla nedostatečnou automatizaci řešit. Komunikace současného řešení je k vidění 

na následujícím obrázku. 
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Obrázek č.  13: Komunikace ve staré SW infrastruktuře (Zdroj: Vlastní) 

Z popisu jsou tedy patrné následující problémy: 

 Vkládání dat do 3 systémů, tedy třikrát, importy a komunikace mezi programy je 

složitá a korekce jsou manuální.  

 Prodeje jsou realizovány i mimo E-shop a v případě manuální agendy musí dojít 

k aktualizaci všech systémů. 

 Vedení změn stavů zboží v tabulce Excelu není ideální a vedení pozic zboží ve 

skladu je taktéž obtížné. 

 Všechny operace si žádají čas, práci a může vzniknout chyba lidského faktoru. 

Řešením problémů by mohlo být vhodné propojení systémů a automatizace toků dat, 

nahrazení MS Excelu vhodnějším nástrojem přímo určeným pro vedení skladu. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Firma Fi&Ho vytvořila požadavek na automatizaci problematiky skladu. V této práci 

bude řešen návrh informačního systému skladu na míru firmy, který bude automatizovat 

komunikaci mezi systémy a bude udržovat informace o skladovém množství zboží. 

Vlastníky firmy bylo vybráno individuální řešení informačního systému na míru 

z důvodu plnění přesných požadavků na evidenci skladu a její propojení se zbytkem 

infrastruktury a kvůli individuálnímu přístupu a vyřizování požadavků osobně 

dodavatelem řešení. 

3.1 Požadavky a vize řešení 

Ze zhodnocení současného stavu vyplývá, že hlavním problémem aktuálního řešení je 

obtížné sdílení dat mezi systémy různých výrobců, problémy s integrací a převážně 

manuální vyřizování komunikace mezi programy a aktualizace skladu. Vizí tedy je nový 

informační systém pro sklad, který bude splňovat následující požadavky. 

Požadavky: 

 Udržovat stav zboží v přesných pozicích skladu, přičemž tuto funkcionalitu nemá 

dle požadavků zákazníka žádný z dosavadních systémů ve firmě. Pozicování je 

ilustrováno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č.  14: Pozicování ve skladu (Zdroj: Vlastní) 
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 Umožnit příjem objednávek z E-shopu automaticky a zároveň mít možnost 

vytvářet objednávky ručně, přičemž v takovém případě bude distribuovaná 

jednotná verze pravdy do všech systémů. 

 Každý údaj vložit pouze jednou, ten se poté automatizovaně bude šířit mezi 

systémy. 

Procesy po zavedení informačního systému tedy budou následující: 

 Zavedení nového produktu bude ruční do E-shopu, ten zašle informace 

automaticky do informačního systému 

 Objednávka z E-shopu bude automaticky zaslána do Money S3 i informačního 

systému, kde dojde k aktualizaci stavu 

 Objednávka mimo E-shop bude vložena do informačního systému, ten sníží 

zboží v E-shopu a zašle ji též do Money S3 

 Informační systém vytváří objednávky pro dodavatele, poté řeší naskladnění 

 Naskladnění zboží bude provedeno v informačním systému, ten aktualizuje zboží 

na E-shopu 

 Informační systém zasílá aktualizované údaje každou hodinu do E-shopu pro 

udržení jednotných informací 

Informační systém skladu tedy řeší objednávky mimo E-shop, dále řeší objednávání 

zboží od dodavatelů, vyskladnění a naskladnění zboží. E-shop vyřizuje objednávky 

prostřednictvím sebe a synchronizuje stav výrobků společně s informačním systémem.  
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3.2 Automatizace procesů informačním systémem 

Procesy z hlediska komunikace nové infrastruktury lze vidět na následujících 

diagramech. 

Objednávka mimo E-shop 

Objednávka od zákazníka mimo E-shop bude zavedena pracovníkem do informačního 

systému, který poté vytvoří objednávku do Money S3 a aktualizuje stav zboží na E-

shopu. 

 

 

E-shop Money S3

Informační systém

Aktualizace dat E-shopu

Objednávka

 

Obrázek č.  15: Objednávka mimo E-shop (Zdroj: Vlastní) 

Objednávka z E-shopu 

Zákazník si objedná zboží přes E-shop, ten zašle objednávku do Money S3 a zároveň 

aktualizuje data o skladovém množství v informačním systému. 

E-shop Money S3Objednávka

Informační systém

Aktualizace dat skladu

 

Obrázek č.  16: Objednávka přes E-shop (Zdroj: Vlastní) 
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Zavedení nového zboží 

Pracovník zavede nové zboží do E-shopu, ten produkt automatizovaně zavede 

v informačním systému a poté již dochází k aktualizaci dat. 

 

Obrázek č.  17: Zavedení zboží (Zdroj: Vlastní) 

Objednání a naskladnění zboží 

Pro potřebu objednání zboží u dodavatele vytváří informační systém objednávku a poté, 

co zboží dorazí, zašle aktualizovaná data do E-shopu. 

 

Obrázek č.  18: Naskladnění zboží (Zdroj: Vlastní) 

Informační systém dále řeší u objednávek vyskladnění zboží včetně jeho pozicování ve 

skladu. 

3.3 Základní objekty 

V této podkapitole budou popsány hlavní objekty informačního systému z datového 

hlediska. 
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3.3.1 Objekt výrobek – F100 

Objekt výrobek, v informačním systému značen jako F100, tvoří zboží ve skladu a jsou 

na něj navázány další objekty, konkrétně příjem (F101), který představuje příchozí zboží 

od dodavatelů a na něj je dále navázán objekt výdej zboží (F105). Přičemž platí, že mezi 

objekty je relační vazba 1:N, neboť jeden výrobek bude mít více postupných naskladnění 

a z postupně naskladněných balení zboží bude více prodejů po méně kusech. Tento vztah 

je patrný na následujícím ER diagramu.  

