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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro malý podnik 

působící v odvětví truhlářství a výroby nábytku. V práci je položena teoretická opora ve smyslu 

uvedení do problematiky informačních systémů. Dále je provedena analýza podniku 

a vyhodnocení požadavků podniku na informační systém. Vlastním řešením bakalářské práce 

je výběr optimální varianty systému na základě provedené analýzy a se záměrem zjednodušit 

podnikové procesy. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with selection of suitable for a small company operating in joinery branch 

and furniture production. In the thesis there is a theoretical base laid in the sense of introduction 

into information systems issue. Furthermore the company analysis and evaluation of system 

requirements is executed. Main solution of the thesis is selection of the optimal option based 

on previous analysis and with intention of optimalizing the company processes.  

 

Klíčová slova 

Informační systém, podnikové procesy, analýza podniku, optimalizace, ekonomická efektivita, 

zavedení informačního systému, IS. 

 

Key words 

Information system, company processes, company analysis, optimalization, economical 

effectiveness, information system implementation, IS. 
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ÚVOD 

Historický vývoj podniky neustále posouvá k více důmyslným a efektivním řešením. 

V samotné výrobě od počáteční postupné výroby, přes metodu manufaktury a dělbu 

práce, až po moderní automatizované výrobní linky. V logistice od postupného 

zásobování k dnešním promyšleným optimálně situovaným centrálním skladům s přísně 

stanovenými pojistnými zásobami a dodávkami způsobem „just in time“. V řízení od 

zkostnatělé struktury, kdy každá drobnost musela být schválena ředitelem, až po moderní 

způsoby zahrnující delegaci pravomocí i zodpovědnosti mezi jednotlivé úrovně 

managementu.  

V takovém výčtu je možné pokračovat směrem do každé sféry podniku, nehledě na 

velikost. Společným jmenovatelem všech opatření je zvýšení efektivity a s tím spojená 

úspora nákladů - od přímých na výrobní proces, na dopravu, skladování až po náklady na 

propagaci, udržování vztahů se zákazníky nebo odpadové hospodářství. Snížení nákladů 

je jednou z hlavních strategií, jak zvýšit konečný záměr, tedy zisk. Snaha generovat 

úspory protíná oblast firemních procesů. Jinými slovy cestou ke snížení výdajů je 

optimalizace procesů v podniku tak, aby byly sníženy náklady mzdové, na energie, 

materiál nebo informační technologie.  

S poslední jmenovanou oblastí je úzce spjato téma této bakalářské práce, jímž je výběr 

informačního systému pro vybraný podnik, který pomůže naplnit výše uvedené. Hodnota 

informací neustále stoupá, správné informace ve správný čas mohou být významnou 

konkurenční výhodou. Stejně jako byla ve výrobním procesu nahrazena v přípustných 

případech lidská síla stroji, automatizace v oblasti informačních technologií představuje 

potenciál k úspoře času zaměstnanců. Podnikový informační systém přispívá 

k centralizaci podnikových dat, snazší analýze a zefektivnění procesů uvnitř podniku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že konečným motivem pro jakékoliv investice do IT ve 

společnosti je zvýšení efektivnosti a potažmo úspora nákladů, cíle bakalářské práce jsou 

stanoveny ve stejném duchu. Informační systém bude vybírán právě se záměrem 

zjednodušit podnikové procesy. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je výběr informačního systému pro uvažovaný podnik. 

Stejný princip platí v zásadě jak při koupi nové zimní bundy, mobilního telefonu, 

automobilu, nemovitosti, ale i jakéhokoliv IT řešení pro podnik.  Cena nepředstavuje 

zdaleka jediné kritérium, ke kterému je nutné přihlížet. V práci bude k této skutečnosti 

přihlédnuto, cílem je volba vhodného řešení, jenž bude nejlépe sledovat potřeby podniku. 

Jednotlivé kroky, které povedou k výběru systému, mohou být definovány jako cíle dílčí. 

Nejdříve bude provedena analýza podniku. Na jejím základě později proběhne 

zhodnocení možností řešení přicházející v úvahu, a bude vybrána ta varianta, která 

v hodnocení vyjde jako nejvhodnější.  

Cíle bude dosaženo cestou zahrnující následující metody. V první řadě budou zmapovány 

podnikové procesy, proběhne vyhodnocení a analýza možných úzkých míst. Dále budou 

vyhodnoceny okruhy, které by vybíraný informační systém měl řešit. Na jejich základě 

proběhne sumarizace požadavků na budoucí informační systém. Bude proveden výběr 

mezi nabízejícími se řešeními s ohledem na potenciální efekt zjednodušení firemních 

procesů. Závěrem bude představeno ekonomické zhodnocení a možné hrozby vyplývající 

z procesu implementace systému do podniku. 

Pro účely bakalářské práce bude využito mimo jiné následujících metod: 

 analýza SWOT, 

 Ishikawův diagram (diagram příčin a důsledků), 

 metoda bodového hodnocení variant, 

 Porterův model pěti sil (rozšířený pro problematiku IS). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Vlastním řešením bakalářské práce je výběr vhodného informačního systému pro 

uvažovaný podnik. V první části práce budou uvedeny elementární teoretické opory pro 

pochopení problematiky. Účel teoretické části je seznámit čtenáře se základními pojmy, 

které se práce týkají a na kterých budou postaveny vlastní návrhy řešení.  

První část se zabývá uvedením terminologie dat, informací a procesů v podniku. Dále 

bude představeno, co je to informační systém, jakým prošel historickým vývojem a jaké 

možnosti systémového řešení pro podnik v dnešní době existují. Teoretická východiska 

zakončí nezbytné poznatky zahrnující oblast analýzy podniku, vyhodnocení 

potenciálních variant či zhodnocení ekonomických efektů a naopak možných rizik. 

 

2.1    Vymezení základních pojmů  

Přijde-li řeč na podnikové informační systémy, dospějeme k poznatku, že do nich vstupují 

data, která jsou činností podniku generována. Dále podnik ke své činnosti využívá 

informace. Pokud by vedení podniku nevědělo, co si zákazník objednal, nemohli by ani 

vědět, co mají vyrábět. Podniky jsou na informacích závislé, ať už se jedná o adresář 

kontaktů na zákazníky, kalendář s termíny, nebo o požadovaném výrobním postupu 

s ohledem na vlastnosti materiálu (1, str. 13-14). V době globalizace, otevřeného trhu a 

přehuštěného trhu, co se konkurence týče, představuje například vlastní know-how často 

rozhodující výhodu pro uplatnění podniku na odběratelském trhu (1, str. 14-15). 

2.1.1 Data 

Pokud bychom měli pojem data definovat, je možné je chápat jako vyjádření skutečnosti, 

jinými slovy skutečnost odrážejí. Jako data lze považovat taková vyjádření, která jsou 

způsobilá přenosu, uchování, zpracování nebo interpretace (2). Z etymologického 

hlediska pochází slovo data z latinského slovesa dato, -are, což bývá do češtiny 
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překládáno jako dávat. Z tohoto slovesa je odvozeno podstatné jméno údaj, respektive 

údaje. Synonymem pro data jsou slova jako fakta či skutečnost (3). 

2.1.2 Informace 

Pojmy informace a data jsou v běžném použití považována za více termínů pro jednu věc. 

Nicméně informace se od dat liší v jejich využití. Zatímco účelem dat je přenesení odrazu 

skutečnosti, účelem informací je snížení entropie, tj. neurčitosti (2). Chápání termínu 

informace se liší v jednotlivých oborech. S ohledem na téma a rozsah bakalářské práce 

není prostor zabývat se filosofickým či matematickým pojetím termínu informace. 

V oblasti výpočetní techniky představuje jednotku informace rozhodnutí mezi dvěma 

alternativami, tj. 0 nebo 1. Jednotkou informace je bit (2). 

„Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které 

uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce“ (4, str. 8). 

Z výše uvedeného je každopádně možné dedukovat, že informace a data se vzájemně 

překrývají, informace však nejsou jakákoliv data. Ve společnosti, která je označována 

jako tzv. informační společnost, roste význam informací, znalostí, schopností lidí nad 

půdou, nerostnými surovinami a průmyslu.  

2.1.3 Systém 

Podle Brucknera je důležité pochopit již Aristotelovo povědomí o existenci systémů. 

Jinými slovy vycházet z předpokladu, že některé věci jsou tak složité, že nejsou vyjádřeny 

pouhým souhrnem prvků, ze kterých se skládají.  

Pokud bychom měli vymezit rozdíl mezi pouhým výčtem součástí určitého celku a mezi 

systémem, bude to podstata nebo účel, kterým se systém vyznačuje (1, str. 13-15). 

Rozlišujeme dva druhy systémů: 

 uzavřený systém – nemá žádné vstupy, ani výstupy, 

 otevřený systém – má vstupy a výstupy (1, str. 13-15) 
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Podle mezinárodních norem ISO/IEC je systém definován jako soubor částí, které jsou 

účelově uspořádány k dosažení určitého cíle nebo cílů. Systém je tedy charakterizován 

svou celistvostí (tj. účel systému), jednotlivými komponentami (částmi) a jejich 

vzájemnými vztahy. V souvislosti s informačními systémy a zejména jejich tvorbou je 

klíčové nahlížet na celý podnik jako na systém. To znamená, že podnik, stejně jako 

jakýkoliv jiný systém se vyznačuje celistvostí (záměry, cíle), součástmi (lidé, činnosti, 

zdroje) a interakcí mezi součástmi ve smyslu vzájemné komunikace, spolupráce nebo 

odpovědnost (1).  

 

2.2   Vymezení problematiky podniku 

S ohledem na druhou a třetí část bakalářské práce se i teoretická opora okrajově dotýká 

otázky podniku. Bude vymezeno, co znamená termín podnik a jaké podniky existují. 

2.2.1 Definice pojmu podnik  

Mnozí z autorů odborných publikací se na podnik nahlíží z různých perspektiv. V 

právním prostředí České republiky vymezoval, co to podnik je, Obchodní zákoník č. 

513/1991 Sb., konkrétně §5:  

„Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání; 

k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit“ (6). 

Autoři odborných publikací se shodují na tom, že podnik se dá definovat jako plánovitě 

organizovaná hospodářská jednotka, v nichž se zhotovují a zhodnocují věcné statky a 

služby (7). Wöhe podnik vymezuje podobně, sice jako plánovitě organizovanou jednotku, 

ve které se věcné statky a služby zhotovují a prodávají. Přidává ovšem následně další 

charakteristickou vlastnost trhu operujícím v tržní ekonomice. Takový podnik svůj 

hospodářský plán totiž určuje na základě tržní situace, nikoliv na základě příkazu či 

předpisu (8). Obecně je podnik interpretován jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně 

zdrojů, tj. vstupů) na statky, tj. na výstupy (9). 
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Smyslem podniku v obecném pojetí je na jednu stranu uspokojování cizích potřeb, tj. 

potřeb zákazníků, v konečném důsledku však tak, aby byly uspokojeny i potřeby 

podnikatele. Účelem podnikání je, jak jej ostatně definuje § 420 Nového občanského 

zákoníku, dosažení zisku (10). 

2.2.2 Rozlišení podniků podle velikosti 

Ve světě existují různě velké podnikatelské subjekty, od jednotlivců živnostníků až po 

velké mezinárodní korporace. Kritéria posuzování velikosti podniků se liší, nejčastější 

uváděná jsou: počet zaměstnanců, obrat, bilanční suma roční rozvahy (11). Ve vlastním 

řešení bakalářské práce bude navrhován informační systém pro firmu spadající do 

kategorie podniků malých. 

Tab. 1: Klasifikace podniků dle Nařízení Evropské komise č. 364/2004. 

 

Zdroj: Zpracováno dle (12). 

 

2.2.3 Právní formy podnikání 

Právní forma podniku, který je subjektem vlastního řešení bakalářské práce, je společnost 

s ručením omezeným. Co se této formy podnikání týče, od revoluce prošla zákonná 

úprava procesem změn. Nový zákon o obchodních korporacích změnil chápání 

jednotlivých právních forem podnikání, respektive jejich podmínky a pojmenování. 

Právnické osoby jsou podle něj definovány jako obchodní korporace (13). 
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Nejčastější z nich patří právě společnost s ručením omezeným, zkratkou s.r.o. nebo spol. 

s.r.o. Z hlediska rozdělení je společnost s ručením omezeným zařazena mezi společnosti 

s kapitálovou účastí neboli společnosti kapitálové. Společnost ručí do výše veškerého 

majetku, společníci pak do výše nesplaceného vkladu. Společnost s ručením omezeným 

může být založena fyzickou nebo právnickou osobou, minimálně již jednou osobou. 

Orgány společnosti jsou valná hromada jakožto nejvyšší orgán a jeden či více jednatelů 

jakožto orgán statutární (14). 

 

2.3  Vymezení problematiky analýzy podniku 

V následující kapitole budou definovány nezbytné termíny a vysvětleny fundamentální 

metody z oblasti analýzy podniku, která bude v práci provedena. 

2.3.1 SWOT analýza 

Jednou z metod, kterými můžeme určit strategii pro podnik, je i takzvaná SWOT analýza. 

Ta se zabývá vnějšími a vnitřními faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost podniku. 

Existuje celá řada více či méně rozsáhlých definic, které mají ve své podstatě za cíl sdělit 

obdobné.  Jednou z nich je následující: „SWOT analýza je jednou z metod strategické 

analýzy výchozího stavu organizace nebo její části (SBU, funkční nebo průřezové oblasti), 

kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti a 

hrozby) jsou generovány alternativy strategií“ (15, str. 296). Určení strategie pro 

začínající podnik ovšem není jediným využitím analýzy SWOT. Metodu je možné 

aplikovat na dílčí návrhy. Ve vlastním řešení bakalářské práce bude metoda využita pro 

analyzování rozhodnutí zavést informační systém do podniku (15). 

Pokud bychom SWOT analýzu popsali jednoduše a komplexně, jedná se o metodu, při 

které postavíme silné a slabé stránky podniku, tedy vnitřní aspekty, proti aspektům 

vnějším, konkrétně proti příležitostem a hrozbám, které z okolí podniku vyplývají. 

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který s ní přišel během šedesátých let 

minulého století. Jedná se o akronyma pro rozbor následujících čtyř aspektů (15): 
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 S =  Strengths (silné stránky), 

 W =  Weaknesses (slabé stránky), 

 O =  Opportunities (příležitosti), 

 T =  Threats (hrozby). 

2.3.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model je metoda, díky níž můžeme stanovit rizika a jejich míru plynoucí z 

podnikání v daném sektoru. Postup spojuje pět různých faktorů, které mají zásadní vliv. 

a) Dodavatelé (respektive jejich vyjednávací síla), 

b) Kupující (respektive jejich vyjednávací síla), 

c) Substituty (respektive jejich hrozba), 

d) Konkurence (respektive hrozba vstupu nových konkurentů), 

e) Rivalita mezi existujícími podniky (11, str. 20-28). 

 

2.4  Vymezení problematiky podnikových procesů 

2.4.1 Definice pojmu podnikový proces 

Klasická formální definice chápe pojem proces v obecné rovině jako „po částech 

uspořádaná množina aktivit, které přinášejí přidanou hodnotu“. Rábová k tomuto triviu 

přidává podmínky, že každý proces musí mít svého vlastníka, své vstupy a výstupy. 

Syntézou výše uvedeného tedy je fakt, že proces představuje činnosti, které mají určenou 

posloupnost. Na jejich počátku je vstup a na konci výstup reprezentovaný výslednou 

přidanou hodnotou určenou zákazníkovi (16, str. 111). 

Každý proces, stejně tedy i proces podnikový, musí mít zodpovědnou osobu za jeho 

výsledek. Vstupy procesu mohou podle Rábové představovat dokumenty, lidé nebo 

stroje. Jako přiklad podnikového procesu potom uvádí realizaci služební cesty, vyřízení 

žádosti o úvěr nebo stanovení diagnózy pacienta1. Se vztahem k charakteristice 

uvažovaného podniku v bakalářské práci je možné zmínit proces vyhotovení objednávky. 



16 

 

Sodomka v souvislosti s vymezením pojmu dodává, že každý proces je charakterizován 

svojí opakovatelností (je-li standardizován), vlastníkem a zákazníkem, měřitelností 

pomocí parametrů a definovaným začátkem, koncem a případnou návazností na další 

procesy (17, str. 23). 

