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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, 

respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP 

(Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní společnosti. 

Druhým pilířem této práce je přiblížení možnosti spolufinancování rozvoje IS/ICT 

z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU a konkrétní poznatky z tohoto 

procesu v daném podniku. 

Abstract 

This thesis is focused on the enterprise information systems innovation or more 

precisely on the implementation of the Enterprise Resource Planning system in concrete 

SME. The second main objective of this thesis is to explicate the possibilities of IS/ICT 

development cofinancing from the state budget and EU Structural Funds and also to 

present  experience gained during this process in specified company. 

Klíčová slova 

Czechinvest, ERP systémy, implementace ERP, informační podpora podnikových 

procesů, inovace informačních systémů, Operační program Podnikání a inovace, 

podnikové informační systémy, podnikový proces, procesní analýza, Program podpory 

ICT v podnicích, projektové řízení, strukturální fondy EU 

 

Key words 

Czechinvest, ERP systems, ERP implementation, information support of enterprise 

processes, innovation of information systems, Operational programme enterprise and 

innovations, enterprise information systems, business process, process analysis, 

Programme of support ICT in enterprises, project management, EU Structural Funds 

 

 



  

Bibliografická citace VŠKP 

KÁCEL, J. Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků 

EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 106 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr 

Dydowicz, Ph.D. 



  

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci zpracoval samostatně na základě uvedené 

literatury a pod vedením vedoucího práce. 

 

 

 

 

 

 

V Brně  20.května 2009                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

        podpis 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petru Dydowiczovi, Ph.D. za jeho odborné 

vedení, konzultace a čas, který věnoval mé diplomové práci. Zároveň bych rád 

poděkoval zaměstnancům Hospodářské komory okresu Přerov za cenné rady týkající se 

problematiky evropských dotací a v neposlední řadě zaměstnancům společnosti 

PLASTICO spol. s r.o. za spolupráci při realizaci projektu zachyceného touto prací. 



  

Obsah 

Úvod……. ..............................................................................................................................9 

1 Vymezení problému a cíle práce..................................................................................10 

2 Teoretická východiska práce .......................................................................................12 

2.1 Informační společnost v globalizovaném světě .....................................................12 
2.2 Modely podnikových informačních systémů.........................................................14 
2.3 ERP Systémy .........................................................................................................16 
2.4 Databázové architektury ........................................................................................18 
2.5 Trendy v oblasti podnikových IS/ICT ...................................................................19 
2.6 Moderní přístupy a strategie inovací podnikových informačních systémů ...........25 

3 Analýza problému a současné situace.........................................................................28 

3.1 Základní informace o společnosti ..........................................................................28 
3.2 SWOT analýza společnosti ....................................................................................30 
3.3 Shrnutí stavu IS ve společnosti před počátkem implementace systému ERP .......31 
3.4 Shrnutí aktuálního stavu IS ve společnosti ............................................................33 
3.5 Shrnutí výsledků analýzy.......................................................................................38 

4 Vlastní návrhy řešení....................................................................................................40 

4.1 Základní pohled na celou problematiku.................................................................40 
4.2 Kritické faktory úspěchu implementace ERP........................................................44 
4.3 Zamyšlení nad projekty IS/ICT na pozadí krize....................................................53 
4.4 Výběr ERP systému a jeho dodavatele ..................................................................57 
4.5 Rozvoj informační společnosti  z pohledu EU ......................................................62 
4.6 Problematika smluvního vztahu v projektech IS/ICT............................................74 
4.7 Dosavadní průběh projektu inovace ve společnosti PLASTICO...........................76 
4.8 Řízení systému do budoucna .................................................................................87 

5 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení .........................................................91 

5.1 Rozpočet projektu ..................................................................................................91 
5.2 Přínosy návrhů řešení.............................................................................................92 
5.3 Hodnocení efektivity investic do IS/ICT ...............................................................94 

6 Závěr... ...........................................................................................................................99 

Seznam použité literatury ................................................................................................101 

Seznam použitých zkratek a symbolů .............................................................................103 

Seznam obrázků ................................................................................................................104 

Seznam tabulek .................................................................................................................105 

Seznam příloh....................................................................................................................106



 9 

 

Úvod 

Poslední roky vývoje celé lidské společnosti jsou ve značné míře ovlivňovány masivním 

rozvojem informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). 

Tyto technologie jsou postupně integrovány do nejrůznějších podnikových, ale i 

každodenních lidských aktivit, a silně tak ovlivňují běžné životy lidí. I v souvislosti 

s jejich rozvojem se stále častěji skloňují pojmy jako globalizace či informační 

společnost. 

Právě v tomto období globální informační společnosti se více než kdy dříve ukazuje 

význam informací. Znalost kvalitních a relevantních informací ve správný čas a na 

správném místě může výrazně ovlivnit rozhodování a konání jednotlivců, podniků či 

celých národů. Prostředníky v práci s informacemi jsou v dnešní době právě informační 

systémy. Přibližně v devadesátých letech minulého století se začaly v podnikovém 

prostředí objevovat informační systémy kategorie ERP. Za touto zkratkou se skrývá 

pojem Enterprise Resource Planning, který poprvé použila v roce 1990 poradenská 

společnost Gartner. Jsou jím označovány komplexní podnikové informační systémy, 

které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními 

činnostmi podniku. Jedná se typicky o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, 

prodej, fakturaci, účetnictví a mnohé další. Přestože pokrytí všech potřeb podniku 

jediným softwarovým řešením není zcela možné, jsou ERP systémy bez nadsázky 

nejvýznamnější kategorií na poli současných podnikových informačních systémů.  