 

Obrázek č.  19: ER diagram objektu výrobek (Zdroj: Vlastní) 

Informační systém využívá vlastního značení datových typů, jejich popis je k dispozici 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 12: Datové typy v informačním systému (Zdroj: Vlastní) 

Název datového typu Datový typ 

C18 Logický datový typ - ano/ne 

B Zaškrtávací ano/ne 

T Textový řetězec 

N Číselný datový typ 

M Peněžní datový typ 

D Datum 

U Datum a čas 

P Poznámka/dlouhý text 

Cxxx Číselníky 

 

V následující tabulce je popsán objekt datově, včetně svých atributů.  
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Tabulka č. 13: Objekt výrobek (Zdroj: Vlastní) 

Název atributu Typ 

ID T 

EAN  T 

Kód výrobku T 

E-shop C18 

Název T 

Cena bez DPH M 

Cena s DPH M 

DPH N 

Cena D1 M 

Cena D2 M 

Cena D3 M 

Cena D4 M 

Množství N 

Minimální množství N 

Kusů v kartonu N 

Jednotka T 

Externí sklad C18 

Segment T 

Pozice T 

Výrobce/Distributor C101 

Brand C100 

Kategorie C103 

Popis P 

Podrobnosti o zboží P 

Minimální objednací 

množství 

N 

Hmotnost zboží [kg] N 

Viditelný C18 

Skladem C18 

Poznámka T 
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Objekt příjem – F101 

Tabulka č. 14: Objekt příjem (Zdroj: Vlastní) 

Název atributu Typ 

ID T 

Číslo  T 

Příjemka T 

Množství N 

Kód T 

Produkt C70 

Segment T 

Pozice T 

Vydáno N 

Dodavatel C102 

Cena za kus M 

Naskladnil C8 

Datum D 

Objekt výdej – F105 

Tabulka č. 15: Objekt výdej (Zdroj: Vlastní) 

Název atributu Typ 

ID T 

Číslo  T 

Objednávka T 

Produkt C70 

Množství N 

Segment T 

Pozice T 

Příjmový doklad T 

Datum N 

Vložil C8 
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3.3.2 Objekt dodavatel – F103 

Objekt dodavatel reprezentuje dodavatele zboží, na nějž je navázán objekt dodávky 

(F109), který tvoří jednotlivé dodávky od dodavatele ve vazbě 1:N, přičemž na dodávky 

jsou vztaženy položky dodávky, kterých je opět více, tudíž opět platí vazba 1:N. Vztah 

objektů je k vidění na následujícím ER diagramu. 

 

Obrázek č.  20: ER diagram dodavatele (Zdroj: Vlastní) 

Tabulka č. 16: Objekt dodavatel (Zdroj: Vlastní) 

Název atributu Typ 

ID T 

Číslo   T 

Název dodavatele T 

Země C14 

Ič T 

Dič T 

Město T 

Ulice, číslo T 

PSČ T 

Plátce DPH B 

Kontaktní osoba T 

Telefon T 

Fax T 

E-mail T 

Vytvořil C8 
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3.3.3 Objekt objednávka – F107 

Objekt objednávka tvoří strukturu objednávky od zákazníků, je na něj vázán další objekt 

(F108) – položky objednávky, které tvoří objednané produkty, platí vazba1:N.  

 

Obrázek č.  21: ER Diagram objednávky (Zdroj: Vlastní) 

Tabulka č. 17: Objekt objednávka (Zdroj: Vlastní) 

Název atributu Typ 

ID T 

Číslo objednávky  T 

Přijato U 

E-shop C18 

Datum distribuce D 

Doklad distribuce T 

Zákazník T 

Adresa doručení P 

Adresa fakturační P 

Cena s DPH M 

Cena bez DPH M 

Měna T 

Celková váha objednávky T 

Váhový příplatek M 

Způsob doručení T 

Cena doručení M 

Způsob platby T 

Cena platby M 

Poznámka P 

Stav C20 

Vytvořil C8 
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3.3.4 Propojení objektů 

Klíčové objekty, které byly zmíněny v předchozích kapitolách, jsou relačně propojeny i 

mezi sebou. K předchozím diagramům přibývají příjemka (F106) a výdejka (F102), 

které tvoří položky příjmu a výdeje zboží a propojují tak klíčové objekty. Spojení 

objektů v informačním systému je znázorněno v následujícím diagramu. 

F100 - Výrobek F106 - Příjemka

F102 - Výdejka F105 - Výdej

F107 - Objednávka
F108 - Položky 
objednávky

F101 - Příjem

F109 - Dodávka F103 - Dodavatel
F110 - Položky 

dodávky

 

Obrázek č.  22: Relační propojení objektů v IS (Zdroj: Vlastní) 

3.4 Pokrytí uživatelských aktivit informačním systémem  

S informačním systémem budou pracovat všichni zaměstnanci, aktivity, které budou 

souviset s využitím informačního systému u jednotlivých zaměstnanců, jsou k vidění na 

následujících diagramech, které vychází z UML diagramů.  
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Obrázek č.  23: Manažer - funkce IS (Zdroj: Vlastní) 

 

Obrázek č.  24: Účetní - funkce IS (Zdroj: Vlastní) 

 

 

Obrázek č.  25: Skladník - funkce IS (Zdroj: Vlastní) 
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3.5 Procesní a funkční modely informačního systému 

V této podkapitole bude uvedeno procesní pokrytí informačním systémem a 

funkcionální stránka. Jednotlivé části budou doplněny o ukázky z prostředí informačního 

systému. 