2.4.2 Dělení podnikových procesů 

Procesy podniku je možné klasifikovat podle různých hledisek. S ohledem na významnost 

uvnitř společnosti rozlišujeme podle Rábové následující čtyři druhy: 

 

a) Procesy klíčové - přinášejí zisk a jsou jednoduše identifikovatelné, 

b) Procesy podpůrné - podmiňují klíčové procesy a neprodukují přímý zisk, 

c) Procesy řídící - představují aktivy nutné pro chod podniku, 

d) Procesy vedlejší - ostatní činnosti v podniku (16, str. 112). 

Dalším kritériem členění procesů je jejich vztah k podniku: 

a) Procesy vnitropodnikové 

b) Procesy mezipodnikové (16). 

Sodomka v souvislosti s podnikovými procesy definuje takzvanou procesně řízenou 

organizaci. Ta je charakteristická schopností analyzovat své slabé, takzvané úzké místo. 

Využitím následných opatření je podniku umožněno prosperovat jak v krátkodobém, tak 

i dlouhodobém horizontu na trhu. Problémem takové organizace bývá fakt, že ne všechny 

procesy má management v moci a je schopen je ovládat. Rozlišuje tedy: 

 

a) Procesy interní (takové, které má podnik pod kontrolou, lze přidělit vlastníka), 

b) Procesy externí (není definovaný vlastník a jejich řízení není pod kontrolou). 

Do kategorie externích procesů podle něj spadají procesy související s řízením vztahů se 

zákazníky a řízením dodavatelského řetězce (17, str. 25-26). 

2.4.3 Funkční a procesní pohled na podnik 
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Jako dva základní současné přístupy k analýze podnikových procesů rozlišujeme pohled 

funkční a procesní. Funkční pohled člení podnik na několik dílčích funkčních oblastí, 

které jsou dále znovu děleny do nižších jednotek, až k jednotlivým činnostem (funkcím), 

jakožto nejnižší jednotce. Nejčastěji probíhá dělení na vnitropodnikové útvary a dále na 

samotné skupiny pracovníků spolu s jejich konkrétními činnostmi. Mezi výhody 

funkčního pohledu patří snadné určení odpovědnosti za jednotlivé činnosti, mezi 

nevýhody na druhé straně zejména ne zcela jasné zobrazení návaznosti jednotlivých 

činností (16, str. 111). 

Naopak procesní přístup sleduje na sebe navazující činnosti podle logiky jejich 

návaznosti a odpadá výše zmíněná nejasnost u funkčního pohledu. Na sebe navazující 

činnosti, které přináší výstup byznysu (nejčastěji hodnotu zákazníkovi) dávají dohromady 

celek, který nazýváme jako proces. Užitím procesním přístupu je možné procesy 

postupně analyzovat. Definovat lze jednotlivé procesy v rámci systému, jejich vzájemnou 

návaznost identifikovat zákazníka jednotlivých procesů i vlastníka. Tato procesní analýza 

slouží ke zkoumání průběhu procesu jako jednotlivých činností, které na sebe navazují. 

Počáteční činnost je vyvolána určitou tzv. událostí, jež nastane mimo systém a způsobí, 

že činnost začne být v podniku prováděna. Naopak u ukončujících činností procesu je 

popisován koncový stav procesu po jejich provedení. Procesní řízení podniku má dopad 

i na řízení pracovních zdrojů, je kladen důraz na to, aby v dané procesní roli (činnosti 

nebo skupině činností) mohli vystupovat různí pracovníci, a zároveň, aby konkrétní 

pracovníci byli schopni vystupovat v různých rolích. To umožní zajistit dobré řízení 

kapacity a flexibilitu (1, str. 30-35). 

 

2.5  Vymezení problematiky informačního systému 

Informační systém je samotným centrem bakalářské práce a z toho důvodu bude 

samostatná kapitola věnována přiblížení jeho významu, součástí a chápání. Rozvedena 

bude i otázka důležitosti informačních technologií pro podnik. 

2.5.1 Definice pojmu informační systém 
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 V dřívější kapitole byl představen systém jako celek, který se vyznačuje svou celistvostí, 

jenže je dána cílem nebo účelem systému, ale také jeho částmi (prvky) a jejich 

vzájemných interakcí.  Informační systém do této definice bezpochyby spadá a může být 

charakterizován stejným způsobem. Stejně jako kterýkoliv jiný systém totiž představuje 

množinu prvků, jež jsou uspořádány, a jež mají vzájemné vazby. 

Podle Brucknera je účelem informačního systému „poskytnout oprávněným uživatelům 

definované informační služby, tedy správné informace ve správný čas osobám 

s patřičnými právy na správné místo“ (1, str. 12-16). Do prvků lze zahrnout osoby, 

činnosti, které vykonávají a zdroje, které jsou k nim využívané. Jako komponenty 

informačního systému tedy můžeme chápat nejen vrcholový management firmy, ale i 

veškeré zaměstnance a potažmo i zákazníky. Mezi jednotlivými prvky probíhá různá 

interakce, od hierarchického vzájemného postavení, přes uspořádání odpovědnosti, 

spolupráci při činnostech, návaznost činnosti na druhou, až po využití zdroje pro 

konkrétní činnost. 

Jiný důraz spatřujeme u Šmída, podle něhož lze informační systém chápat jako „systém 

vzájemně propojených informací a procesů, které s informacemi pracují“. Pod pojmem 

informace spatřuje samotná data, která jsou používána například pro rozhodování. 

Procesy představují jednotlivé funkce, které zabezpečují veškerý přístup a práci s těmito 

informacemi, počínaje sběrem a přenosem a uložením, zpracováním či distribucí konče. 

Informační systém tedy podle Šmída představuje „softwarové vybavení firmy“, které 

zpracovává informace a na jejich základě zajišťuje řízení podnikových procesů nebo 

poskytuje podklady (informace) pracovníkům pro jejich řízení (18). 

Pro plnění účelu informačního systému zaujímají významné postavení takzvané 

informační a komunikační technologie, zkratkou ICT. Jedná se o hardwarové a 

softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání a zpracování informací pro vzájemnou 

komunikaci prvků informačního systému (16, str. 111). Další rozměr informačního 

systému podle Voříška je ve smyslu systému informačních a komunikačních technologií, 

dat a lidí, jehož cílem je efektivní podpora procesů (19, str. 37). 

2.5.2 Srovnání pohledů na podnikový IS 
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Na oblast informačních systémů je možné nahlížet několika možnými způsoby podle úhlu 

pohledu. Nejstarší z nich je takzvaný technologický pohled, kterým IT specialisté chápou 

informační systém jako několik na sebe navazujících vrstev, kdy základ tvoří hardware a 

vrchol aplikační software pro koncového uživatele (20, str. 42-50). 

Dalším z pohledů je z hlediska úrovní řízení podniku. Informační systém je hodnocen 

uživateli, kteří se liší svým postavením v rámci struktury podniku. Uživatelé hodnotí to, 

jak systém slouží jejich potřebám při rozhodování a řízení podniku. Specifika požadavků 

uživatelů se budou lišit podle toho, zda se nacházejí v managementu či zda data 

zpracovávají (vytvoření objednávek, potřeby marketingu) nebo pořizují v rámci samotné 

činnosti (17, str. 25-26).  

V důsledku sílícího postavení procesního řízení podniků je zaujímán souhlasný pohled na 

informační systém. Tento procesní přístup rozděluje čtyři základní procesy podniku, 

jimiž jsou produkce výrobků a služeb, prodej a marketing, finanční řízení a oblast 

lidských zdrojů (17, str. 26). 

Častěji zaujímaným pohledem v souvislosti s informačními systémy je však funkční 

přístup, pro který je typické uspořádání systému do jednotlivých modulů, představujících 

jednotlivé oblasti podniku (17). 

Posledním přístupem je obecnější, takzvaný holistický pohled na podnikový IS. Ten 

vychází z předpokladu, že informace se v podniku nevyskytují izolovaně, ale v rámci 

celého informačního systému, jenž tak není pouze softwarové řešení ve formě 

konkrétního programu. Identifikovat můžeme tři druhy „nosičů informací“. V první řadě 

informace zapsané a zpracované prostřednictvím ICT, dále informace uložené na 

klasických nosičích, například dokladech, formulářích nebo přepisech. Zatřetí informace, 

které nejsou nikde zaznamenané, ale existují uložené jako zkušenosti v hlavách 

pracovníků a jsou předmětem managementu znalostí (17). Další části bakalářské práce, 

zejména vlastní návrhy řešení, budou zaměřena především na softwarové řešení.  

2.5.3 Přínosy informačních systémů (IS/ICT) 
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Každého přemýšlivého manažera napadne otázka, přijde-li řeč na zavedení podnikového 

informačního systému do podniku, jak tuto možnost uchopit a jak nejlépe systém využít. 

Jinými slovy, jak maximalizovat jeho přínos. V souvislosti s touhle otázkou bude 

představeno několik, Sodomkou identifikovaných, základní rovin, v kterých informační 

systém představuje pro podnik potenciální užitek (17, str. 45-50): 

 

1) Podnikový IS je integrující platforma. Zajišťuje spojení podnikových procesů 

a tok informací uvnitř i vně organizace.  

2) Podnikový IS přináší standardizaci. Přináší jakýsi pořádek a řád do 

zpracování podnikové agendy. V důsledku tak snižuje nejednotnost způsobenou 

odlišnými návyky a standardy pracovníků. 

3) Podnikový IS poskytuje podklady pro manažery. Zajišťuje totiž pohled na 

podnik jako celek, na jeho fungování a poskytuje podklady pro rozhodování 

management. 

4) Podnikový IS podporuje konkurenceschopnost. Podnikový informační 

systém nabízí pomoct v oblasti zlepšování dodavatelského řetězce, řízení vztahu 

se zákazníky, optimalizaci nákupní a prodejní logistiky, vyhledávání 

potenciálních nových zákazníků a dodavatelů, odhalováním úzkých míst a 

potenciálních příležitostí pro snížení nákladů, optimalizaci zásob či podpory 

marketingu (17, str. 45-50).  

2.6  Historie informačních systémů 

2.6.1 Vývoj důrazů v oblasti řízení podniků 

Historicky je přesouváno zaměření společnosti od vlastnictví půdy, nerostného bohatství, 

později výrobních strojů a zařízení k vlastnictví informací a znalostí, a je proměňován i 

pohled na podnik. Vlivem moderních metod, které jsou do řízení podniků zahrnovány, 

získávají pokrokové podniky konkurenční výhodu. Stále větší a větší roli hraje oblast 

řízení procesů, projektů i oblast informačních technologií (20, str. 22-23). 

Klíčovou roli v podniku získávají informace, jež více, než kdy předtím mohou ušetřit 

náklady a zajistit tržby, pokud jsou správné a včas získané (20, str. 32-33). Tato 
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skutečnost není pouze otázkou jednadvacátého století. Informace jako hlavní zdroje 

podnikání vedle kapitálu, půdy nebo práce, rozpoznávali již v první půlce 20. století 

podnikatelé jako Tomáš Baťa, Henry Ford či Gerard Philip (17, str. 14).  

Vlivem globalizace a přesunu aktivit také do celosvětové internetové sítě již není podnik 

izolovaným solitérem, nýbrž vstupuje intenzivněji do svých vztahů s dodavateli, 

odběrateli, ale i společenským okolím. Roste význam vztahů s kontrolními orgány, 

orgány státní správy, finančními ústavy nebo se zahraničím. Podniky na tyto změny 

reagují právě zaváděním komplexních řešení v podobě informačních systému, které 

pomáhají jejich interakce obsluhovat (20, str. 40-41). 

2.6.2 Předchůdci ERP systémů 

Počátek informačních systémů v podnicích nesahá pouze k období rozvoje počítačové 

éry. Absence možnosti digitalizace dat neznamená, že by se je podniky již řadu desítek 

let zpátky nesnažily automatizovat a standardizovat jejich zpracování (17, str. 91-101).  

Úspěšní podnikatelé jako Baťa, Ford či Philips si uvědomovali, že informace, které 

podnik vlastní, mohou pomoci při jeho řízení. Příkladem budiž systém zpracování 

personálních dat v Baťově korporaci. Data o pracovní činnosti a vývoji každého 

zaměstnance byla sledována, na základě nich poté prováděna každoroční hodnocení a 

správa personálních zásob, ale i mezd, stravování nebo bezpečnosti práce. Systém byl 

charakterizován motivačním efektem na zaměstnance, které vedl k dodržování 

vnitropodnikových standardů. Později se přidalo centralizované rozpočetnictví, kdy 

rozpočty jednotlivých středisek byly odvozeny od centrálního. Prosazován byl i celostní 

způsob k řízení všech jednotek, které Baťa měl po celém světě (17, str. 91-101). 

Ačkoliv je zřejmá limitace jakéhokoliv řešení, náznaky podobnosti ERP systému nelze 

ignorovat. Technologická vyspělost sice omezovala realizaci, avšak myšlenka 

informačního systému centrálně orientovaného, který sbírá a pracuje s podnikovými daty 

na všech úrovních a podporuje podnikové procesy, je zřetelná. Sběr dat a práce s nimi 

nebyla unikátní pouze pro takové průkopníky, jakými byl Baťa nebo Philips. Během 
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dvacátého století se s různými podobami informačního systému, byť v jiné formě, než jak 

je chápán dnes, setkáváme například u kartotékových evidencí. 

Významnou roli v posunu k ERP způsobil příchod počítačové éry. Se zmenšováním 

rozměrů počítačů se měnilo i využití od vojenského, přes vědecké až po všestranné 

zpracování dat. S příchodem počítačů začal vznikat i jednoduchý software (17, str. 95). 

V rané fázi automatizace v podnicích dominovaly automatizované systémy řízení (ASŘ), 

které tvořily počítačovou podporu všech stupňů řízení. Dalším významným trendem byla 

automatizace inženýrských prací, zejména zaměřená na podporu návrhu výrobku. 

Nejčastější řešení byla označována zkratkami CAD (Computer Aided Design) a CAP 

(Computer Aid Process Planing). Své místo našlo i numerické řízení strojů a zařízení, tzv. 

NC zařízení (Numerical Control), potažmo komplexnější počítačová podpora výroby 

CAM, tj. Computer Aided Manufacturing (1, str. 51-56). 

Trend nasazování počítačů zejména do výroby se stal důležitým v celé Západní Evropě a 

tvořil část konceptu počítačové integrované výroby, zkratkou CIM (Computer Integrated 

Manufacturing). Cílem konceptu CIM bylo vytvoření jednotné podnikové databáze na 

podporu zajištění flexibilnější produkce, což se odrazilo ve snížení časových nákladů a 

nákladů na data (1, str. 51-56). Postupem času byl hledáček vývoje přesunut do oblasti 

plánování. Zrod ERP systémů se datuje přibližně od počátku 60. let. Požadavky podniků 

na automatizované plánování spotřeby materiálu dalo povstat takzvaným MRP systémům 

(Materials Requiriments Planning). Systémy zaměřené výhradně na plánování potřeb 

materiálu byly rozšířeny o plánování všech výrobních zdrojů10. V německém prostředí 

byla tato řešení označována zkratkou PPS (Produktionsplanung un –steurung), 

v anglosaských zemích jako systémy MRPII (1, str. 51-56). 

Po roce 1990 zaznamenala prudký rozvoj v souvislosti se softwarovou podporou oblast 

finančního řízení, zejména účetnictví. Spojením oblasti výroby, logistiky a účetnictví 

vedlo k řešením označovaným jako ERP (Enterprise Resource Planning). Následovalo 

rozšiřování funkčnosti softwarových řešení směrem k podpoře činností spojených se 

zákazníky. Systémy ERP tak zahrnují v rozšířeném chápání i další oblasti, jako jsou řízení 

vztahu se zákazníky v podobě CRM (Customer Relationship Management), řízení 

dodavatelského řetězce SCM a manažerského informačního systému MIS (1, str. 56). 
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2.6.3 Progres nabídky softwarového řešení 

Na rychle se proměňující situaci v devadesátých letech byly podniky přinuceny reagovat. 

V úvahu přicházel rozvoj stávajících software řešení, což přinášelo možnost využít již 

vynaložené investice, prostor však byl omezený faktorem zastaralosti. Další možností je 

vývoj nového vlastního IS, který by řešil potřeby podniku „na míru“. Nevýhodou je časová 

i finanční náročnost a nejistota možnosti dalšího rozvoje. Třetí variantou je nákup 

hotového IS, který je parametrizovatelný pro daný podnik. I přes vyšší investici nabízí 

pozitiva v rychlém zavedení a jistotě dalšího rozvoje. Na druhou stranu se podnik stává 

závislým na dodavateli. 

Na počátku devadesátých let převažovala tvorba vlastních informačních systémů či 

rozvoj stávajících, později však začala dominovat varianta třetí, tedy nákup hotových 

řešení. Dodávány byly zahraniční ERP systémy, později se přidaly i produkty domácích 

dodavatelů (1, str. 55-56). 

Začátek nového tisíciletí přináší možnost pronájmu ERP systémů pomocí sítě Internet. 

Tato možnost je ještě aktuálnější s příchodem cloudových řešení, kdy na jednu stranu je 

odpovědnost přenášena na dodavatele a pronajímatele systému a na druhou stranu 

snižována potřeba nájemce provozovat vlastní infrastrukturu (17, str. 102-103). 

2.6.4 Zaměření nabídky na malé a střední podniky 

S ohledem na rozvoj a zpřístupnění počítačů i internetové sítě byla komplexní řešení 

v podobě informačního systému zaváděna do stále většího množství podniků. Těžiště 

nabídky a zájmu dodavatelů takových systémů se přesunulo od velkých společností k těm 

středně velkým a malým. Důvodem je do té doby nízká obsazenost trhu a především velké 

množství potenciálních zákazníků. Dodavatelé si uvědomovali, že tento SME segment 

představuje do budoucna klíčové odbytiště, poněvadž v případě kladného efektu ERP 

systému na fungování podniku budou následovat další investice do rozšíření nebo 

udržování takových řešení (17, str. 134-141). 
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Téměř bezedný rybník doposud neobsloužené nabídky však skrývá úskalí, poněvadž 

většina potenciálních zákazníků při uvažování o informačním systému inklinuje k výběru 

nejméně náročného řešení jak z hlediska finančního, tak v otázce složitosti jeho 

implementace. Rozvoj ERP systémů v malých organizacích bývá brzděn taktéž 

nedostatkem lidí dostatečně znalých v oblasti IS/ICT, nedostatkem informací pro 

orientaci v nabídce informačních systémů a správného rozhodnutí, jaký systém pořídit. 

Roli hraje i odvětví, ve kterém podnik působí a životní cyklus, ve kterém se nachází. 

Potenciál tohoto segmentu nesnižují pouze vnitřní problémy na straně podniků. 

Dodavatelé informačních systému v důsledku konkurenčního boje sahají k nabízení 

standardizovaných „krabicových“ řešení, která se snaží prodat v co největším množství. 

Flexibilita systémů a možnost reflektovat individuální požadavky však často chybí, anebo 

trvá dlouhou dobu. Problematické může být i případné rozšíření funkcí v systému, které 

bývají různým způsobem omezeny. Častokrát se tak stává, že s nutností rozvoje 

informačního systému není stávající řešení schopné vyhovět. Pro podnik tak vznikají 

velké náklady, které někdy vedou až k ukončení používání informačního systému a 

návratu k dřívějším metodám (17, str. 134-141). 

 

2.7  Součásti informačního systému 

V rámci pohledu z hlediska úrovní řízení, který je přiblížen v dřívější kapitole, je podnik 

organizačně rozdělen na několik úrovní, které i ve vztahu k podnikovému informačnímu 

systému požadují odlišné informace. Sodomka uvádí následující dělení: 

 

a) Provozní úroveň  (provozní a technicko-hospodářští pracovníci), 

b) Znalostní úroveň (střední management, technicko-hospodářští pracovníci), 

c) Řídící úroveň  (vrcholový a střední management), 

d) Strategická úroveň (vrcholový management). 

Zatímco řídící úroveň požaduje informace a zpracování informací zahrnující rutinní 

procesy, jako je realizace objednávek, nákupu od dodavatelů, inkasa a provádění plateb 

či správy skladu, znalostní úroveň řídí především tok dokumentů a zahrnuje v sobě 
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kancelářské aplikace či software pro týmovou práci. Řídící úroveň poté požaduje 

informace sloužící k podpoře rozhodování (střední i top management), výstup je 

formulován zpravidla formou reportů. Poslední zmíněná, strategická úroveň podniku 

využívá informační systémy k plánování v dlouhodobém horizontu. Poskytuje podklady 

pro identifikaci hrozících změn, rizik a následnou reakci (17, str. 78) 

Zohlednění organizačních úrovní dává nahlédnout na specifické nároky na informační 

systém. Zdá se však, že nejvhodnějším způsobem, jak podnikové informační systémy 

klasifikovat, je podle toho, jaké mají praktické uplatnění. Sodomka posouvá tuto 

myšlenku dále, kdy kombinuje pohled celostní (holistický) s procesním, který přihlíží i 

na otázku, jaké procesy jednotlivé části systému obsluhují. Poté se nabízí následující 

souhrn jednotlivých částí, které tvoří podnikový informační systém jako celek: 

 

1) ERP  - jádro, které je zaměřené na řízení interních procesů, 

2) SCM - systém, který obsluhuje dodavatelský řetězec, 

3) CRM - systém, který obsluhuje procesy směrem k zákazníkovi, 

4) MIS - manažerská část, sběr dat z ostatních, informace pro rozhodování. 

Tento holisticko-procesní pohled na podnikový informační systém je možné znázornit 

níže uvedeným schématem. Zahrnuje všechny části, které na trhu nejčastěji nabízené 

softwarové aplikace nabízí (17, str. 78).  
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Obr. 1: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy (17, str. 78). 

 

 

2.7.1 ERP – Plánování a řízení podnikových zdrojů 

Jakkoliv nepanuje shoda na tom, co do oblasti zapadá, Sodomka přináší definici, kdy říká, 

že „informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů.“ Pomocí ERP je podle 

něj možné řídit procesy na všech organizačních úrovních podniku. Systémy ERP jsou 

charakteristické tím, že automatizují a integrují podnikové procesy, zajišťují sdílení a 

standardizaci dat v rámci celého podniku, zpřístupňují data v reálném čase a umožňují 

zpracovávat i data historická (17, str. 85-86). Současné systémy ERP představují rozsáhlé 

programové produkty, integrující veškeré důležité podnikové činnost a jsou řešením pro 

plánování zdrojů, řízení realizace zakázek, sledování a plánování nákladů či zapracování 

výsledků podnikových aktivit do finančních účetnictví (1, str. 60-64). 

Procesy, které ERP pokrývá, jsou procesy interní, tedy ty, které má vedení podniku pod 

kontrolou. Mezi hlavní interní procesy patří: 

 Výroba, 

 Logistika, 

 Finance 
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 Řízení lidských zdrojů (1, str. 60-64). 

Dalším způsobem, jakým můžeme ERP systémy klasifikovat, je to, zda pokrývají 

všechny interní procesy, anebo zda jsou zaměřeny na některý specifický. Rozlišujeme: 

 

a) Systémy All-in-One (schopné pokrýt všechny klíčové interní procesy) 

b) Systémy Best-of-Breed (orientovány na specifické procesy) 

c) Systémy Lite ERP (cenově dostupnější řešení pro malé a střední podniky) 

Zatímco systémy All-in-One dokáží obsloužit všechny procesy a vyznačují se vysokou 

integrací, trpí naopak nižší detailností jednotlivých oblastí a obtížnější úpravou na míru 

potřebám podniku. Naopak Best-of-Breed systémy se zaměřují na jeden konkrétní proces, 

v rámci něhož jsou výborně detailní. Nevýhodou je nutnost více systémů, pokud chce 

podnik takhle řídit všechny jeho procesy. Systémy Lite ERP „hrají“ na nižší cenu a 

jednodušší zavedení do podniku, jeho funkce však nejsou tolik detailní a obvykle jsou 

omezené i na počet uživatelů (17, str. 87). 

Základní a rozšířené ERP systémy 

Doposud představená charakteristika ERP systémů se vztahuje na jejich základní podobu 

v užším slova smyslu. Potřeba propojit interní procesy s těmi externími a s oblastí 

rozhodován si však vyžádala rozvinutí základního ERP systému do podoby rozšířeného 

ERP, označovaného jako ERP II (17, str. 88). Systémy ERP v základním (užším) slova 

smyslu integrují základní podnikové subsystémy do jednoho celku. Oblast výroby 

(Vymětal zde zahrnuje i nákup a prodej), logistiky, financování a řízení lidských zdrojů 

tedy tak představují pomyslné jádro ERP, na nějž jsou napojeny další moduly jako SCM, 

CRM nebo MIS. Jádro systému je jimi rozšířeno a vzniká to, co označujeme jako 

rozšířené ERP systémy (21, str. 19). 

V souvislosti s problematikou bývá skloňován pojem ekonomické systémy. Od ERP 

systémů (v užším a zejména širším pojetí) jsou odlišeny především rozsahem 

pokrývaných funkcí. Poněvadž ERP systém je velice rozsáhlý z hlediska softwarových 

modulů, ale i potřebné podpory, malé podniky si taková řešení nemohou dovolit a 
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používají systémy menší, do funkcí omezenější. Takové systémy označujeme jako 

ekonomické systémy. Nejčastěji obsluhují oblast účetnictví (daně, mzdy), nákupu a 

prodeje a skladového hospodářství.  

Dělení ERP z hlediska velikosti podniku: 

a) Pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) 

b) Pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) 

c) Pro velké podniky- zejména nadnárodní koncerny 

Jako příklad ERP systému pro malé podniky Vymětal uvádí Helios Orange, K2 či MS 

Dynamics NAV. Pro střední podniky potom jinou řadu produktu Helios – Orange Green 

či MS Dynamics AX. Lídrem systémů pro velké podniky je SAP, dále je možné zmínit 

Oracle EB Suite či JD Edwards Enterprise One (21). 

Výhody a nevýhody ERP systémů 

Systémy ERP pro podnik představuji celistvý nástroj pro řízení procesů a zdrojů. 

Zavedení takového systému však není formalitou a rutinní záležitostí. Obvykle bývají 

s implementací spojeny náklady, které jsou pro velmi malé podniky často až příliš vysoké 

a tak je od zavedení ERP systému upuštěno. Ambicí následujících řádků je nastínit možné 

výhody plynoucí z využití takového systému, na druhou stranu je však porovnat 

s úskalími, které je dobré zvážit. 

Mezi výhody ERP systémů je možní zahrnut integraci podnikových procesů pod jedno 

řešení, které umožňuje jejich sledování jako celek. Rozšířené systémy poskytují vedení 

podniku kvalitnější podklady pro rozhodování, než dříve používané tabulky a evidence. 

Nehledě na to, že při pořízení ERP systému je celý informační systém dodáván většinou 

jednou společností a zavedená řešení poskytují časem prověřený způsob ovládání, 

poskytují dobrou podporu a jsou optimalizovány pro rychlý a stabilní chod. 

Naproti tomu však platí, že uplatnění ERP systémů přináší určité nevýhody, z nichž 

mohou být jmenovány v první řadě náklady s ne zcela jistým výsledkem a efektem 

v budoucnosti, časová náročnost zavedení systému a s tím spojená nutnost zaměřit 
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aktivitu vedení i zaměstnanců podniku na přechod na nové řešení. Je také nutné věnovat 

patřičnou pozornost školení pracovníků, kteří budou systém využívat.  

Uvažované protipóly ukazují, že zavedení ERP systému do podniku není sázkou na 

jistotu, ale rozhodnutím nesoucí jisté riziko, a vedení podniku se v případě rozhodnutí pro 

takový krok musí „nadchnout“ a vyvinout úsilí pro zdárné dokončení. Z výše 

přiblížených důvodů platí, že nejeden podnik zavedení informačního systému zamítne, 

v průběhu implementace uloží k ledu, anebo po chvíli používání přestane používat a vrátí 

se ke starému řešení, čímž je efekt vynaložených prostředků i úsilí anulován. 

2.7.2 SCM – Řízení výroby a dodavatelského řetězce 

V souvislosti s informačními systémy rozumíme zkratce SCM jako oblast řízení podniku, 

do které spadají veškeré procesy v rámci dodavatelského řetězce. SCM slouží ke 

koordinaci toků (materiálu, výrobků, služeb, informaci i financí) od dodavatelů až po 

spotřebitele v rámci celého dodavatelského procesu. Cílem řízení výroby a 

dodavatelského řetězce je efektivní využívání zdrojů, včasné dodání produktů a 

minimalizace prostojů i ztrát (22). Jedním ze způsobů, jak provádět SCM, je nasazení 

softwarových aplikací a SCM bývá zařazován jako jedna ze součástí ERP systém 

v rozšířeném slova smyslu. 

Operativní řízení výroby 

Při implementaci informačního systému je nutno zohlednit technologické a organizační 

podmínky výrobního a logistického procesu. Výrobu je možné podle spojitosti výrobního 

procesu rozdělit na spojitou či nespojitou, s ohledem na způsob odběru produkce je 

možné klasifikovat výrobu na sklad, výrobu na zakázku a montáž na zakázku. Metody 

řízení výroby zaznamenaly v průběhu času strmý vývoj: 

 

 Řízení výroby podle minimálních zásob představuje jednu z prvních metod 

řízení výroby, spočívá v kontrole stavu zásob mezi jednotlivými fázemi výroby. 

V případě, že zásoba poklesne pod plánovanou mez, je doplněna. Metoda byla 

spojena s omezenou flexibilitou a náklady vázanými v zásobách. 
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 Plánování materiálových potřeb (MRP). Udržovány jsou pouze nezbytné 

skladové zásoby a neplánované požadavky je vyhověno podle časové priority. 

 Plánování podnikových zdrojů (MRP II). Rozšíření konceptu MRP do 

dalších oblastí vede k určení potřeby materiálu na základě požadavků 

plynoucích z jednotlivých výrobních zakázek. 

 Just-in-Time (JIT). Potřebný materiál, výrobky nebo služby jsou dodány 

v nejzazších možných termínech potřebných pro aktivaci výrobních subprocesů. 

Efektem je snížení držených zásob a časových ztrát. 

 Kanbanový systém. Jednotlivá pracoviště vyvolají své aktivity vázané na 

předchozí výrobní stupeň na základě tzv. kanban karty, která představuje 

objednávku. Uplatňuje se zejména u opakované výroby s velkou rovnoměrností 

odbytu. V současné době bývá společně s vybranými IS aplikován elektronický 

kanbanový systém (17, str. 151-159). 

Řízení dodavatelského řetězce 

Podle jedné z definic je řízení dodavatelského řetězce, tzv. SCM (Supply Chain 

Management) „oblastí řízení, která zahrnuje všechny procesy komunikace s dodavateli 

v celém dodavatelském řetězci.“ (22). Dodavatelský řetězec tedy zahrnuje jak dodavatele 

a výrobce, tak i dopravce, velkoobchody, sklady, maloobchody a dokonce i samotné 

zákazníky. Tyto pomyslné články je možné chápat jako úrovně řetězce. V souvislosti 

s problematikou řízení dodavatelského řetězce Sodomka upozorňuje, že „logistika není 

totéž, co Supply Chain“ a vysvětluje, že je pouze jeho součástí. Řízení dodavatelského 

řetězce tak představuje kromě logistického procesu i oblast strategického řízení, pod 

kterou spadá výběr dodavatele, rozmístění výrobních funkcí nebo zpracování požadavků 

zákazníka (17, str. 185-186). 

 

2.7.3 CRM – Řízení vztahu se zákazníky 

Oblast řízení vztahu se zákazníky nachází své kořeny ve vývoji, kterým prošel obchod a 

marketing během minulého a stávajícího století. Zatímco v počátcích byla orientace na 
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výrobek, později se přesunula směrem k zákazníkovi. Moderní pojetí má zájem pochopit 

potřeby zákazníků a podle nich přizpůsobí svoji nabídku (17, str. 233-234).  

Jako CRM procesy označujeme externí procesy, jenž jsou součástí obchodního cyklu. 