3.5.1 Funkční model evidence stavu skladu 

Základním objektem systému skladu je produkt, který obsahuje informace o výrobku v 

tabulce F100. 

 

Obrázek č.  26: Produkty v informačním systému (Zdroj: Vlastní) 

Systém umožňuje rychlé vyhledání produktu zadáním jeho kódu EAN, kódu produktu 

nebo části jeho názvu, kód EAN může být zadán pomocí čtečky. 

Primárním klíčem tabulky F100 je ID produktu, které doplňuje systém automaticky. 

Kandidátními klíči produktu jsou EAN a kód produktu, u těchto údajů však není 

garance, že budou vyplněny, proto se jako klíče nepoužívají, ale slouží pouze pro rychlé 

vyhledávání a kontroly. Struktura dat objektu produkt byla definována v předchozím 

textu. 

Primární data o produktu vznikají v E-shopu, odkud se přenášejí volbou v menu 

administrace jako CSV soubor na FTP skladu. Systém skladu kontroluje v pravidelných 

intervalech toto úložiště, a pokud zaznamená dohodnuté soubory o produktech, nabídne 

a provede import. Integrace systémů bude popsána v samostatné podkapitole. 

Ve skladu se k produktům doplňují údaje nebo se provádí jejich editace. Jde o údaje, 

které nejsou buď vedeny v E-shopu, nebo jím nejsou využívány, ale slouží pouze pro 

potřeby skladu. Jedná se o údaje: 

 Minimální počet kusů na skladu 
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 Minimální objednací počet 

 Počet kusů v kartonu 

 EAN 

 Defaultní umístění ve skladu 

Umístnění ve skladu je kód, tvořený dvěma částmi: 

SEGMENT / POZICE   -  například S3/1001 

Tato pozice je vedena jako defaultní a při příjmu zboží na sklad se doplňuje do příjemky, 

s možností ruční změny v dané příjemce. 

Na následujícím obrázku je uvedena ukázka stránky produktu. V této podobě vidí 

produkt skladník a uživatelé se základním stupněm oprávnění. Kromě těchto základních 

údajů si manažer nebo účetní mohou zobrazit ještě další údaje o produktu, jako dealerské 

ceny, ID produktu v E-shopu a další.  

K produktu je možno nahrát obrázek, jako výchozí se zobrazuje obrázek, který je 

použitý na E-shopu. Dále je možno nahrát obrázek kódu EAN, a přiložit k produktu 

libovolné množství doplňujících externích souborů, například produktový list v PDF. 
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Obrázek č.  27: Stránka produktu v IS (Zdroj: Vlastní) 

U produktu jsou definovány navíc funkce Objednat, kdy je produkt přidán do tzv. košíku 

pro vytvoření objednávky u dodavatele, a funkce Korekce, pomocí které lze libovolnou 

příjemku tohoto produktu upravit na reálný stav v případě potřeby – využívá se pro 

přeskladnění produktu na jinou pozici, případně korekci počtu kusů po inventuře. Pod 

produktem se zobrazují aktivní stavy produktu a jejich umístění, tedy příjemky zboží, 

kde ještě všechno zboží nebylo vydáno a je skladem. 

 

Obrázek č.  28: Stav produktu (Zdroj: Vlastní) 
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Princip evidence stavu produktu v systému je následující. Počet kusů zboží skladem je 

počítán jako rozdíl součtu všech přijatých kusů mínus součet všech vydaných kusů. 

Tedy současný stav produktu je suma příjemek produktu, přičemž od příjemek je 

odečtena suma výdejek pro danou příjemku. 

Počet přijatých kusů je veden v tabulce F101, příjem. 

 

Obrázek č.  29: Přijaté zboží (Zdroj: Vlastní) 

V tabulce F101 jsou dva údaje – počet přijatých kusů a počet vydaných kusů. Počet 

vydaných kusů se aktualizuje při výdeji zboží, tedy ze skladové karty se odečítá 

postupně z daného příjmu požadovaný počet výrobku, až jsou všechny vydány.   

K řádku tabulky F101, který představuje jednu skladovou kartu daného zboží, jsou 

navázány řádky tabulky F105 – výdejka, kde je vždy uveden počet vydávaných kusů a 

vazba na příjemku a objednávku, pro kterou byl produkt vydán. Suma vydaných kusů 

tabulky F105 pro daný produkt a skladovou kartu F101 představuje hodnotu vydáno. 

 

Obrázek č.  30: Vydané zboží (Zdroj: Vlastní) 

Pro jeden produkt existuje obecně N příjemek, ke každé příjemce M výdejek. Při 

vyskladňování používá systém metodu FIFO – First In First Out, tedy berou se postupně 

produkty z nejstarší příjemky, po jejich vyčerpání se pokračuje na druhou nejstarší 

příjemku a poté se pokračuje analogicky. 
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3.5.2 Proces přijetí zboží na sklad 

První krokem je vytvoření objednávky zboží u dodavatele.  Pracovník si může nechat 

automatizovaně vytvořit objednávku zboží u dodavatele v případě, že mu některé zboží 

chybí při vyřizování objednávek. Vytvořená objednávka u dodavatele, označovaná jako 

Dodávka zboží, aby nedošlo k záměně s objednávkou zboží zákazníkem, je přesunuta do 

fronty Dodávky zboží.   

Pro rozlišení stavu objednaného zboží jsou v systému použity dvě odlišné ikony – 

symbol dokumentu a symbol automobilu. 

 

Obrázek č.  31: Ukázka IS – objednané zboží (Zdroj: Vlastní) 

Symbol dokumentu obsahuje dodávky, které ještě nebyly objednány u dodavatele.  