Obchodní cyklus představuje širší pojem, nežli pouhý cyklus objednávky. V rámci 

objednávky totiž probíhá interakce mezi zákazníkem a dodavatelem s cílem dodání zboží, 

vyřízení objednávky nebo poskytnutí služby. Obchodní cyklus však zahrnuje řízení 

kontaktů (komunikace se zákazníky), řízení obchodu (do kterého spadá právě 

objednávkový cyklus), řízení marketingu (plánování, řízení, realizace a hodnocení 

marketingových kampaní, podpory prodeje a využívání komunikačních kanálů pro tyto 

potřeby) a řízení servisních služeb (zahrnuje záruční i pozáruční servis nebo doprovodné 

produkty k výrobkům).  

CRM systém pro podnik představuje nástroj řízení CRM procesů a slouží k zajištění 

oblastí, jako je interakce se zákazníkem, tvorba cenových nabídek či předpovědi vývoje 

trhu (17, str. 240). Pod pojmem CRM je možné představit si programy, které zajišťují 

řízení vztahů se zákazníky. Do agendy jejich činností spadá sběr a zpracování informací 

o zákaznících. Programy tohoto druhu umožňují podniku pracovat s kontakty na 

zákazníky, probíhajícími objednávkami nebo informacemi o tržbách. Účelem CRM 

systémů je pomoci podniku zlepšit vztahů se zákazníky, lepší porozumění jejich 

potřebám, zrychlení komunikace a z toho plynoucí vyšší tržby i loajálnost klientů. 

Součástí CRM systémů bývají různé statistiky a predikční funkce (23). 

2.7.4 MIS – Manažerské informační systémy 

Doposud zmíněně tři vrstvy informačních systémů měly společného jmenovatele, jímž 

bylo operativní řízení podnikových procesů (17, str. 289). Předmět zaměření poslední 

vrstvy je však o něco jiný, než podpora provozu podniku. Manažerský informační systém 

totiž představuje podporu primárně pro rozhodování. Výstupy jsou však používány i pro 

řízení operativních činností. 

V souvislosti s MIS bývá používán pojem datový sklad, jenž představuje souhrn databází, 

a nástrojů na analýzu v nich obsažených dat, které podniku poskytují informace pro 
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rozhodování (17, str. 290). Pojem MIS bývá taktéž ve smyslu databází (předmětově 

tříděné i netříděné), z kterých čerpá data a dále je zpracovává za účelem zhotovení analýz. 

Výsledky bývají interpretovány v podobě tabulek, grafů nebo reportů. Rozdíl mezi 

datovým a skladem a manažerským informačním systémem tedy tkví v tom, že datový 

sklad je pevně spjat s databázovými technologiemi, zatímco MIS zastřešuje celkově 

problematiku analýzy a zpracování dat (17, str. 299-300). 

Manažerský informační systém tedy funguje jako nadstavba základního podnikového 

informačního systému. Strukturu je možné ilustrovat jako pomyslnou pyramidu (24): 

 

1) Podnikové výkaznictví, do kterého spadají výkazy z podniku. 

2) Aplikace pro monitoring ukazatelů umožňují sledovat zvolené ukazatele 

z různých perspektiv a prezentovat data formou tabulek nebo graficky. 

3) Nástroje pro hlubší zkoumání ukazatelů, které dovolují provádět analýzu 

faktorů ovlivňujících vybrané ukazatele. 

4) Nástroj pro „CO, KDYŽ“ analýzy slouží pro tvorbu prognóz a simulací. 

 

Obr. 2: Struktura manažerského informačního systému (24). 

Svým charakterem poskytují manažerské informační systémy podklady pro rozhodování 

zejména pro střední a vysoký management podniku. Data jsou čerpána jak ze současnosti, 

tak i z minulosti a slouží jako základ pro předpovídání vývoje směrem do budoucna. 

Součástí MIS bývá kromě již představených datových skladů a finanční analýzy 
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(hodnocení ekonomických ukazatelů) i možnost plánování, forecastingů (předpovědí) a 

modelování (17, str. 299-300). 

 

2.8  Problematika výběru informačního systému 

Premisou pro nasazení informačního systému je strategické rozhodnutí společnosti o tom, 

že o takové řešení mají zájem. Bez vidiny zjednodušení a lepší kontroly nad firemními 

procesy i zdroji nemá cenu projekt zavedení IS zahajovat. Pokud je však takové 

rozhodnutí učiněno, začíná proces, který bude předmětem následující kapitoly. Přiblíženy 

budou mechanismy pro výběr vhodné varianty i specifika samotné implementace IS do 

podniku. 

2.8.1 Rozhodnutí o potřebě informačního systému 

V podkapitole věnované informačním systémům zaměřeným na SME segment (malých 

a středních firem), tedy na sektor středních a malých firem, byly zmíněny příčiny 

pocházející ze strany dodavatelů, ale i samotných podniků, které představují překážku 

pro efektivní implementaci systému a především výběr vyhovujícího řešení. 

Pro to, aby vedení společnosti nezjistilo, že informační systém, do kterého byly 

investovány často nemalé prostředky, nepřináší očekávaný efekt, je nezbytné učinit 

kvalifikované rozhodnutí, zda a jaký informační systém podnik potřebuje. Pro malé a 

střední podniky je důležité orientovat se v souvislosti s podnikovou informatikou spíše 

na přínosy v oblasti produktivity a potenciálního rozvoje, než na úsporu nákladů, které 

jsou již tak obecně nízké (17, str. 135-136). Sodomka doporučuje několik kroků: 

 

1) Zhodnocení kvality, rozsahu a efektivnosti stávajícího IS/ICT řešení. 

2) Porovnání stávajícího řešení se současnými trendy i řešením u konkurence. 

3) Zhodnocení informační náročnosti podnikových procesů a potřebu integrace. 

4) Identifikace přínosů a nákladů, které plynou z implementace nových nebo jiných 

IS řešení pro klíčové (tedy hodnototvorné) podnikové procesy. 
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5) Celkové zhodnocení modernizace IS/ICT v souvislosti se strategickými cíli 

podniku, jeho konkurenceschopností a řízením. 

 

2.8.2 Kroky při výběru informačního systému 

V zásadě platí, že počátečním úkolem pořizovatele informačního systému je definovat, 

co vše by mělo takové řešení umožňovat a nabízet. Poté jsou zjištěni potenciální 

dodavatelé takového řešení a je provedeno rozhodnutí o výběru konkrétního dodavatele 

na základě porovnání, do jaké míry jsou schopna jednotlivá řešení uspokojit požadavky 

pořizovatele. Vymětal v tomto kontextu uvádí tři hlavní kroky při výběru: 

 

Obr. 3: Kroky při výběru informačního systému. Zpracováno dle (21, str. 41). 

 

Dodává, že ve fázi porovnání a rozhodnutí jsou vedením podniku stanovena kritéria, 

podle kterých budou jednotlivé varianty porovnány, a na základě výsledku tohoto 

porovnání bude vyneseno rozhodnutí o tom, zda se vydat cestou vylepšení stávajícího 

informačního systému (pakliže jím podnik disponuje), anebo zda přejít na jiný produkt 

z množiny porovnávaných (21). Kritéria rozděluje do dvou kategorií: 

a) Interní kritéria, do kterých spadají rámcové strategické cíle podniku či případně 

mateřské společnosti s ohledem na rozvoj podniku, dále otázka nákladů na provoz 

a údržbu systému nebo potenciál na zvýšení tržeb, podílu na trhu, kvality práce a 

motivace pracovníků. 

b) Externí kritéria zahrnují podle Vymětala obecnou funkcionalitu systému, která 

reprezentuje, do jaké míry pokrývá systém potřebné funkce podniku. Vyjádřena 

je takzvanými uživatelskými kritérii. Dalším externím kritériem je zavedenost, 

reference a stabilita dodavatele tak, aby poskytoval jistotu, že informační systém 
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nebude nutné za chvíli měnit z důvodů zániku dodavatele. Dalším z kritérií, která 

autor shrnuje jako obecná kritéria, může být i možnost rozšířit systém o další 

moduly (21, str. 41). 

V rámci přihlédnutí k interním a externím kritériím bývá užíváno ohodnocení jejich 

důležitostí pomocí váhy a následnému hodnocení variant použitím vybraných metod. 

Jednou z nich je metoda BFA (Balanced Quotation Analysis). Ta pracuje na principu 

definování požadovaných funkcí a významných kritérií systému v rámci přípravy výběru. 

Těmto požadavkům jsou přisouzeny konkrétní váhy. Po zjištění možných řešení jsou 

jednotlivé varianty obodovány podle stanovených požadavků a kritérií a poté je pomocí 

matematického výpočtu stanoven výsledek. Součástí návrhů vlastního řešení bude 

zhodnocení možností podobným způsobem (41). 

2.8.3 Způsoby poskytování systému IS 

Důležitá otázka, jejíž zodpovězení pomůže vymezit hodnotící kritéria při pozdějším 

porovnávání, je způsob, jakým bude informační systém dodán a následně provozován. 

Kromě rozšíření stávajícího řešení může být informační systém dodán tak, že je 

kompletně či z větší části naprogramován na míru, anebo pořízením standardizovaného 

(často označovaného jako „krabicový“ produkt) řešení, jenž je možné eventuálně 

přizpůsobit nebo rozšířit. 

Klady a zápory obou variant budou názorně demonstrovány v návrhové části společně 

s bližším popisem. Výhodou dodání systému na míru je naprostá přizpůsobitelnost 

požadavkům zákazníka, optimalizací uživatelského prostředí a možnost systém později 

libovolně rozšiřovat nebo upravovat. Na druhé straně však stojí vyšší náklady, delší lhůta 

dodání a často i nejistota, zda bude projekt pokračovat. Společnosti nabízející 

standardizované produkty mají širší základnu klientů a budoucí podpora bývá často 

dokonce garantována. Z důvodů rozložení nákladů na vývoj do více zakázek klesá i cena, 

na druhou stranu však platí, že systém nikdy nebude zcela podle představ klienta. 

Outsourcing jako trend v oblasti IS  
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S rozvojem internetové sítě, téměř celosvětovou dostupností a zvyšováním rychlosti 

přenosu dat postupuje využívání informačních technologií v podnikovém řízení v zájmu 

minimalizace nákladů k takzvanému outsourcingu. Takový způsob řešení využívá pro 

celou dobu životního cyklu informačního systému (od návrhu až po údržbu a případně 

přechod na jiné řešení) externího dodavatele. Pro podnik při použití takového řešení 

odpadá nutnost daný produkt zakoupit. Informační systém je dodavatelem externě a dále 

udržován.  

Podporu tedy poskytovatel, v tomto případě nejčastěji specializovaná firma, nabízí jak 

v průběhu implementace, tak i provozu informačního systému (16, str. 74-75). V případě 

využití tohoto řešení, označovaného jako cloud computing, tedy využívá informační 

systém jako službu, aniž by sám provozoval vlastní server. Jedním ze způsobů, jak je 

fenomén cloud computingu využíván, je software jako služba (Software as a Service – 

SaaS). Uživatel tak nevlastní ani licenci k aplikaci, nýbrž si ji se všemi funkcionalitami a 

infrastrukturou pronajímá od dodavatele. 

 

2.9  Fáze implementace a provozu infomačního systému 

2.9.1 Kroky při implementaci informačního systému 

Na výběr vhodného dodavatele a následné uzavření smlouvy navazuje fáze 

implementace. Dodavatelská společnost obvykle nejdříve monitoruje, jak probíhají 

podnikové procesy a navrhuje jejich optimalizaci. Jeden ze způsobů popisu tohoto 

procesu rozděluje implementaci do několika fází (25, str. 212-214): 

a) Fáze příprav (analýza procesů, návrh koncepce, instalace, školení, stanovení 

pravidel komunikace a odpovědnosti uživatelů), 

b) Fáze přípravy provozu (definování číselníků, příprava dat, naplnění daty), 

c) Fáze zahájení provozu (postupné spouštění modulů, dodatečné změny). 
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2.9.2 Identifikace uživatelů a jejich rolí 

Během zavádění informačního systému do podniku je jich předem nutné myslet na to, 

jací uživatelé budou systém využívat a jaké role v něm budou zaujímat. V úvahu tedy 

musíme vzít to, jaké funkce nebo moduly informačního systému bude konkrétní uživatel 

využívat a které nikoliv (26). Podle toho jsou definována přístupová práva pro uživatele. 

V rámci uvažovaného podniku s 10 až 15 zaměstnanci je struktura rolí uživatelů 

jednoduchá, v informačních systémech pro střední a velké podniky s různými divizemi je 

však o poznání složitější.  

2.9.3 Školení uživatelů 

Ještě před zahájením provozu informačního systému je nutné budoucí uživatele seznámit 

s prostředím a ovládáním. Školení je zpravidla zajišťováno dodavatelem informačního 

systému, ale v průběhu jeho životního cyklu bývá často přenesen na pracovníky 

společnosti. Pokud není outsourcingem zajišťováno po celou dobu nasazení systému, 

povětšinou je úkol průběžně školit nově příchozí i stávající zaměstnance o změnách a 

novinkách přenesen na IT pracovníky, pokud nějaké společnost má.  

Školení je možné rozdělit do dvou etap, v první řadě je nutné vyškolit metodiky pro 

jednotlivé oblasti činnosti, kteří budou později poskytovat podporu ostatním uživatelům. 

Obvykle jejich výcvik probíhá za použití cvičné databáze, nezřídka kdy přímé kopie 

budoucí reálné „ostré“ databáze. Následuje školení dalších uživatelů, které zahrnuje 

základní náhled na ovládání systému, nad to je však zaměřeno na specifické činnosti a 

funkce, které bude konkrétní uživatel využívat. 

Další žádoucí aktivitu představuje pravidelné ověřování znalostí používání informačního 

systému, aby vedení společnosti mělo jistotu, že zaměstnanci prostředí a funkcím systému 

rozumí. Z uvedeného vyplývá, že optimální je, když do kontinuálního procesu školení, 

mohou být přímo angažováni pracovníci oddělení IT (26, str. 61). 
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2.9.4 Spuštění modulů a naplnění daty 

Po odsouhlasení zavedení konkrétního řešení a většinou i zaplacení ceny za vývoj nebo 

za licenci pro provoz softwarové aplikace dochází k samotnému „naroubování“ 

podnikového informačního systému na firemní procesy a spuštění jednotlivých funkcí 

informačního systému. Doporučený postup představuje upuštění od snahy uvést 

kompletně celý informační systém se všemi moduly v jeden okamžik, ale raději postupné 

promyšlení, instalace, naplnění daty, testování, uvedení do provozu a následné další 

testování jednoho modulu. Pokud je spuštění úspěšné, následuje další modul (26, str. 64).  

Uvedení celého IS se všemi funkcemi tak představuje řetěz na sebe navazujících 

subprocesů. Do systému je potřebné, jak již bylo zmíněno, taktéž vložit data, se kterými 

bude pracováno. V prvním kroku je vytvořena budoucí prázdná databáze, povětšinou 

dodavatelem. Následuje takzvané naplnění daty. Ve většině případů je nutné do databází 

vložit data během krátkého časového úseku, přičemž mohou nastat dvě situace: 

 

a) Pokud data již existují v jiném IS, je připraven způsob jejich konverze a 

zkontrolována správnost po převedení. 

b) Pokud data neexistují v jiném IS, je nutné data setřídit, standardizovat a podle 

určeného klíče jimi poté naplnit databáze. Opět je potřeba zpětně ověřit 

správnost dat a jejich struktury (16, str. 72). 

Vložení dat do databází probíhá ručně (platí pro vytvoření číselníků a definování 

základních parametrů) či konverzí dat z dříve používaných databází (26, str. 65). 

2.9.5 Provoz a údržba systému 

Nejdelší fáze životního cyklu informačního systému v sobě zahrnuje jak samotné užívání, 

které management podniku zajímá z pohledu efektu zavedení informačního systému 

nejvíce, ale i potřebnou údržbu. Během doby provozu nastávají mimořádně výpadky a 

chyby. Údržba systému zajišťuje jejich odstraňování, ale i optimalizaci systému za 

účelem zlepšení výkonnosti či přizpůsobení specifickým požadavkům uživatelů. Pokud 

je sjednáno s dodavatelem, jsou během životní fáze IS zajišťovány inovace, která mohou 
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přinášet dodatečné požadavky a náklady pro podnik (ve formě pořízení nového HW či 

SW, školení zaměstnanců nebo změny metodiky práce se systémem). 