Ukázka formuláře je uvedena na následujícím obrázku.  V systému jsou využívány 

klasické formuláře s podformuláři, které umožňují pracovat s dvěma tabulkami 

spojenými vazbou 1:N, což je typický příklad právě pro objednávku či dodávku. Hlavní 

tabulka obsahuje informace o dodavateli, cenu a další společné údaje, podřízená tabulka 

údaje o položkách objednávky. 

V rámci řešení systému byla vytvořena univerzální třída Dokument, která umožňuje 

definici libovolné datové struktury formuláře, připojit podřízené formuláře a obsahuje 
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funkce pro zobrazování a editaci dat v podobě tabulky nebo formuláře. Dodávka zboží je 

v systému vedena jako formulář F109, položky dodávky pak F110. 

Po vyplnění objednávky u dodavatele pracovník objednávku potvrdí tlačítkem Objednat, 

Dodávka změní ikonu na symbol automobilu (indikace čekání na dodávku), pracovník ji 

vytiskne a pošle dodavateli. Objednávky zboží u dodavatele čekají ve frontě v systému 

na fyzické dodání. Stav jednotlivých front vidí pracovník na úvodní stránce systému, v 

tzv. agendě. 

 

Obrázek č.  32: Formulář objednávky (Zdroj: Vlastní) 
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Obrázek č.  33: Objednávka - čekající na dodání (Zdroj: Vlastní) 

Po objednání zboží u dodavatele se čeká na jeho fyzické dodání. Zboží dorazí přímo do 

skladu, skladníkovi. Ten ověří podle dodacího listu, o jakou dodávku se jedná, a u 

příslušné dodávky pomocí tlačítka Naskladnit zahájí vlastní proces naskladňování. 

Na základě dodávky, tabulky F109 a F110, se nyní vytvoří nový záznam v tabulce 

Příjemek – F106. Tato nová příjemka dostane číslo automaticky přidělené systémem. 

Do front se nová dodávka promítne dvakrát, do fronty Příjemky zboží, a současně do 

Fronty k naskladnění. S frontou Příjemky zboží pracuje účetní, která po naskladnění 

doplní pořizovací ceny výrobků, zkontroluje a dokončí příjemku. S Frontou k 

naskladnění pracuje skladník, který některé fronty (například příjemek) nevidí, protože 

mu tyto dokumenty nenáleží. 
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Obrázek č.  34: Fronty v IS (Zdroj: Vlastní) 

Oranžová barva ve frontě příjemek indikuje účetní, že dorazila tato dodávka a že probíhá 

její naskladňování. Zelená barva ve frontě k naskladnění indikuje, že skladník již zahájil 

naskladňování této dodávky, jinak je zde barva černá.  Protože jde o stejný dokument, se 

kterým pracují dva pracovníci v odlišných rolích a odlišně, je umístěný ve dvou 

frontách, ale má stejné číslo, aby šlo snadno rozeznat, že jde o stejnou dodávku. 

Nyní bude podrobněji popsán proces vlastního naskladnění zboží, na kterém bude 

současně vysvětleno fungování systému skladu. Skladním si otevře dokument Příjem 

zboží na sklad, který je ukázán na následujícím obrázku. Ve formuláři je automaticky 

nastaven kurzor do vyhledávacího pole s lupou.  

Skladník vezme každý kus dodaného zboží, sejme pomocí ručního skeneru jeho EAN 

kód, nebo v případě, že produkt nemá EAN kód, může napsat do vyhledávacího pole 

několik znaků názvu výrobku či část jeho kódu produktu. Toto okno je ovládané pomocí 

asynchronního volání vzdáleného kódu PHP na serveru po zadání dvou a více znaků. Je 

zavolána funkce, která podle zadaných znaků vyhledává výrobky a zobrazuje je v 

tabulce, při zadání dalších znaků se výběr postupně zužuje. Je-li sejmut přímo kód EAN 

skenerem, který emuluje vytvoření číselného kódu EAN + stisknutí tlačítka ENTER, je 

tento kód přímo odeslán ke zpracování stránkou. 

Pokud EAN kód odpovídá existujícímu výrobku, vytvoří se záznam v tabulce F101 a 

výrobek je přijat na sklad v počtu kusů jedna na defaultní skladovou pozici, která je 

uvedena u výrobku. Při vkládání menšího počtu kusů stejného výrobku je možné 

sejmout skenerem každý kus, potom se u daného výrobku zvedá počet kusů. V tomto 
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režimu může pracovník snímat EAN kódu výrobků a rovnou je zařazovat do skladových 

pozicí i mimo počítač – čtečka EAN kódu je bezdrátová a má dostatečný dosah v celém 

prostoru skladu. Má-li být vložen větší počet kusů stejného výrobku, pak není nutné 

snímat každý z nich, ale skladník přejde k počítači, otevře si daný výrobek ze seznamu k 

editaci a může ručně změnit počet vkládaných kusů, nebo v případě, že výrobek 

nevkládá na defaultní pozici, i pozici výrobků. 

V rámci řešení navrhuji označit skladové regály vlastními EAN kód, které nepůjdou 

zaměnit s EAN kódy výrobků, aby při umísťování zboží do regálu na jinou, než 

defaultní pozici, nemusel skladník přecházet k počítači. V dané chvíli není nicméně 

tento způsob používán, protože všechny výrobky jsou umísťovány pouze do svých 

defaultních pozic, avšak systém počítá i s tím, že v budoucnu bude jeden výrobek 

umísťován i do více pozic, pak bude nutné upravit modul vkládání tak, aby skladník 

mohl kdykoli sejmout i čárový kód pozice, rozlišitelný tvarem kódu od výrobku. Tím 

dojde k automatickému přepnutí na tuto pozici v systému a další výrobek bude při 

vkládání do systému dostávat tuto změněnou pozici. 

 

Obrázek č.  35: Formulář příjem zboží na sklad (Zdroj: Vlastní) 
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Úkolem skladníka je v této jeho aktivitě procesu pouze vložit do systému veškeré 

skutečně dodané zboží dodávky, aniž by kontroloval počty kusů, zda odpovídají 

objednanému množství. Po dokončení naskladňování a umístění výrobků do 

předepsaných pozic může provést skladník opravy, pokud některý výrobek byl umístěn 

jinam, či počet kusů v systému neodpovídá počtu vložených kusů. 

Tlačítkem Hotovo dokončí svoji aktivitu naskladnění. Příjemka zmizí z fronty k 

naskladnění a zůstává pouze ve frontě Příjemky zboží, kde změní barvu z oranžové na 

zelenou. Toto indikuje účetní, že daná příjemka byla naskladněna a může ji zpracovat. 

Pokud skladník udělal při naskladňování chybu, nemá již v tomto okamžiku možnost 

vrátit se k dané příjemce, to musí udělat až účetní při kontrole dodávky. 

Po naskladnění zboží dojde automaticky ke kontrole otevřených objednávek zákazníků, 

které čekají ve frontě na doplnění zboží (tento proces bude popsán v další podkapitole, u 

objednávek). Pokud naskladněné zboží je potřeba k doplnění chybějícího zboží u některé 

čekající objednávky, je k ní automaticky doplněné, a čekající objednávka (symbol 

oranžového košíku) změní barvu na zelenou, což je indikace, že daná objednávka může 

být vyřízena a vyskladněna. 

 

Obrázek č.  36: Změna stavu příjemky, front objednávek k doplnění (Zdroj: Vlastní) 

Proces dodávky zboží nyní přechází do aktivity účetní, která dodávku dokončí. Formulář 

je uveden na následujícím obrázku. Účetní nyní dostala dodací list, který byl součástí 

dodávky, od skladníka. Po otevření příjemky vidí, kolik kusů a kterého produktu bylo 

naskladněno. Kontroluje jednotlivé řádky podle dodacího listu, a u každého výrobku 
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doplňuje pořizovací cenu výrobku a kontroluje, zda počet naskladněných kusů odpovídá 

dodacímu listu. 

Pokud je zde nesoulad v počtu kusů naskladněných, a podle dokumentace dodaných, 

účetní kontaktuje skladníka a společně provedou kontrolu, zda zboží skladník pouze 

nevložil do systému, nebo zda nebylo dodáno. V případě potřeby může účetní doplnit 

chybějící produkty či opravit počty kusů. 

 

Obrázek č.  37: Kontrola příjemky a naskladnění (Zdroj: Vlastní) 

Na dalším obrázku je vidět naskladněný produkt a jeho editace. 



81 
 

 

Obrázek č.  38: Naskladněný produkt (Zdroj: Vlastní) 

 

Obrázek č.  39: Editace naskladněného produktu (Zdroj: Vlastní) 

Jakmile je proces naskladnění a kontroly dodávky dokončen, účetní potvrdí tlačítkem 

Dokončit konec procesu, dokument je ukončen, uzamčen a zmizí z fronty Příjemek 

zboží. 

Na následujícím obrázku je EPC diagram procesu. Zvětšený diagram je k dispozici 

v příloze. 
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Obrázek č.  40: EPC diagram přijetí zboží na sklad (Zdroj: Vlastní) 
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3.5.3 Proces objednávka 

Proces popisuje objednávku zákazníka a její vyřízení v systému skladu. Objednávky 

zákazníka se ve skladu vytvářejí dvojím způsobem. První možnost je ruční vytvoření 

objednávky přímo ve skladu, druhá automatické přebírání objednávek z E-shopu. 

Objednávka je řešena pomocí dvou tabulek – F107, která obsahuje jméno, adresu, 

platbu, distribuci a další údaje zákazníka, a tabulky F108 Položky objednávky, kde jsou 

uvedené jednotlivé vybrané produkty. 

Ruční objednávka se vytváří funkcí Nová objednávka. 

 

Obrázek č.  41: Vytvoření nové objednávky (Zdroj: Vlastní) 

Objednávky z E-shopu jsou automaticky zasílány v dohodnutém tvaru jako dva CSV 

soubory na FTP skladu, bližší informace budou uvedeny v následující podkapitole – 

integrace systémů. Systém každou hodinu kontroluje příchozí soubory objednávek, a 

pokud jsou nalezeny, jsou automaticky načteny do systému. Nové objednávky se 

objevují ve frontě příchozích objednávek. 

 

Obrázek č.  42: Příchozí objednávky (Zdroj: Vlastní) 

Při příchodu objednávky systém automaticky zarezervuje zboží ve skladu pro každou 

objednávku. 
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Obrázek č.  43: Rezervace produktů ve skladu (Zdroj: Vlastní) 

Tato funkce je nutná pro správný stav skladu, protože sklad také každou hodinu posílá 

E-shopu aktuální stav všeho zboží, a pokud by objednávka přišla v noci nebo mimo 

pracovní dobu, a nebyla ještě přijata a vyřizována pracovníkem, došlo by k nesouladu 

počtu kusů produktů v E-shopu. 

Ukázka objednávky je na následujícím obrázku. 
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Obrázek č.  44: Objednávka (Zdroj: Vlastní) 

Účetní si otevře příchozí objednávku a přijme ji funkcí Přijmout. Provede se kontrola 

objednávky a příprava k vyskladnění. Ověří se, zda zboží v objednávce je skladem. 