Údržba zahrnuje taktéž rozhodnutí, kdy je čas na vylepšení nebo nahrazení informačního 

systému jiným produktem. Každý informační systém za určitou dobu provozu dospěje do 

stádia, kdy není způsobilý dalšímu vývoji a jeho zásadní reengineering je nevyhnutelný. 

Podle Rábové je pomyslné stáří kódu produktu zralého rekonstrukce okolo 7 let (16, str. 

73), podle jiných zdrojů pak doba na zhodnocení přínosu a potřebných změn nebo 

rozšíření nastává přibližně po 5 letech provozu systému (26, str. 78). 

2.9.6 Oblast bezpečnosti IS 

Bezpečnost dat a provozu informačního systému je ve fázi implementace i provozu často 

zanedbávána a podceňována. Pozornost vůči této oblasti však musí být věnována jak ve 

fázi projektování systému, definování uživatelů a jejich práv, tak i v rámci spuštění a 

provozu systému. Rizikovými se stávají samotní uživatelé a tak lze přistoupit k dalšímu 

školení koncových uživatelů, jejich seznámení s důležitostí dodržování bezpečnostních 

zásad a případnými dodatečnými náklady v případě bezpečnostního incidentu. 

Pravdou však zůstává, že minimalizovat potenciální riziko lze vhodnými kroky již ve fázi 

rozhodování o tom, jaký uživatel bude mít jaký přístup, nebo jak bude k informacím 

přistupováno (1, str. 75). 

 

  



40 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Výběr informačního systému bude prováděn na míru pro potřeby konkrétního podniku. 

Je tedy nanejvýš žádoucí seznámit se hned v úvodu s podnikem, jeho prostředím, situací 

a strukturou. Výstupy analýzy současného stavu budou sloužit jako podklady pro 

specifikaci požadavků na informační systém. Obsahem kapitoly bude jak představení 

podniku a jeho základní analýza, tak zejména přiblížení firemních procesů a stávajícího 

způsobu jejich řešení. 

 

3.1  Představení podniku 

Pro účely bakalářské práce je uvažována společnost ŠEDIVÝ, s.r.o. Tato firma působící 

zejména ve Středočeském kraji a na území Hlavního města Prahy se zabývá výrobou 

zakázkového nábytku. V první kapitole analýzy současného stavu budou představeny 

základní informace o podniku, o předmětu jeho činnosti, poslání a strategii. 

 

3.1.1 Základní údaje 

 Název společnosti: ŠEDIVÝ, s.r.o. 

 Sídlo společnosti: Dobřejovice, Dobřejovice 102, PSČ 25170 

 Identifikační číslo: 61678236 

 Zápis do OR:  13. ledna 1995 

 Plátce DPH:  ano, od 1. února 1995 

Výše uvedené údaje byly čerpány z Obchodního rejstříku. Společnost je do něj zapsána 

pod spisovou značkou C 34596 vedenou u Městského soudu v Praze. Mezi předměty 

podnikání patří kromě truhlářství také podlahářství, sušení a pořez řeziva či abstraktní a 

frekventovaná koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (27). 
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3.1.2 Historie a současnost společnosti 

Společnost prošla od svého vzniku značnou transformací. Založena byla v roce 1990 

uměleckým truhlářem Ivanem Šedivým, zprvu pracoval samostatně. S rostoucím počtem 

zakázek byli přijati další zaměstnanci, rozšířen byl také sortiment. Milníkem se stal rok 

1995, kdy do firmy přicházejí další společníci a je změněn obchodní název na stávající, 

ŠEDIVÝ, s.r.o. Růst společnosti v čase probíhal nejen v objemu vyrobeného nábytku, ale 

i v rozšiřování stojní výbavy. V současné době ve společnosti pracuje cca 10-15 osob. 

Většina z nich jsou dlouhodobí zaměstnanci s praxí v oboru, krátkodobě však bývají 

najímáni i brigádníci na překlenutí výkyvů (29). 

3.1.3 Předmět činnosti 

Společnost svůj výrobní program prezentuje jako zakázkového charakteru. Mezi rozsáhlý 

seznam výrobků lze zařadit kromě jednotlivých kusů nábytku zařadit například 

kuchyňské linky i celé obývací pokoje nebo ložnice, schodiště a zábradlí či dveře. Na 

začátku působení se zakladatel zaměřoval téměř výhradně na ruční výrobu jednotlivých 

kusů nábytku v malém množství a dřevořezbě. S postupem času a změnou požadavku 

zákazníků byl sortiment rozšířen. Základem materiálového portfolia zůstává dřevěný 

masiv, zákazníkům je ovšem nabízen i laminovaný nebo dýhovaný materiál. Na výrobky 

lze aplikovat povrchovou úpravu jako lesk, barvy, mozaika či patinu (29). 

3.1.4 Poslání a strategie 

Poslání společnosti spočívá v nabídce kvalitní truhlářské práce a nábytku co nejvěrněji 

dle požadavků zákazníka. Strategií společnosti je důraz na individuální přístup, používání 

kvalitních materiálů, výroba na míru a následná instalace kdekoliv na území České 

republiky (29). 

3.1.5 Právní forma a velikost 

Z výše uvedeného extraktu z Obchodního rejstříku vyplývá, že pro práci uvažovaná 

společnost je právní formou společnost s ručením omezeným. Tím se řadí mezi 
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společnosti s kapitálovou účastí. Statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé. Ve 

společnosti ŠEDIVÝ, s.r.o. figurují dva jednatelé (27). 

Z hlediska velikosti se podnik se svými 11 až 15 zaměstnanci podle metodiky v rámci 

Evropské unie nachází na pomezí mikropodniku a malého podniku. To určuje velmi 

jednoduchou organizační strukturu uvnitř subjektu.  

3.1.6 Organizační struktura 

V roce 2011 došlo k posledním zásadním změnám ve vlastnické struktuře společnosti. 

Momentálně v Obchodním rejstříku figurují dva jednatelé, základní kapitál společnosti 

500.000,- Kč.  

 Vasil Smužanica, vklad 275 000,- Kč, obchodní podíl 275/500. 

 Světlana Smužanicová, vklad 225 000,- Kč, obchodní podíl 225/500. 

Organizace je skutečně velmi prostá, jeden ze společníků má v pravomoci správu financí 

podniku, druhý potom provozní záležitosti. Ostatní zaměstnanci jsou přímo podřízení 

jednatelům, s ohledem na velikost není podnik rozdělen na divize či oddělení. 

Zaměstnanci pracují převážně na dílně při zpracování materiálu a výrobě. V případě 

výjezdu a montáže zakázky jsou vybraní pracovníci vyčleněni pro splnění tohoto úkolu. 

Uzavírání zakázek, jednání se zákazníky a prvotní projekce spadá do kompetence prvního 

z uvedených společníků. Správa skladových zásob, účetnictví a komunikace s dodavateli 

má v kompetenci druhý společník. Strukturu společnosti názorně ilustruje následující 

diagram (bude doplněno): 

 

3.2  Současná situace podniku 

Dalším krokem bude přiblížení současné situace podniku a uvnitř něj. Nejprve bude 

provedena SWOT analýza pro posouzení, jak si podnik stojí a jaké má vyhlídky. 

Následuje rozbor současných IT a ICT řešení ve společnosti. 
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3.2.1 SWOT analýza 

Metoda SWOT analýzy proti sobě staví vnitřní aspekty podniku, tedy slabé aspekty, a 

aspekty vnější, jimiž jsou příležitosti a hrozby. Motivem provedení analýzy je náhled na 

pozici společnosti. Pokud by byla nejasná budoucnost a existence podniku, jakákoliv 

investice do informačního systému by se stávala druhořadou záležitostí. 

Silné stránky 

Mezi hlavní silné stránky společnosti je možné zařadit schopnost přesně vyhovět přání 

zákazníka do detailu, široký sortiment výrobků a materiálu a v neposlední řadě i spojenou 

nabídku montáže přímo u zákazníka bez dalších starostí. Další doménu představují 

zkušenosti a praxe majitelů i zaměstnanců, vlastnictví výrobního zařízení, které dovoluje 

různou materiálovou úpravu či specifické úkony. Zmínit lze také skutečnost, že 

společnost vychází z tradice v uměleckém truhlářství a na trhu dominuje již 15 let bez 

přestávky. Zbývající položka mezi silnými stránkami je jednoduchá organizační 

struktura, jež dává možnost rychle a pružně reagovat na podněty. Stejně tak zakázky 

mohou být se zákazníkem komunikovány v telefonicky a nevznikají zdržení kvůli 

předávání mezi kompetentními odděleními, jako tomu bývá u větších firem. 

Slabé stránky 

Vysoká kvalita a zakázkový charakter výroby se odráží na první ze slabých stránek 

podniku, a to je vysoké ceny nabízené produkce. Společnost nemůže cenově konkurovat 

zavedeným velkovýrobcům provozujícím kamenné prodejny ve velkých obchodních 

střediscích a strategických míst v centrech měst. Vyšší cena je odrazem nemožnosti 

nabídnout „konfekční řešení“ a charakterem použitých materiálů a technologií. Velikost 

podniku má kromě kladů i svoje slabé stránky. Jednou z nich je horší postavení při 

vyjednávání dodavatelských cen na materiál, zmínit lze také omezenou kapacitu výroby, 

jež vede k odmítání potenciálních zakázek. S ohledem na široký sortiment neroste know-

how a osvojení výroby, jako by tomu bylo v případě specializace na několik výrobků ve 

velkém množství. Úskalí nacházíme i při skladování. Každý výrobek má charakteristický 

materiál, skladují se pouze velké kusy masivu a drobné doplňky. 
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Charakter organizace společnosti má nevýhodu v tom, že jednatelé nedokážou zpracovat 

tolik podmětů, jako například oddělení prodeje. Struktura procesů ve společnosti, která 

bude předmětem dalších kapitol, určuje, že některé zakázky jsou odmítnuty již 

v prvopočátku, protože nejsou pro firmu zajímavé, čímž jsou ztráceny potenciální tržby. 

Posledním okruhem slabých stránek je pouze jedno místo působnosti společnosti. 

Nabídka montáže je sice nabízena po celé republice, sféra vlivu je ale zaměřena převážně 

na kraj Hlavního města Prahy, případně kraj Středočeský. Společnost na svém webu, 

který je vzhledem poněkud archaický, nenabízí online sortiment ani vzorkovník materiálů 

či barev. V tomto ztrácí na jiné konkurenty. 

Příležitosti 

Základní příležitost pro podnik představuje bohatá klientela, která se vyskytuje nejvíce 

právě v okolí Prahy a růst počtu solventních cizinců v České republice, kteří se stávají 

potenciálními zákazníky. Ti se navzájem s oblibou sdílí o pozitivních zkušenostech 

s českými firmami a doporučení může vést k nové zakázce. Jako příležitost je podnětné 

podtrhnout skutečnost, že společníci podniku jsou původem z Ukrajiny. Významné 

procento zákazníků jsou právě osoby z východní Evropy. Růst zájmu o originalitu a 

autentické materiály v interiérech ve formě masivu bez pochyby představuje potenciál. 

Další příležitost je k nalezení v možných investicích a rozšíření objemu výroby či výroby 

na další místa. Tím by došlo ke zvýšení objemu tržeb. Teoreticky připadá v úvahu i 

možnost malosériové výroby „typizovaných“ kusů určitého nábytku, například nočních 

stolků, skříní s umyvadly do koupelny nebo šatních skříní. 

Poslední ze zmíněných možností je možné spatřit v přestavbě webových stránek, 

zavedení grafické vizualizace nebo vzorkovníku materiálů, barev a materiálových úprav. 

Případně kombinace s předposledním bodem, tedy nabídkou již hotových výrobků. 

Hrozby 

Pro výrobní proces společnosti je významnou hrozbou nedostatek materiálů při zhoršení 

podmínek pro import zboží nebo rozbití výrobního zařízení a následné dlouhé prostoje 
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při čekání na opravu nebo výměnu. Pro tyto případy bývá udržována pojistná záloha a 

pojištění, s ohledem na charakter výroby má však skladování značná omezení. 

Mezi hrozby dále rozhodně spadá vstup konkurence cílícího na zahraniční zákazníky, 

případě náběh některého z velkých výrobců i do této sféry. Scénářem může být taktéž 

vzestup nedůvěry zahraničních klientů v české subjekty s ohledem na aktuální 

ekonomickou či politickou situaci. Představení základních možných hrozeb představuje 

odchod schopného zaměstnance a jeho angažování jinde. Přestože se přímo tento vývoj 

dá ošetřit konkurenčními doložkami ve smlouvách, odliv know-how a náklady se 

zaučením jiného zaměstnance nelze popřít. 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza umožňuje stanovení rizik plynoucích z podnikání v daném sektoru. 

V souvislosti s oblastí dodavatelů lze konstatovat, že vyjednávací síla není neobvykle 

vysoká, materiály pro výrobu nábytku je možné v případě nutnosti objednávat i jinde. 

Podnik tak není závislý na konkrétním dodavateli. Podobná situace panuje u faktoru 

kupujících. Zákazník samozřejmě má zájem na co nejnižší ceně, na druhou stranu však 

platí, že činnost podniku je postavena na zakázkové výrobě a zákazník je ochoten připlatit 

větší částku za originalitu a především za vyšší kvalitu materiálu i zpracování, než běžně 

dostupný „konfekční“ nábytek. Není důvodné domnívat se o hrozbě vstupu substitutů, 

protože pro na zakázku vyrobené výrobky, často na míru a jako kompletní vybavení 

místnosti či jiného prostoru žádný substitut ani neexistuje. Rizikem v souvislosti s touto 

oblastí tak zůstává potenciálně přesun módy k jiným materiálům, než je dřevo. S rizikem 

je tak nutné počítat v posledních dvou oblastech, tedy v souvislosti s konkurencí a 

rivalitou mezi existujícími společnostmi. Vždy existuje riziko vstupu nových subjektů, 

především v okolí hlavního města, kde je koncentrace majetné klientely přirozeně 

největší. Na druhou stranu však platí, že zavedené podniky s dobrými referencemi klientů 

budou vždy o krok vpřed před potenciálními novými společnostmi, které si důvěru 

zákazníků musí prvně vydobýt. 

3.2.3 Analýza informačních technologií podniku 
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V současné době se v majetku podniku ŠEDIVÝ, s.r.o. nachází čtyři počítače, z nichž tři 

jsou počítače stolní a jeden přenosný. Pouze jeden ze stolních počítačů je používán 

výhradně jednou osobou, a to jednatelem společnosti. Tento PC označím pro další účely 

jako Počítač 1. Ostatní jsou používány různými zaměstnanci dle potřeby.  Počítač 2 je 

používán k vedení skladu, komunikaci se zákazníky a dodavateli nebo vedení účetnictví. 

Oba zmíněné stroje mají přístup k internetu přes LAN kabel. Počítač 3 je vyhrazen na 

práci s nákresy a není vybaven přístupem k internetu. Ve společnosti nalezneme také 

jeden notebook, který je využíván příležitostně, nejčastěji na pracovní schůzky, cesty 

nebo při montáží výrobků. K připojení na internet je využíván přenosný USB modem 

s mobilním internetovým připojením.  

Z hlediska hardware se počítače výkonnostně značně liší. Počítač 1 je koupený před cca 

jedním rokem, disponuje čtyřjádrovým procesorem Intel i3 a 4 GB operační paměti. Na 

počítači jsou vypracovávány návrhy vizualizace zakázek a nákresy. Počítač 2, sloužící na 

administrativní práci, je osazen dvoujádrovým procesorem AMD a 2 GB operační paměti. 

Pro využití však výkonově postačuje. Poslední stolní počítač, Počítač 3, je ze všech 

nejstarší a výkonově nejhorší. Ukrývá sice dvoujádrový procesore, operační paměť je 

však pouze 1 GB.  

Z hlediska software se počítače liší zejména podle data pořízení počítačů. Rozdílné jsou 

i operační systémy, avšak všechny počítače běží na systémech Windows. Pro vedení 

účetnictví a vytváření výkresů používá podnik další software, pro jejich provoz jsou 

počítače dostačující. Následuje přehled nainstalovaných OS: 

 Počítač 1: Windows 10, 

 Počítač 2: Windows 7, 

 Počítač 3: Windows XP, 

 Notebook: Windows 7. 
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3.3  Analýza podnikových procesů 

Jedním z cílů bakalářské práce je zjednodušení podnikových procesů a z toho vyplývající 

úspora finančních prostředků. V první řadě budou jmenovány procesy v podniku, dále 

jejich návaznost. Poté bude pozornost zaměřena ke stávající metodice ve společnosti. 