FIHO některé produkty přímo skladem nevede, ale objednává je u externích dodavatelů 

přímo pro danou objednávku. Pokud jsou všechny položky objednávky k dispozici 

skladem, účetní použije funkci K vyskladnění, kdy je objednávka přímo přesunuta do 

fronty k vyskladnění. Tuto frontu vidí skladník, a pokud se mu v ní objednávka objeví, 

začne ji vyskladňovat. 
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Obrázek č.  45: Příprava objednávky k vyskladnění (Zdroj: Vlastní) 

V případě ale, že některé zboží skladem není a je nutno je doobjednat, je účetní 

upozorněna na chybějící počet kusů. V tomto případě nelze objednávku ihned vyřídit, 

ale je potřeba chybějící zboží doobjednat a pokračovat ve vyřizování objednávky až po 

jejich dodání. V takovém případě použije účetní funkci K doplnění. Chybějící položky 

se shromažďují ve speciální frontě, označené symbolem K objednání. 

 

Obrázek č.  46: Fronta k objednání (Zdroj: Vlastní) 
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Po přijetí všech aktuálních objednávek účetní projde frontu Položky k objednání, a 

vytvoří objednávky u subdodavatelů – různé zboží může přiřazovat do jedné, ale i do 

více dodávek (objednávek u dodavatelů) 

 

Obrázek č.  47: Položky k objednání (Zdroj: Vlastní) 

Tyto objednávky u dodavatelů jsou ve frontě Dodávky zboží a byly popsány v procesu 

přijetí zboží na sklad. 

 

Obrázek č.  48: Fronta dodávky zboží (Zdroj: Vlastní) 

Objednávky, které je možné rovnou vyřídit a vyskladnit, jsou posílány do fronty k 

vyskladnění, objednávky, které čekají na dodávku chybějícího zboží, do fronty k 

doplnění. Oranžová barva znamená, že některé produkty pro objednávku ještě nejsou k 
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dispozici, zelená barva, že zboží již bylo naskladněno a lze objednávku vyřídit a dát do 

fronty k vyskladnění 

 

Obrázek č.  49: Fronta k doplnění, vyskladnění (Zdroj: Vlastní) 

Skladník vyřizuje vyskladňování objednávek. Po otevření objednávky k vyskladnění 

vidí, jaké produkty, v jakém počtu a z jakých pozic, má vydat. Symbolem tiskárny si 

vytiskne výdejku, podle které zboží vybere ze skladu a přinese. Tlačítkem Vyskladnění 

provede načtení každého vydávaného kusu ručním skenerem. 
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Obrázek č.  50: Objednávka k vyskladnění (Zdroj: Vlastní) 

Při načtení stejného produktu vícekrát se mění počet kusů. Skladník v tuto chvíli nevidí, 

kolik kusů a jakého produktu měl vydat – pouze nasnímá to, co přinesl podle výdejky. 
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Obrázek č.  51: Vyskladnění zboží (Zdroj: Vlastní) 

Po dokončení načtení produktů se funkcí Hotovo provede kontrola. 
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Obrázek č.  52: Kontrola vyskladnění objednávky (Zdroj: Vlastní) 

Systém ověřuje, zda bylo vydáno všechno požadované zboží a nebylo případně načteno i 

jiné zboží, které do objednávky nepatří. Manažer skladu, účetní nebo pracovník s vyšším 

oprávněním vidí navíc funkci neúplného vyskladnění v případě, kdy některé zboží není 

možno vydat – například při rozbití produktu. 

Skladník provede opravu a je-li výdej v pořádku, přesune se objednávka do fronty 

k expedici. 

 

Obrázek č.  53: Fronta k expedici (Zdroj: Vlastní) 
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Pracovník skladu zabalí zboží dané objednávky a nachystá jej pro osobní odběr na 

výdejní místo, nebo shromažďuje balíčky pro spedici. Zboží je pak předáno k distribuci 

dopravci.  

Na následujícím obrázku je EPC diagram procesu objednávky. Diagram je rozsáhlý a 

zvětšený je k dispozici v příloze. 
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Obrázek č.  54: EPC diagram objednávky (Zdroj: Vlastní) 
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3.6 Integrace systémů 

Firma FIHO používá aktuálně tři informační systémy – Money S3 pro účetnictví, systém 

skladu a E-shop. Mezi systémy dochází k vzájemnému předávání údajů. Sklad eviduje 

protokoly všech importů a exportů, které se ho týkají. 

 

Obrázek č.  55: Protokol aktualizací skladu (Zdroj: Vlastní) 

3.6.1 Export E-shopu do IS skladu – produkty 

 

 

Obrázek č.  56: Export produktu E-shopu do IS skladu (Zdroj: Vlastní) 

Produkty z E-shopu se exportují pro IS skladu v podobě tří CSV souborů, jsou uloženy 

na dohodnuté místo na serveru skladu. Funkce exportu je na vyžádání, musí ji provést 

pracovník v E-shopu. Soubory: 

 Stock_system_items – Produkty 

 Stock_system_producers  – Číselník výrobců 

 Stock_system_categories  – Číselník kategorií 
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Jednotlivé atributy jsou v souborech uzavřeny do uvozovek a odděleny středníky. Na 

dalším obrázku je uvedena ukázka části CSV souboru s produkty. 

 

Obrázek č.  57: Ukázka CSV souboru s produkty (Zdroj: Vlastní) 

Import a export dat v systému je řešen pomocí převodních tabulek, které je možno 

definovat a editovat v systému skladu – ukázka převodní tabulky EI1 pro import 

produktů z E-shopu je uvedena na následujícím obrázku 

 

Obrázek č.  58: Převodní tabulka pro import produktů (Zdroj: Vlastní) 
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3.6.2 Export E-shopu do IS skladu – objednávky 

 

 

Obrázek č.  59: Export objednávky E-shopu do IS skladu (Zdroj: Vlastní) 

Produkty z E-shopu se exportují pro systém skladu v podobě dvou CSV souborů, každá 

objednávka je tvořena těmito dvěma soubory.  Export objednávek pro systém skladu se 

provádí automaticky, při vložení každé objednávky do E-shopu. CSV soubory: 

 stock_system_order_34 – Objednávka, číslo na konci je číslo objednávky, jiné 

pro každou objednávku 

 stock_system_order_items_34 – Položky dané objednávky  

Sklad každou hodinu kontroluje nově příchozí objednávky a najde-li nové CSV soubory, 

provede jejich načtení a zpracování. 

 

Obrázek č.  60: Import objednávek z E-shopu (Zdroj: Vlastní) 

Všechny importy a exporty ve skladu jsou protokolovány a dají se zobrazit, včetně 

zálohovaných CSV souborů, aby bylo možné doložit, jaká data byla odeslána / přijata v 

rámci synchronizace systémů. 
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3.6.3 Export IS skladu do E-shopu – stav skladu  

 

 

Obrázek č.  61: Export stavu skladu do E-shopu (Zdroj: Vlastní) 

Systém sklad vytváří pro E-shop každou hodinu stav skladu pro všechny produkty. 

Tento CSV soubor má tři sloupce pro každý produkt. ID1 a ID2 jsou primární klíče 

produktu v E-shopu (ID1 je hlavní produkt, ID2 je takzvaný parametr, tedy dílčí balení 

daného produktu), zásoba je počet kusů skladem. Tabulka je k vidění na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek č.  62: Ukázka CSV souboru stavu produktů (Zdroj: Vlastní) 

E-shop si každou hodinu bere ze serveru skladu vytvořené stavy skladu a aktualizuje se 

podle nich. Posílá také informace o objednávkách do účetního programu. Obdobně bude 

v systému skladu vytvořena funkce, která analogicky pošle informace o ručně 

vytvořených objednávkách, nicméně v této fázi řešení systému není zatím požadována a 

realizována. 
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3.7 Ekonomické zhodnocení 

Na závěr praktické části práce bude změna, tedy implementace informačního systému 

skladu zhodnocena ekonomicky. Podkapitola bude zaměřena pouze na navrhovaný 

systém skladu, nebude se zabývat ostatními systémy. 

3.7.1 Náklady 

Z pohledu nákladů lze vyčíslit jednorázové náklady na pořízení systému. Systém byl 

dodán za smluvně dohodnutou cenu, proto zde není uváděna ani hodinová sazba, ani 

počty hodin.   

Tabulka č. 18: Náklady změny (Zdroj: Vlastní) 

Položka Cena v Kč bez DPH 

Analytické práce 15 000 

Programátorské práce 70 000 

Importy a kontrola dat 10 000 

Zaškolení 5000 

Celkem 100 000 

 

Cena systému je konečná, nejsou dále účtovány žádné licenční poplatky, ani jiné platby. 

Podpora systému je prováděna první rok zdarma, případné další úpravy systému a 

podpora v dalších letech budou vyčísleny a dohodnuty s majiteli firmy až dle jejich 

požadavků na další rozvoj systému. Nelze je nyní tedy ani predikovat, ani zahrnout do 

nákladů. 

3.7.2 Přínosy 

Přínosy systému se v situaci, kdy firma evidenci skladu vůbec neměla, obtížně vyčíslují, 

protože bez systému by v zásadě téměř nebyla schopna činnosti.   

Zajištění funkčnosti procesů 

Bez systému by firma musela vést stav skladu v Excelovské tabulce, jako na začátku své 

činnosti. Základní nevýhoda starého způsobu je v komplikovaném, až nemožném 

udržování stavu skladu v aktuální podobě více pracovníky současně a vysoké riziko 
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poškození dat – pokud by některý z pracovníků zanesl do tabulky chybný údaj, není zde 

žádná možnost dohledání původní hodnoty. 

Úspora času skladníka 

Při starém způsobu neměl skladník informace o skladových pozicích vydávaných 

výrobků, musel tedy sklad buď dobře znát, nebo produkt hledat. Pro objednávky k 

výdeji si musel pravidelně chodit do kanceláře. V novém systému vidí objednávky k 

vyskladnění v reálném čase, dostává informaci kolik produktů, a z jaké pozice skladu, 

má vydat. 

Úspora času skladníka na jedné průměrné objednávce o pěti položkách je přibližně 5 

minut.  Při odhadovaném počtu 200 objednávek měsíčně jde o úsporu dvou pracovních 

dnů na skladníka a měsíc. Při uvažovaných měsíčních nákladech na skladníka 30000 Kč 

jde o úsporu 3000 Kč měsíčně. 

Úspora času účetní 

Úspora času účetní je ještě výraznější. Systém ji umožňuje rychle a spolehlivě provádět 

veškeré operace s produkty a objednávkami a provádí kontroly, které jí zásadním 

způsobem snižují chybovost.  Úspora času účetní na jedné průměrné objednávce o pěti 

položkách s využitím systému je přibližně 10-15 minut (včetně eliminace původně ruční 

aktualizace stavu skladu na E-shopu po každé změně stavu zboží).  Při odhadovaném 

počtu 200 objednávek měsíčně jde o úsporu přibližně pěti pracovních dnů měsíčně. Při 

uvažovaných měsíčních nákladech na účetní 40000 Kč jde o odhadovanou úsporu 10000 

Kč měsíčně. 