Jinými slovy, co vše se eviduje. Poznatky z aktuální kapitoly poslouží jako vstupy pro 

formulaci požadavků na informační systém. 

3.3.1 Procesy v podniku 

S ohledem na velikost a charakter činnosti podniku bylo definováno několik firemních 

procesů, které budou předmětem této kapitoly. Mimo vytížení zaměstnanců, pracoviště a 

vozového parku představuje nejstrukturovanější a směrem k zákazníkovi nejdůležitější 

proces časový úsek mezi přijetím zakázky od zákazníka a dodáním výrobků, respektive 

montáží na místě určení. V podniku byly identifikovány následující procesy: 

 

a) Průběh pracovního úvazku 

Proces zahrnuje události a činnosti vztahující se k náboru nového zaměstnance, udržování 

pracovního úvazku, konkrétně pracovní smlouvy, a následnému prodloužení, anebo 

neprodloužení pracovní smlouvy spojené s ukončením pracovního poměru. Vzhledem 

k velmi malému počtu zaměstnanců nedochází k problémům s opomenutím konce 

úvazku a potřeby prodloužení. Nicméně centralizované řešení by nabízelo jednodušší 

správu úvazků i mezd. 

 

b) Vytížení pracoviště (dílny) 

V rámci procesu je sledována evidence činností souvisejících se zakázkami, její zahrnutí 

do časového plánu a řešení případného nesouladu plánu s realitou. Pokud pro konkrétní 

činnost nepostačil v kalendáři vyhrazený časový úsek, je časový prostor prodloužen, 

anebo je činnost odložena na později, aby bylo možné vykonávat činnosti jiné, v tu chvíli 

s vyšší prioritou. Možné úzké místo procesu se nachází ve způsobu evidence činností do 
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plánu. S ohledem na ne vždy přesný odhad trvání činnosti se stává, že jiné práce je nutné 

odkládat nebo v případě časové tísně dodělávat v rámci přesčasů. Druhým a zásadnějším 

problémem však je příležitostné opomenutí zmínit potřebnou činnost, kdy nenásleduje 

zařazení do plánu. Skutečnost, že je potřeba práci udělat, je většinou zjištěno až brzy před 

termínem a dochází opět k problémům s vytížeností dílny a potřebě přesčasů, nebo 

v horším případě meškání termínu. 

 

c) Vytížení vozového parku 

Do procesu je zahrnuto hrubé plánování potřebných služebních jízd (zakoupení materiálu, 

především ale pro účely montáže výrobků u zákazníka) a jejich následná realizace. 

Půjčení vozu by mělo být oznámeno, stejně jako následné vrácení. Zapsán by měl být 

stav vozidla před a po jízdě, stav kilometrů a účel jízdy do knihy jízd. Problém může 

nastat v případě, kdy dojde k opomenutí montáže a zahrnutí do plánu se stává na poslední 

chvíli komplikovaným. Nezapsání jízdy do knihy jízd vede ke komplikacím s pozdějším 

dopisováním a zjišťování, kolik bylo ujeto kilometrů. Sofistikovanější řešení by umožnilo 

lepší přehled o tom, kam je potřeba v daný časový úsek (den, týden) auty jet, stejně jako 

by zlepšilo přehled o využívání vozidel. 

 

d) Vyhotovení objednávky 

Hlavní proces ve smyslu složitosti a možných problémů představuje proces vyhotovení 

objednávky, jinými slovy množina činností a událostí mezi přijetím zakázky a mezi 

dodáním zákazníkovi, většinou spojeného i s montáží. Zahrnuje tyto činnosti: 

1. Kontaktování s potenciálním zákazníkem.  Impuls může přijít buď ve smyslu, kdy je 

potenciální zákazník osloven společností, anebo sám společnost kontaktuje 

s poptávkou. Jednatel dostává hrubou představu, jaké řešení by si zákazník přál. Tento 

kontakt je vytvořen na základě reklamy, doporučení, případně prostřednictvím 

webových stránek emailem či telefonicky. 
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2. Předběžné ocenění. Na základě představy zákazníka provede kompetentní osoba 

v podniku hrubé ocenění dle množství a druhu použitého materiálu, technologické 

složitosti, pracnosti nebo nutnosti zajistit část výroby dodavatelsky. Cenová nabídka 

je předložena zákazníkovi ke schválení. V případě souhlasu je zaevidována pro další 

úkony, jinak není dále řešena. 

 

3. Návštěva prostor. Pracovník podniku společně se zákazníkem navštíví prostory 

(pokud bude probíhat instalace), pro které budou výrobky určeny. Proběhne zaměření 

rozměrů pro účely vypracování projektu a výkresu. 

 

4. Zpracování projektové dokumentace. Pracovník společnosti vypracuje návrhy 

možných variant řešení (vzhled, kombinace prvků nebo jejich uspořádání) a k nim 

výkresy společně s kalkulací nákladů. Je stanovena cena pro zákazníka. 

 

5. Konzultace se zákazníkem. Klient má možnost se k návrhům vyjádřit, zhodnotit a 

vybrat z variant, případě navrhnout úpravy. Tento proces může být opakován, dokud 

není zákazník spokojen. Zákazník platí stanovenou zálohu. 

 

6. Objednání materiálu. Potřebný materiál, který není skladem, je objednán od 

dodavatelů. Specifičnost tohoto procesu byla nastíněna již v SWOT analýze. Na 

skladě je totiž držen jen zlomek potřebného materiálu, drtivá většina je objednávána 

přímo na míru dané zakázky. Poté je nutné čekat na dodání materiálu. Výroba je 

promítnuta do plánu činností v dílně. 

 

7. Výroba. Zakázka je předána na výrobu v dílně společně s materiálem. Výroba probíhá 

paralelně tak, aby byly dodrženy termíny. Podle priory tak bývá na určitou dobu práce 

na jedné zakázce přerušena. 

 

8. Domluvení termínu dodání nebo montáže. Se zákazníkem je stanoven termín, kdy 

bude zboží dodáno, anebo provedená montáž. 

 

9. Doprava a montáž. Provedení samotné montáže či dodání zboží. Na základě všech 

dostupných dat je vystavena faktura za montáž a zákazník platí zbytek ceny. 
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3.3.2 Modely procesů v podniku 

Obsahem následujících obrázků je modelace identifikovaných podnikových procesů 

pomocí programu ARIS Express 2.4. 

 

Obr. 4: Diagram EPC procesu zhotovení objednávky, část 1. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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Obr. 5: Diagram EPC procesu zhotovení objednávky, část 2. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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Obr. 6: Diagram EPC procesu průběhu pracovního úvazku. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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Obr. 7: Diagram EPC procesu využití pracoviště. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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Obr. 8: Diagram EPC procesu využití firemního vozidla. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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3.3.3 Přehled evidence v podniku 

Pro formulaci požadavků na informační systém podniku je esenciální zjistit, co vše 

v podniku bývá evidováno a potenciálně může vstupovat do komplexního podnikového 

informačního systému. 

Ve společnosti ŠEDIVÝ, s.r.o. jsou evidovány následující oblasti: 

 Evidence zakázek (termíny, požadavky, dokumentace – výkresy, zakázkové 

listy, projekty, schválené a zamítnuté varianty), 

 Účetnictví (doposud separovaně účetní software), 

 Skladovaný materiál (dva druhy skladování – trvale dřevo, dočasně evidováno 

ostatní kvůli zamezení manka), 

 Kalendář (využití dílny a pracovníků, harmonogram montáže), 

 Mzdy zaměstnanců (prostřednictvím účetního software), 

 Vozový park (evidence jízd). 

Zmíněné položky úzce souvisí s firemními procesy, které byly identifikovány a popsány 

v předchozí podkapitole. Je podnětné zmínit, že evidence dat pro většinu činností je 

prováděna v klasické „papírové“ podobě bez větší elektronizace. Výjimkou je vedení 

účetnictví, kdy tuto povinnost stanovuje zákon. Dalším místem použití informačních 

technologií v současné době je komunikace se zákazníkem, která probíhá buď 

telefonicky, pro pozdější fázi definování zakázky však zejména e-mailem, případně ale i 

osobně. Je nutné, aby představy zákazníka byly pro obě strany písemně zapsány. 

S ohledem na výše popsané podnikové procesy je patrný potenciál jednotného řešení, 

které by centralizovali informace ve společnosti. Jednou z možností je právě informační 

systém ve smyslu softwaru, který by mimo jiné zpřístupnil informace vedení firmy i 

zaměstnancům z domu či terénu. 
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3.4  Shrnutí analýzy 

Na základě analýzy současné pozice podniku, slabých stránek i příležitostí v rámci 

SWOT analýzy a rozboru identifikovaných podnikových procesů lze zpozorovat 

společný jmenovatel jak ve smyslu slabin a úzkých míst, tak ve smyslu potenciálu pro 

další rozvoj i expanzi. Většina procesů je spravována pomocí konzervativních metod, 

z nichž vyplývá riziko opomenutí potřebných činností, omezené možnosti predikce 

nabízející se v rámci využití jednoduchých automatických statistik a vyšší časové nároky 

na plánování, týmové porady a koordinaci procesů v jejich průběhu. Následování řešení 

vedení účetnictví pomocí softwarového řešení i v dalších oblastech řízení podniku 

rozhodně nabízí potenciál pro optimalizaci procesů v podniku. 

Analýza stávající situace firmy poskytuje taktéž dobrý výchozí bod pro určení oblastí, 

které by takové komplexní řešení v podobě informačního systému mělo obsluhovat. 

Zjištění hardwarového a softwarového vybavení firmy ovlivní formulaci požadavků ve 

fázi výběru tak, abychom dosáhli pokud možno co nejnižších dodatečných investic do 

ICT zařízení společnosti. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Zatímco cílem analýzy podniku bylo zmapovat a poskytnout ucelený pohled o stavu 

společnosti, podnikových procesech a úzkých míst, cílem následující kapitoly bude 

navrhnout konkrétní řešení pro optimalizaci problematických procesů. V obecné rovině 

bylo doporučeno a zvoleno zavedení komplexního řešení správy firemních procesů 

pomocí informačního systému. 

Ve struktuře následující části bakalářské práce bude zahrnuto porovnání způsobů dodání 

a provozování informačního systému, které přicházejí v úvahu, představení konkrétních 

produktů a jejich stručné zhodnocení. Následně bude provedeno porovnání těchto 

kandidátů a výběr nejvhodnější varianty. V závěru kapitoly bude pozornost věnována i 

otázce fáze implementace systému a jeho provozu, proveden bude i nástin ekonomického 

vyjádření nákladů a případných úspor, které jsou na zavedení podnikového informačního 

systému vázány. 

 

4.1  Formulace požadavků a hodnotících kritérií 

Ve fázi výběru informačního systému existuje řada kritérií, která slouží jako porovnávací 

prvek mezi nabízenými variantami. Kromě toho je dobré, aby vedení podniku 

identifikovalo základní specifické požadavky na budoucí systém, a bez jejichž splnění 

nemá nad daným produktem smysl ani uvažovat. 

Nejprve budou vymezeny požadované funkce a moduly v rámci informačního systému, 

dále bude provedeno porovnání možných způsobů dodání a udržování systému. Nakonec 

bude podkapitola uzavřena bližším přiblížením interních a externích kritérií, jež posléze 

vstupují do samotného hodnocení jednotlivých variant. 

4.1.1 Požadované funkcionality 

S ohledem na provedenou analýzu podniku, určení evidovaných oblastí a identifikaci 

firemních procesů, v kterých byla nalezena úzká místa, je doporučeno vedení podniku 
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stanovit požadavek, aby budoucí informační systém dokázal podporovat následující 

oblasti. Ve struktuře systému budou v budoucnu mít velmi pravděpodobně podobu právě 

různých modulů: 

 Správa objednávek – přiřazení objednávky k zákazníkovi, evidence 

specifických požadavků, spárování výkresů a další dokumentace s identifikačním 

číslem objednávky. Z oblasti logistiky je nutné evidovat pouze, zda je zakázka 

dodávána s montáží (následné zařazení do kalendáře montážních výjezdů), anebo 

jen doručena či vyzvednuta zákazníkem.  

 Správa faktur – účetnictví je sice zajišťováno externím účetním software, 

možnost automatického generování faktury umožní jednoduché a rychlé zaslání 

zákazníkovi, do účetního software potom může být dodatečně zaevidována. 

 Správa skladu – přehled o aktuálních skladových zásobách, možnost generování 

požadavku na materiál z přijatých zakázek pro jednodušší přehled o nutných 

objednávkách od dodavatelů. 

 Správa zaměstnanců – podpora evidence docházky, správa pracovních úvazků, 

evidence mezd, bonusů a sankcí k platům a zaměstnaneckých benefitů. 

 Plánování výroby a montáží – centralizovaný podnikový kalendář, který dokáže 

poskytovat časový harmonogram využití dílny a vytížení zaměstnanců na výjezdy 

k montážím u zákazníka. 

 Správa vozového parku – evidence firemních vozidel, služebních jízd a dalšího 

používání, poruch a oprav, pojištění a další povinné dokumentace. 

Mezi potenciální funkcionality informačního systému, které by byly podniky využity, 

patří i správa účetnictví. Momentálně je zajištěna prostřednictvím specializovaného 

software a v případě výrazného zvýšení nákladů je možné od tohoto modulu upustit. Na 

druhou stranu přínosy v podobě automatického generování faktur a jejich párování 

s evidencí zakázek a skladových zásob je nezpochybnitelný. 

4.1.2 Určení způsobu dodání a provozu 

Dalším krokem v rámci procesu výběru vyhovujícího řešení je porovnání možných 

způsobů dodání. Podnikový informační systém může být v zásadě pořízen formou 
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upgradu nebo rozšíření stávajícího řešení, anebo pořízením zcela nového systému. 

S ohledem na skutečnost, že společnost do současné doby žádným informačním 

systémem nedisponuje a kromě účetnictví a výkresů jsou veškeré činnosti evidovány 

pomocí jednoduchých kancelářských nástrojů, anebo v analogové podobě, varianta 

vylepšení stávajícího systému odpadá. 

S vymezením varianty pořízení nového systému však vyvstává otázka, jakým způsobem 

by měl být dodán. Na výběr je možnost naprogramování informačního systému zcela na 

míru, anebo pořízení některého ze standardizovaných řešení, která se pro jednotlivé 

zákazníky neliší vůbec, anebo minimálně. Případně se nabízí možnost hledat systém, 

který by zastával místo mezi oběma variantami, tedy systém přizpůsobitelný podle 

specifických požadavků podniku. 

Je-li přihlédnuto na velikost podniku a charakter činnosti, možnost pořízení informačního 

systému na míru se jeví jako jednodušší varianta, která spolu neponese kompromisy. Mezi 

výhody lze zahrnout rozhodně velmi přesné splnění požadavků zadavatele, optimalizaci 

pro infrastrukturu podniku či často jednodušší ovládání vyplývající z absence 

přebytečných modulů, které uživatelé nevyužívají. Na druhou stranu však platí, že 

uvedené devízy jsou vykoupeny v zásadě vyšší pořizovací cenou. Standardizovaná řešení 

kromě toho nabízí jednodušší rozšiřování v případě potřeby, líbivější vzhled rozhraní 

systému a v neposlední řadě navazující podporu a aktualizace podle platných právních 

předpisů či bezpečnostních rizik. Pro zákazníka existuje větší jistota, že projekt bude 

pokračovat a na údržbu systému nebude odkázán svépomocí. Uvedené aspekty budou 

zahrnuty v porovnání jednotlivých variant v následujících podkapitolách. Pro účely 

vypracování bakalářské práce byli osloveni dva potenciální dodavatelé vlastního řešení 

s dotazem na cenu a škálu možných služeb doplňujících naprogramování informačního 

systému. 

Druhá otázka související s vymezením požadavků je, jakým způsoben bude informační 

systém provozován. Do oblasti provozu systému je možné zahrnout jak umístění, kde 

jádro systému poběží, tak způsob, jakým bude zajišťována údržba a podpora pro 

uživatele. Proti sobě leží možnost zajištění provozu pomocí vlastních sil, na druhé straně 

pak přenechání některých či všech aspektů dodavateli informačního systému. Takový 
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způsob je nazýván jako outsourcing. V souvislosti s uvažovaným podnikem platí, že 

nedisponuje žádným IT oddělením a mezi zaměstnanci není přítomen nikdo 

s nadstandardními znalostmi v oblasti informatiky. Výhodou provozování systému 

formou outsourcingu s sebou sice nese dodatečné finanční výdaje, odpadá však nutnost 

provozovat server a provádět údržbu. Nabídka pořízení informačního systému jako 

cloudovou službu bude zahrnuta jako jedno z kritérií. 

4.1.3 Identifikace dalších požadavků 

Vedení společnosti bylo během konzultací dotázáno na vybrané otázky, jejichž cíl 

představuje zjistit preference a vlastnosti, které jsou od informačního systému očekávány. 

Poznatky z rozhovorů budou transformovány do hodnotících kritérií pro porovnání 

variant, které přicházejí v úvahu. 

Nejvýraznější otázkou, která během konverzace s jednatelem firmy opakovaně zazněla, 

byla problematika následné údržby. Není se čemu divit, že oblast následného provozování 

informačního systému a jeho správa vyvolává snad až obavy, poněvadž nikdo ze 

zaměstnanců problematiku informačních technologií neovládá zdaleka tak dobře, aby 

mohl spravovat server nebo provádět dodatečné úpravy v systému. Znalost práce 

s počítačem je spíše uživatelská, a to v oblasti průměru. Z tohoto důvodu je požadavkem 

na budoucí informační systém právě zaručení následné technické podpory alespoň 

v základní podobě. V této souvislosti je nutno podotknout i zájem o zajištění bezpečnosti 

dat. Jeden z jednatelů byl totiž blízkými známými a obchodními partnery obeznámen o 

jejich zkušenosti s napadením serveru ve firmě velmi nepříjemným virem, který 

zahesloval a zašifroval veškeré soubory otevíratelné v MS Word a MS Excel. S ohledem 

na povahu dat a odmítnutí zaplatit „výkupné“ o některé soubory přišli, což neslo náklady 

na nové vypracování ztracených dokumentů. Proto je požadavkem, aby dodavatel 

systému společnosti pomohl zavést základní bezpečnostní politiku na serveru, pokud 

nebude provoz systému zajišťovat v plné míře. 

Druhým přáním pro proces výběru vhodného řešení je možnost přistupovat k datům 

online ze zařízení mimo sídlo firmy. Informační systém nabízí potenciál pro nahlížení do 

kalendářů jak z domu pro jednatele, tak i z pracovních cest pro kteréhokoliv člena 
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kolektivu. Minimálním přáním by tak bylo umožnění prohlížet právě plánovací kalendáře 

z notebooku, anebo ideálně i z mobilního telefonu.  

Z proběhnutých konzultací po přiblížení základů problematiky informačních systémů 

bylo zjištěno, že v očích vedení společnosti by byly vítané, pokud by informační systém 

byl plně v češtině, měl snadné ovládání a zaučení zaměstnanců na práci s ním bylo také 

jednoduché, aby byl snadný proces naplnění systému daty a jejich konverze ze stávající 

podoby a aby byla možnost případně vyzkoušet ovládání a funkce systému již před 

zakoupení a implementací v podobě demoverze. Uvedená přání vedení společnosti 

budou zahrnuta do pozdějšího srovnání jednotlivých produktů. Z pozice autora práce 

doporučuji zahrnout do požadavků i možnost snadného exportu dat ze systému do 

jiných univerzálních formátů (jako je xls, pdf nebo txt) a možnost rozšiřovat informační 

systém v případě potřeby do budoucna o další moduly. 

Navzdory nepopíratelné skutečnosti, že šetřit na informačním systému může být často 

fatální chybou a že dražší řešení nabízí takové možnosti, které v budoucnu mohou 

generovat finanční úspory či jiné přínosy, byl pro výběr informačního systému stanoven 

cenový limit. Jedním z kritérií pro hodnocení potenciálních variant je cena licencí 

systému, která by neměla přesáhnout 70.000,- Kč (bez DPH). Produkty, které nesplní 

cenovou podmínku, automaticky vypadnou z výběru. Na cenu bude v pozdější fázi 

výběru přihlíženo znovu. 

 

4.2  Použitá metodika pro výběr systému 

Proces výběru vhodného informačního systému je rozdělen na tři dílčí kroky. Vzhledem 

k tomu, že jen na českém trhu existuje trojciferný počet různých dodavatelů, v prvním 

kroku je proveden hrubý výběr do maximálně deseti adeptů. Na ně budou následně 

aplikovány ve druhém kroku požadavky společnosti a bude provedeno určení míry jejich 

splnění. V případě značné vyrovnanosti hodnocení některých z kandidátů bude finální 

rozhodnutí provedeno v rámci posledního kroku. 
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4.2.1 Širší výběr systému 

Nabídka různých informačních systémů je velice pestrá a orientovat se v ní nemusí být 

snadné. Při zběžném vyhledávání pomocí internetových vyhledavačů zájemce na prvních 

pozicích narazí spíše na produkty inzerované v rámci reklamní kampaně za použití 

klíčových slov s co nejvyšším efektem. Naštěstí však existují aplikace a nástroje, které 

s nalezením potenciálních produktů výrazně pomohou. Pro účely prvního kroku výběru 

byl použit portál www.systemonline.cz, zjištěné informace byly porovnány a skloubeny 

s pomocí dalších podobných služeb dostupných na stránkách www.ekonomicke-

softwary.cz a www.softwarecentrum.cz. Portály tohoto typu sbírají data o řadě 

informačních systémech dostupných na trhu a umožňují jejich porovnání na základě 

zadaných parametrů. Mezi sledované veličiny patří kromě základního popisu a 

statistických údajů o počtu zákazníků či doby působení na trhu i hardwarové požadavky, 

licenční omezení či pohodlný odkaz nebo kontakt na dodavatele. 

4.2.2 Užší výběr systému 

Vybrané produkty, které splnily kritéria podle srovnávačů, a prošla vlastním ověřením, 

byla zahrnuta do užšího výběru, tedy do druhého kola. Pro jeho realizaci je v práci použita 

metoda bodového hodnocení podle míry splnění či vyhovění výše specifikovaným 

požadavkům na budoucí systém. S ohledem na skutečnost, že některé z požadavků jsou 

více důležité a některé spíše přání, byla jednotlivým hodnotícím kritériím přidělena 

rozdílná váha. 

Princip, na kterém kvalitativní i kvantitativní systém hodnocení spočívá, je vynásobení 

hodnoty, které daný produkt v souvislosti s daným kritériem dosáhl, s váhou kritéria. Do 

bodového hodnocení budou zahrnuty i varianty dodání systému na míru, přičemž bude 

podle dodaných informací taktéž zhodnoceno plnění požadavků. Čím vyšší výsledné 

celkové hodnocení, tím lépe, platí totiž následující pravidla: 

 Váha kritéria - od 0,01 (nejnižší důležitost) do 0,50 (nejvyšší důležitost), 

 Hodnocení - od 1 (nejhorší) do 5 (nejlepší), respektive ano nebo ne 

 Celkové hodnocení - součet dílčích hodnocení. 
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4.2.3 Konečný výběr systému 

Poslední, třetí, krok v rámci procesu výběru vhodného systému bude použit v případě, že 

celkové skóre několika nejlépe hodnocených produktů bude velmi vyrovnané. Pokud se 

tak stane, dojde k jemnějšímu srovnání jednotlivých atributů, důkladnějšímu porovnání 

uživatelského rozhraní a jeho ovladatelnosti, poskytovaných služeb společně s dodávkou 

systému či dalších benefitů. Na základě tohoto posledního kroku dojde k výběru 

vítězného produktu a zdůvodnění rozhodnutí. Údaje ze srovnávací tabulky budou 

následně použity pro závěrečnou kapitolu návrhové části práce. 

 

4.3  Kalkulace vlastního řešení na míru 

Pro účely analýzy dostupných možností řešení informačního systému a porovnání 

jednotlivých variant byla navrhnuta také možnost nechat systém naprogramovat na míru 

zcela podle požadavků společnosti. Výhody a nevýhody již byly vysvětleny dříve, 

obsahem této podkapitoly je představení kalkulace ceny na takové řešení. Osloveno bylo 

několik dodavatelů, komunikace však byla dotažena do konce pouze s některými. 

Následují orientační cenové nabídky na zhotovení systému dle sdělených požadavků a 

parametrů programátorem jednotlivcem a společností, která se na informační softwary 

vytvořené na míru zaměřuje. 

4.3.1 Systém na míru dodaný soukromým programátorem 

První varianta je zastoupena oslovením s žádostí o cenovou nabídku studenta Fakulty 

elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně, jenž se mimo jiné věnuje činnosti 

programátora i mimo studium. Parametry cenové nabídky byly konzultovány společně 

s jeho kolegou, aby bylo sníženo riziko chybného odhadu. 

S ohledem na požadavky vůči potenciálnímu systému byla odhadnuta požadovaná cena 

cca 65.000 až 70.000 Kč bez DPH, přičemž předpokládaná doba práce byla 200 až 250 

hodin. Nutno zmínit, že do ceny je zahrnuto pouze naprogramování systému, 

implementace do společnosti by byla předmětem další spolupráce. Zejména však nebyla 
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přislíbena jistota následné technické podpory a dalšího vývoje systému. Navzdory 

předpokladům, že systém bude nadstandardně přizpůsoben na míru požadavkům tak platí, 

že není splněna jedna ze základních podmínek zákazníka. Podle slov samotného 

potenciálního vývojáře nelze počítat s aktualizacemi v návaznosti na legislativní změny. 

Naopak vizuální prostředí bude spíše podprůměrné a jednoduché. Stejně tak nelze počítat 

se stejnou flexibilitou, jakou nabízí zákaznické podpory jiných společností dedikované 

pro technickou či jinou uživatelskou podporu. 

4.3.2 Systém na míru dodaný společností 

Oslovena byla také přibližně desítka společností, které nabízí vývoj informačního 

systému na míru. Bohužel komunikace s podstatnou částí z nich byla komplikovaná. Od 

některých nebyla zaslána odpověď vůbec, od některých nebyla ochota poskytnout 

informace o ceně mimo jiné i z obav, že se jedná o snahu vypátrat informace ze strany 

konkurence. 

Ve finále však bylo možné pracovat s nabídkou několika dodavatelů, z nichž lze zmínit 

společnost Tovarna.cz, KTK Software nebo Digital Solutions. Možnosti, flexibilita a 

rozšiřitelnost produktů o další funkce byla bohatá, na druhou stranu nicméně, v souladu 

s již dřívějšími obavami a předpoklady, byla i cena v odpovídajících mezích. Ceny 

nabízených řešení se pohybovaly mezi 125 až 250 tisíci Kč bez DPH.  

Přes všechny nesporné klady, které poptání systému na míru společností schopnou zajistit 

i následující technickou podporu na vysoké úrovni, však není možné žádný z nabízených 

produktů pustit do užšího výběru. Výrazně byl překročen cenový strop daný vedením 

společnosti. 

 

4.4  Výsledky širšího výběru 

Na základě průzkumu trhu a výše popsané metodiky postoupilo do užšího výběru několik 

dodavatelů, jejichž produkty splňují požadavky společnosti. Obsahem následující 

kapitoly je představení těchto informačních systémů, které jsou potenciálními variantami 
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pro uvažovaný podnik. Pro porovnání je přiložen graf, v němž je na základě studie 

společnosti Infinity z roku 2010 je zachycen podíl produktů nejvýznamnějších hráčů na 

trhu: 

 

Obr. 9: Tržní podíly all-in-one ERP systémů v segmentu malých firmách v ČR. 

Zdroj: Zpracováno dle CVIS, 2012 (5). 

Na základě použití porovnávacích nástrojů a filtrování výsledků podle toho, zda rámcově 

splňují výše definované požadavky společnosti, byly pro další porovnání vybrány 

následující produkty, jež budou následně blíže představeny: 

4.4.1 Vision32 

 Dodavatel: Vision Praha, s.r.o. (pobočky v Olomouci a Jihlavě), 

 Vstup společnosti na trh v roce 1992, 

 Udáváno přes 500 klientů (například Orea Hotels, CS-BETON), 

 Možnost cloudového řešení formou SaaS (zvýší však cenu o desetitisíce), 

 Podpora exportu ze systému do běžných formátů, 

 Udávaná cena licence od cca 80 až 90 tisíc Kč bez DPH. 

4.4.2 Kostka Pro SB 

 Dodavatel: Apex Computer, s.r.o. (sídlo v Mladé Boleslavi), 

 Vstup společnosti na trh v roce 1993, 

 Nabídka modulových řešení ODBYT, MZDY a KOMPLET, 
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 Nabídka tří produktových řad rozlišených dle podporovaných funkcí, 

 Rychlý proces implementace (v rámci případové studie cca 3 měsíce), 

 Provoz na platformě MS SQL Server, vyšší nároky na hardware. 

 Udávaná cena cca 105 tisíc Kč bez DPH. 

4.4.3 KARAT 

 Dodavatel: KARAT Software, a.s. (sídlo v Přerově), 

 Vstup společnosti na trh v roce 1990, 

 V současné době přes 500 zákaznických firem (například Adler Czech, a.s.), 

 Možnost řešení formou SaaS i pronájmu licence a provozu na vlastním serveru, 

 Systém provozován na platformě MS SQL Server, 

 Cena nebyla dodavatelem sdělena, proto je hodnoceno nejnižším skóre. 

4.4.4 Helios Orange 

 Dodavatel: Saperta, s.r.o. (sídlo v Chrudimi), 

 Produkty Helios nabízeny na trhu od roku 1990, 

 Nejrozšířenější řešení pro malé a střední podniky v ČR, kolem 5600 zákazniků, 

 Součástí produktu je CRM modul od společnosti Saperta, vyšší HW nároky, 

 Možnost řešení v cloudu i mobilní platformy, která je dokonce zdarma, 

 Uvedená cena od cca 70 tisíc Kč bez DPH. 

4.4.5 ABRA G3 

 Dodavatel: ABRA Software, a.s. (celkem 10 poboček v ČR), 

 Od roku 1991 přes 8500 klientů, uváděna jejich značná loajalita, 

 V širším kole výběru byl srovnávači vybrán i nižší a levnější produkt ABRA G2, 

který však byl v roce 2014 sloučen pod jednotné řešení ABRA G3, 

 Možnost provozu formou SaaS i PaaS, mobilní platforma pro CRM modul, 

 Nadstandardní nabídka následného servisu, podpory a školení uživatelů, 

 Vysoký počet specializovaných a kombinovatelných modulů, 
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 Vyšší nároky na hardware serveru v případě vlastního provozu, 

 Cena od cca 75 tisíc Kč nebo 42 tisíc Kč ročně u formy PaaS (bez DPH). 

4.4.6 ORAX Software 

 Dodavatel: ORAX, s.r.o. (sídlo v Brně), 

 Působnost na trhu od roku 1992, od té doby přes 700 zákazníků, 

 Provoz s databázovým serverem Firebird, možnost napojení na MS SQL Server, 

 Společností udávaná rychlá doba implementace a možnost rozšiřitelnosti, 

 Podpora generování tiskových sestav a exportu do souborů MS Excel, 

 Možnost odstoupení od smlouvy do jednoho měsíce s vrácením peněz, 

 Uvedená cena cca 50 tisíc Kč bez DPH včetně technické podpory na 1 rok. 

4.4.7 Altus Vario 

 Dodavatel: Altus Software, s.r.o. (sídlo v Praze) 

 Přes 2000 zákazníků (významné i malé společnosti, například Altisport) 

 Možnost cloudového řešení pomocí partnerského modulu, 

 Nabídka dvou mobilních platforem od externích partnerů, 

 Provoz na bázi MS SQL Server 2005 a vyšší, 

 Průměrné HW nároky, avšak nemožnost provozu s MS Access 201/2013 64bit, 

 Uvedená cena cca 55 až 60 tisíc Kč bez DPH. 

Uvedené a přiblížené informační systémy postupují do druhého, užšího kola výběru. 

Podle jejich seřazení v této kapitole jsou zahrnuty do srovnávací tabulky v kapitole 

následující. Kromě toho bude do komparace s pořadovým číslem 8 zahrnuta i varianta 

vývoje na zakázku soukromým programátorem tak, jak je uvedeno v předchozí kapitole. 