Tabulka č. 19: Přínosy změny za měsíc (Zdroj: Vlastní) 

Přínosy měsíčně - odhad Cena v Kč 

Úspora času 1 skladníka 3000 

Úspora času účetní 10 000 

Celkem 13 000 

 

Pokud bychom počítali pouze s těmito odhady úspory pracnosti, pak návratnost investice 

do systému je 8-9 měsíců. 
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Mezi další nezanedbatelné přínosy systému patří snížení rizika ztráty zákazníka v 

důsledku špatně vyřízené objednávky. Pokud by nebyl stav zboží na E-shopu správně 

aktualizován podle skutečného stavu skladu, docházelo by k situacím, kdy si zákazník 

objedná zboží, které v E-shopu je skladem, ale ve skutečnosti není. Tuto situaci znám 

z vlastní zkušenosti z mnoha E-shopů, mimo jiné z případu jedné malé nejmenované 

čajovny, která neměla synchronizovaný stav zboží prodejny a E-shopu. Většinou to vede 

k rozladění a ztrátě zákazníka a poškození pověsti firmy. 

Významným přínosem je také lepší informovanost všech pracovníků, včetně manažerů. 

Díky systému mají přesný a okamžitý přehled o stavu skladu, všech objednávkách a 

procesech, které ve skladu probíhali. Systém ji ukazuje, které výrobky se nejlépe 

prodávají, a dává ji řadu dalších informací důležitých pro strategické řízení firmy 

Systém umožňuje rychlé zaškolení nových pracovníků a rozdělením jejich rolí a přístupů 

do systému brání aktivně možným chybám a porušení integrity dat, ke kterým 

pravidelně v prvních dnech firmy v Excelovské tabulce docházelo. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout informační systém pro řízení skladu pro společnost Fi & Ho 

Trading, s.r.o., který bude fungovat na portálové technologii. Sklad bude propojen 

s jejich stávajícím E-shopem a automatizovat komunikaci celé infrastruktury. Musí 

přijímat objednávky, které vytvoří E-shop, dále musí umět vkládat objednávky ručně od 

zaměstnanců firmy prostřednictvím portálu pro případ, že si zákazník nebude přát 

vytvářet objednávku přes E-shop a bude aktualizovat stavy zboží v E-shopu. Bude také 

podporovat naskladnění a vyskladnění zboží. 

V kapitole současný stav firmy byla analyzována situace firmy a především její IT 

infrastruktura. Firma využívala pro řízení procesů E-shop, ekonomický systém Money 

S3 a pro vedení agendy skladu používala Microsoft Excel. Aplikace nebyly integrovány 

a komunikace mezi nimi probíhala manuálně přes pracovníky, což firmu stálo vysoké 

náklady na čas a pracovníci byli vytížení. Hrozil dále krom špatné evidence skladu 

lidský faktor a z něj vznikající chyby. V IT infrastruktuře byl nedostatek automatizace.  

Firma je mladá, založená v polovině roku 2015, ale tyto nedostatky si začala již po 

nějaké době uvědomovat, neboť výrazně rozšiřovala sortiment, zvětšovala svůj sklad a 

její systém řízení skladu a manuálního upravování E-shopu začal být obtížný a firmě 

snižoval její efektivitu a konkurenceschopnost. 

V rámci řešení byl navržen individuální informační systém na portálové technologii pro 

řízení skladu, který nahrazuje manuální řízení skladu a evidenci přes Microsoft Excel a 

dále automatizuje komunikaci mezi systémy. Zvládá jak objednávky z E-shopu, které si 

importuje a upravuje stav skladu, tak objednávky manuální, přičemž u těchto 

objednávek zasílá data jak E-shopu a snižuje uvedené skladové zásoby, tak zasílá 

ekonomická data do systému Money S3. Tím zcela odpadá manuální práce zaměstnanců 

a možnost nejednotné pravdy v počtu zboží ve skladu. Systém dále podporuje 

naskladnění, kdy umožňuje vytvoření objednávky u dodavatele a to manuálně, či 

automaticky v případě objednávky, u vyskladnění pomáhá jeho pozicování ve skladu, 

kde se skladník snadno orientuje a vzhledem k dvěma frontám v informačním systému, 

pro skladníka a účetní, odpadá možnost chyby při vyskladňování zásilky. Pro manažera 

je informační systém vhodný z důvodu dobrého přehledu skladu a možnosti vytváření 

statistik. 
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Zavedením informačního systému pro řízení skladu firma společnost Fi & Ho Trading, 

s.r.o., zcela automatizovala proces objednávky a výrazně zlepšila proces přijetí zboží na 

sklad. Informační systém způsobil, že systémy jsou mezi sebou integrované, je dodržen 

jednotný stav skladového zboží, neboť systém po hodině automaticky synchronizuje 

stav. Díky automatizaci odpadá možnost lidské chyby a šetří ve výrazné míře náklady 

podniku, neboť šetří čas zaměstnanců při podnikových procesech a zcela odpadají 

manuální aktivity navíc, které nebyly navíc zdaleka tak rychlé a přesné jako v případě 

informačního systému. Systém firmě zvyšuje její konkurenceschopnost a je koncipován 

tak, aby funkcionalitu pokrýval v plné míře i v budoucím rozšiřování sortimentu a 

expanzi.  

Informační systém ve firmě využívají všichni zaměstnanci a pro práci s ním jsou 

proškoleni, přičemž zaškolení nových pracovníků je rychlé, systém je intuitivní a má 

zabudované ochranné mechanismy pro zamezení chybné práce zaměstnanců 

s informačním systémem, například uživatelská oprávnění, systém nápověd a barevného 

značení.  

V současné době je informační systém ve firmě v režimu rutinního provozu ke 

spokojenosti majitelů firmy i zaměstnanců, přičemž kontinuálně dochází k jeho 

zlepšování a inovacím dle požadavků firmy. 
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EPC diagram zavedení zboží do skladu (Zdroj: Vlastní) 
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EPC diagram objednávky (Zdroj: Vlastní) 
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