Mimo uvedených sedm, respektive osm produktů byl z širšího výběru vybrán také systém 

Twist Inspire, bohužel po konzultaci s obchodním oddělením společnosti bylo sděleno, 

že produkt splňující požadavky zákazníka nabídnout nedokážou. Proto byla tato variantu 

z hodnocení zcela vyřazena. 
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4.5  Výsledky užšího výběru 

Část kandidátů z celkového portfolia postoupila do druhého kola, kde budou jednotlivé 

varianty porovnávány důkladněji. Pro tento úkol byla stanovena následující hodnotící 

kritéria s váhou 0,01 až 0,5. Produkty byly podrobeny hodnocení prostřednictvím 

průzkumu webových stránek, ukázek pracovního prostředí, demo režimů a dodatečných 

dotazů k dodavatelům. Výsledky hodnocení jsou znázorněny v následující tabulce: 

 

Tab. 2: Tabulka bodového hodnocení. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Název kritéria 
Váha 

kritéria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cena systému a podpory 0,20 1 1 - 3 2 5 4 3 

Zajištění následné podpory 0,10 5 5 5 5 5 5 5 2 

Rychlost dodání a zavedení 0,10 4 5 4 3 3 5 4 2 

Zavedenost dodavatele 0,05 4 4 4 5 5 4 4 1 

Přívětivé rozhraní 0,05 4 3 5 4 4 3 4 3 

Možnost rozšíření systému 0,05 4 3 4 4 5 4 4 3 

Možnost generování faktur 0,03         

Systém v češtině 0,02         

Možnost externího přístupu 0,03         

Modul správy skladu 0,07         

Modul evidence zakázek 0,07         

Plánovací modul (kalendář) 0,07         

Modul správy vozidel 0,04         

Modul správy zaměstnanců 0,04         

Náročnost na HW/SW 0,05 3 3 3 2 2 4 3 4 

Možnost cloudového řešení 0,03         

CELKEM 3,70 3,20 3,40 4,15 4,00 4,45 4,45 3,25 
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4.6  Výsledky konečného výběru 

Podle výsledků užšího výběru bylo zjištěno velmi podobné celkové skóre u variant číslo 

6 a číslo 7, tedy produktů ORAX a Altus Vario. Pro systém ORAX sice promlouvá 

skutečnost, že v ceně zahrnuje i poplatek za údržbu na jeden rok spolu s nižšími nároky 

na hardware serveru. Na druhou stranu však variantě systému od společnosti Altus 

Software nahrává flexibilita ve smyslu rozsahu služeb při implementaci, dále větší 

základna zákazníků představující vyšší jistotu, že společnost bude bez problémů fungovat 

po dobu životnosti IS. Kromě toho nabízí možnost eventuálně začít pronájmem licence a 

později ji zakoupit, v neposlední řadě také možnost externího přístupu z mobilního 

telefonu nebo tabletu, což bohužel software ORAX neumožnuje. 

Vítězem byl nakonec i přes něco vyšší pořizovací náklady za licenci vybrán informační 

systém Altus Vario. Systém v žádném z parametrů vyloženě nepropadl, navíc splňuje 

naprosto všechny požadavky, které byly zákazníkem stanoveny. 

 

4.7  Doporučení pro implementační fázi 

Předmětem následující kapitoly je nastínění průběhu fáze zavedení systému a spuštění 

jeho provozu, pozornost bude věnována dále možným rizikům, která mohou 

implementování a po následném uvedení do provozu nastat. 

4.7.1 Postup při implementaci systému 

Výběr a zavedení informačního systému do provozu společnosti není otázka několika 

týdnů. Již časový úsek mezi zahájením analyzování potřeb podniku k jejich definování, 

dále doba čekání na odpověď dodavatelů a sdělení hrubých a později přesnějších 

cenových nabídek indikují, že celý proces implementace až ke spuštění ostrého provozu 

ve firmě je otázka několika měsíců. Podle údajů dodavatelů bývá doba potřebná pro 

splnění všech souvisejících údajů odhadována na tři až šest měsíců. 
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Během nich je nutné absolvovat veškeré dílčí aktivity. Vyjma interního ujasnění 

koncepce poptávaného řešení, průzkumu trhu a výběru dodavatele je nutno provést 

v rámci přípravné části analýzu procesů a optimalizaci koncepce systému (je-li to možné) 

dle zjištěných potřeb, dále pochopitelně přípravu databázového serveru na jedné straně, 

ale i uživatelských počítačů na straně druhé. Následuje instalace samotného systému, 

definování potřebných číselníků, konverze dat ze stávající podoby, jejich naplnění do 

nového systému a následné testování (funkčnosti a kapacity), v neposlední řadě probíhá 

potřebné školení budoucích uživatelů a zajištění bezpečnosti. Až poté je možné systém 

předat k ostrému provozu. 

Dodavatel systému Altus Vario nabízí kompletní servis při procesu implementace s tím, 

že je schopen zajistit jak přípravu databázového a aplikačního serveru, instalaci aplikace 

na počítače ve společnosti, tak import dat a nezbytné školení podle harmonogramu 

dohodnutého se zákazníkem. Potenciální možnost představují zákaznické úpravy a 

doplňky. Přibližná cena implementace bude uvedena v následující kapitole. 

4.7.2 Možná rizika a jejich prevence 

Součástí kvalitně provedeného procesu výběru a následné implementace je zcela jistě také 

analýza potenciálních problémů a jejich řešení. S využitím metody Ishikawa diagramu 

příčin a následků byly nalezeny příčiny a následně možná preventivní opatření vybraných 

problémů, jež mohou teoreticky nastat: 

a) Uživatelé systému nerozumí - pokud by uvedený problém nastal a v jeho důsledku 

bylo po půl roce nebo roce zanecháno používání IS a došlo k navrácení ke starým 

metodám, důsledky mohou být fatální pro celou investici. Procesy by nebyly 

zjednodušeny a pro společnost by neplynula předpokládaná pozitiva. Možnou 

prevencí je nepodcenit školení zaměstnanců a seznámení s pracovním prostředím, 

důkladné vysvětlení důvodů zavedení systému a jeho přínosů. V neposlední řadě 

je klíčové zajistit co nejlepší přizpůsobení funkcí systému. 

 

b) Systém vykazuje nesprávná data - v tomto případě nebude možné s daty dále 

pracovat a situace může vygradovat k navrácení ke dřívějším způsobům práce 
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s daty. Doporučit lze důslednost při migraci dat či zvolení jejich vhodné 

standardizace. 

 

c) Únik údajů o zákaznících - pro předejití fatálních následků spojených se ztrátou 

důvěry či případným právním postihem je doporučena mimořádná pozornost při 

definici bezpečnostní politiky společnosti (optimálně využití konzultace 

s dodavatelem systému), opět školení uživatelů či promyšlení, která důvěrná data 

je opravdu potřebné v informačním systému sledovat. 

 

d) Problémy s připojováním k databázovému a aplikačnímu serveru - důsledkem 

takového problému mohou být výpadky či neúspěšné spojení a následná ztráta dat 

či nemožnost pracovat se systémem. Jako prevence je doporučeno zajištění 

vhodné konfigurace spojení a výcvik uživatelů, včetně zaškolení vybraného 

jednotlivce, jak primárně postupovat při potížích. 

Pro odhalení možných problémů a nedostatků je sice určena testovací perioda, avšak 

často jsou potíže odhaleny až během ostrého provozu, následky jsou poté o to 

nepříjemnější. Na uvedených příkladech lze sledovat důležitost všech dílčích fází v rámci 

implementace, avšak možnou prevencí všech z nich je věnování dostatečné pozornosti 

zaškolení budoucích uživatelů a pečlivost při konfiguraci. 

 

4.8  Ekonomické zhodnocení 

Závěrečná kapitola návrhové části je dedikována určením předpokládaných nákladů na 

zavedení vybraného informačního systému oproti očekávaným přínosům a výsledné 

zhodnocení, zda může být investice považována za smysluplnou. 

4.8.1 Zhodnocení nákladů 

Náklady spojené s pořízením informačního systému nejsou zastoupeny pouze cenou 

licence. Do kalkulace vstupují další položky, jako již zmíněná implementace a školení, 

ale i náklady spojené s pořízením serveru. Obměna stávajících počítačů ve firmě není 
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nutná, v případě pomalejšího chodu je dostačující rozšíření operační paměti. 

 

Tab. 3:Kalkulace nákladů 

Název položky Cena (bez DPH) 

Pořízení Licence SW Altus Vario 55.000 – 60.000 Kč 

Implementace systému 30.000 – 40.000 Kč 

Zaškolení uživatelů 10.000 – 15.000 Kč 

Pořízení serveru 10.000 – 15.000 Kč 

Celkem za pořízení systému 105.000 – 130.000 Kč 

Roční servisní poplatek „Maintenance“ 12.700 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Jak již bylo zmíněno, dodavatel nabízí například pro začátek možnost začít s pronájmem 

licence a v případě spokojenost a finanční únosnosti později licenci dokoupit. Podle slov 

společnosti je možnost v čase moduly variabilně přidávat a ubírat a upravovat tak cenu 

licence systému. Poté by vypadala kalkulace následovně: 

 

Tab. 4:Kalkulace nákladů při pronájmu licence 

Název položky Cena (bez DPH) 

Implementace systému 30.000 – 40.000 Kč 

Zaškolení uživatelů 10.000 – 15.000 Kč 

Pořízení serveru 10.000 – 15.000 Kč 

Celkem za pořízení systému 50.000 – 70.000 Kč 

Měsíční pronájem licencí + servisní poplatek 12.700 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Celkové jednorázové náklady jsou tedy odhadovány na cca 105 až 130 tisíc korun, 

následné roční poplatky se pohybují okolo 10% z pořizovací ceny, což spadá do rozpětí 

udávaného i dalšími dodavateli. Pokud by bylo v zájmu podniku pořizovací náklady 

snížit, je možná forma pronájmu, případně dohoda o zúžení poskytovaných služeb 

v rámci implementace a zajištění potřebných úkonů svépomocí či jiným IT technikem. 
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4.8.2 Zhodnocení očekávaných přínosů 

Již v samotném začátku bylo o informačním systému uvažováno jako o nástroji, díky 

němuž dojde k zefektivnění podnikových procesů. Pokud je však přihlédnuto ke všem 

aspektům vybraného řešení Altus Vario, nabízí se následující přínosy: 

 Jednodušší evidence zaměstnanců, správa jejich úvazků, docházky a mezd, 

 Snížení rizika opomenutí prací na zakázce díky společnému kalendáři, 

 Snížení rizika opomenutí rezervace vozidla a následný nedostatek vozidel, 

 Jednodušší vytváření faktur z objednávek, 

 Zjednodušení a evidence kontaktů se zákazníky, 

 Jasná odpovědnost pracovníků za jejich úkony v rámci systému, 

 Jednodušší předávání informací ve společnosti díky elektronické formě, 

 Funkce přehledů a porovnání tržeb, výdajů a dalších ukazatelů v čase, 

 Zjednodušení skladování a snadnější evidence skladových položek, 

 Možnost vzdáleného přístupu k datům díky mobilní platformě, 

 Úspora nákladů za licence stávajícího účetního software 

 Snadnější zálohování dat (jednodušší udržovat databázi, než všechny tabulky), 

 Možné zvýšení prestiže díky jednotné koncepci všech dokumentů a formulářů, 

 Možnost sekundárně použít server pro jiné účely (zálohy, úložiště dat), 

 Zvýšení počítačové a informační gramotnosti pracovníků díky školením. 

Přínosy informačního systému jsou zastoupeny zejména ve zvýšení rychlosti procesů, 

zjednodušení komunikace uvnitř společnosti a zpřehlednění, který zaměstnanec prováděl 

jakou operaci nejen v rámci systému, je možné zpětně identifikovat zaměstnance 

pracujícího na daném úkolu. 

4.8.3 Závěrečné zhodnocení investice 

Navzdory skutečnosti, že vedením společnosti nebyly dodány údaje o hospodaření firmy, 

jako jsou tržby nebo hospodářský výsledek za poslední roky, je důvodné domnívat se, že 

investice do vybraného informačního systému je smysluplná. 
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Je-li uvažována životnost investice (jak dlouho bude informační systém v provozu, než 

bude nahrazen jiným řešením) minimálně 5 až 7 let, poté mohou být souhrnné 

jednorázové náklady na pořízení licence, implementaci, školení a pořízení serveru 

(uvažována je střední hodnota, tj. 117.500,- Kč a střední doba investice, tj. 6 let), 

rozloženy na časové úseky životnosti investice. V tom případě platí následující: 

 Náklady rozložené do každého roku:   19.583,- Kč 

 Náklady rozložené do každého měsíce:  1.631,- Kč 

 Náklady rozložené do každého dne:   82,- Kč 

Uvedená úvaha nepředstavuje přesné vyjádření návratnosti investice, poněvadž nejsou 

známa data pro takový výpočet. Poslouží však jako hrubé vodítko k určení, jakou zátěží 

bude pořízení informačního systému pro společnost. Pokud jeho zavedení přinese 

časovou úsporu (díky jednodušším procesům či eliminaci problémů v procesech 

uvedených v analýze společnosti) přibližně 50 minut denně, při uvažované mzdové sazbě 

100 Kč/hodinu se dostáváme do bodu zvratu. 

Je důvodné se domnívat, že takového efektu bude pohodlně dosaženo, poněvadž ve 

společnosti je kolem 10 pracovníků, přičemž je uvažováno s tím, že současně může se 

systémem pracovat až 5 z nich. Nehledě na skutečnost, že každá opomenutá a opožděná 

zakázka či nespokojený zákazník z důvodů procesních problémů ve firmě znamená riziko 

ztráty loajality a s tím spojených tržeb. S ohledem na nabídku dodavatele je uvažovanému 

podniku doporučeno zvážit v začátcích pronájem licence na 1 až 2 roky a poté, po 

následném zhodnocení efektu, licenci zakoupit. 
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ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce byl stanoven cíl provést výběr informačního systému pro daný 

podnik, který bude sledovat jeho potřeby. Kritéria nepředstavuje pouze rozumná cena, 

nýbrž i přínos pro společnost ve smyslu zefektivnění podnikových procesů.  

Teoretická část práce byla zaměřena na pokrytí problematiky a metod, s nimiž je později 

nakládáno v rámci analytické a návrhové části práce. Představeny byly základní pojmy 

z oblasti podnikových procesů a informační systémů. Pozornost byla věnována mimo jiné 

i jeho výběru. Definovány byly jednotlivé kroky v tomto procesu a kritéria pro hodnocení. 

Následují pojmy ohledně implementace systému a s ní spojené výzvy. 

Hlavním cílem analytické části bylo představit podnik, pro který bude výběr 

informačního systému proveden. Základní údaje o společnosti, její velikosti a předmětu 

činnosti je následován rozborem jejího současného stavu. Provedena je analýza 

podnikových informačních technologií, procesů v podniku včetně jejich modelace a 

stanovení úzkých míst. Definovány byly oblasti, jež jsou v rámci podniku evidovány. Ty 

poslouží v následující kapitole jako podklad pro stanovení požadavků na budoucí 

informační systém. 

Na základě poznatků o společnosti a jejích procesech byly stanoveny požadované kritéria 

a funkcionality systému. Představeny byly možnosti dodání systému možnosti jeho 

provozování. Vedením společnosti definované požadavky vstupují jako hodnotící kritéria 

do dalšího výběru. Ten byl rozdělen do tří jednotlivých částí. Nejprve byl proveden 

průzkum trhu a vyčlenění řešení, která dokáží splnit potřebné požadavky. Ve druhém kole 

proběhlo kontaktování dodavatelů, provedeno bylo jejich hodnocení. 

V závěrečném finálním výběru byl zvolen vítězný systém Altus Vario. S ohledem na 

specifika společnosti byla definována doporučení pro implementační fázi, následovalo 

určení nákladů a možných přínosů vyplývajících ze zavedení takového informačního 

systému. Zhodnocena byla návratnost investice a možná rizika při zavádění a provozu 

systému. Cíl bakalářské práce tak byl splněn. Sekundární přínos práce představuje 

vodítko pro budoucí společnosti, jak potupovat při výběru a implementaci systému. 
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