IS/ICT podporují ekonomický růst, poskytují pracovní příležitosti a jejich vliv je patrný 

i v oblasti kvality života, vzdělávání, péče o zdraví, životního prostředí, kultury či 

bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i důraz, který jejich rozvoji přisuzují orgány 

Evropské unie. Ty definovaly hned několik strategických dokumentů zaměřených na 

tuto oblast. Velká pozornost při jejich sestavování přitom byla věnována potenciálu, 

který IS/ICT poskytují malým a středním podnikům. Právě na jejich růstu a prosperitě 

do značné míry závisí úroveň celé evropské ekonomiky. Na IS/ICT je v této souvislosti 

pohlíženo jako na klíčový sektor, který napomáhá k dosažení větší 

konkurenceschopnosti podniků. A tato myšlenka v době globálního ekonomického 

zpomalení ještě nabývá na významu. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Tato diplomová práce stojí svým tematickým zaměřením na dvou hlavních pilířích. 

Prvním z nich je problematika inovace podnikového informačního systému, přesněji 

problematika procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise 

Resource Planning) v podmínkách středně velkého výrobního podniku. Druhým pilířem 

této práce je pak oblast dotačních příležitostí financovaných z prostředků státního 

rozpočtu a strukturálních fondů EU zaměřená právě na rozvoj podnikových 

informačních systémů (PIS) a informačních a komunikačních technologií (ICT) 

v malých a středně velkých výrobních podnicích. 

Hlavním cílem této práce je návrh postupu inovace podnikového informačního systému 

ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. Co vnímám jako výhodu, je fakt, že společnost již 

k realizaci tohoto návrhu přistoupila. V této práci je tak možno již konfrontovat původní 

návrh se skutečným průběhem inovace. Na základě této konfrontace zároveň zhodnotit 

jak se společnost vypořádala s kritickými faktory inovace podnikového informačního 

systému, které tato práce ve své návrhové části popisuje. Nedílnou součástí práce je 

osvětlení dotačních možností rozvoje IS/ICT z prostředků EU. 

Aby bylo možné dospět k relevantním výstupům, je potřeba v prvních fázích provést 

důkladné analýzy. Především pak analýzu podnikového informačního systému, a to 

z hlediska funkčního, strukturálního, datového, uživatelského rozhraní, používaných 

technologií a jeho kompatibility se současnými  i budoucími zařízeními. A to jak v době 

před začátkem inovace, tak i zcela aktuálního stavu.  

V samotném návrhu se zaměřím na všechny fáze inovace informačního systému. Od 

prvního impulsu vedoucího k inovaci až po provozování a rozvoj systému do budoucna. 

Tento návrh budu již v době jeho tvorby konfrontovat s požadavky managementu 

společnosti. Je nezbytné, aby jeho členové měli jasnou a reálnou vizi toho, jak celý 

proces inovace podnikového informačního systému probíhá, co jim nový systém může a 

má přinést, a především jaké předpoklady musí být naplněny, aby celá inovace proběhla 

úspěšně. V návrhu budou zároveň zohledněny potřeby samotných uživatelů systému, 

protože to budou právě oni, komu tato inovace změní po mnoho let neměněné pracovní 
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návyky. Při tvorbě tohoto návrhu budou brány v potaz také aktuální trendy z oblasti 

podnikových informačních systémů, projektového řízení inovací a trendy v oblasti 

informačních a komunikačních technologií vůbec. Vzniknout by tak měl ucelený pohled 

na danou problematiku s vytyčenou cestou, kterou by se podnik měl vydat a 

vyznačenými kritickými faktory, které je po této cestě potřeba brát v patrnost. 

Konfrontací s již realizovanými částmi návrhu zároveň poskytnu ponaučení z chyb a 

nedostatků a navrhnu opatření k zamezení jejich vzniku do budoucna. 

Zda-li se společnost PLASTICO rozhodne postupovat striktně dle mého návrhu, je již 

pouze na rozhodnutí jejího managementu. Ten musí sám zhodnotit silná a slabá místa 

jeho aplikace v praxi. Mou snahou však je navrhnout co možná nejlepší řešení 

s maximalizací přínosů pro podnik. Přestože je celý návrh opřen o aktuální situaci ve 

společnosti PLASTICO, mnohá jeho doporučení budou natolik univerzální, že je 

nasnadě ho využít i jako metodické pomůcky při řešení obdobné situace v jiném 

podniku. 
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2 Teoretická východiska práce 

Ještě před tím, než přistoupím k popisu konkrétního návrhu řešení, rád bych v této 

kapitole uvedl teoretické poznatky, o které jsem se při návrhu řešení opíral. Stěžejní část 

je věnována problematice podnikových informačních systémů – jejich vymezení, 

historii, technologiím a trendům v této oblasti. Na začátku této kapitoly bych se však 

chtěl poměrně globálně zaměřit na podmínky, v jakých jsou dnes podnikové informační 

systémy využívány. Tento komplexní pohled by měl pomoci k pochopení, z jakého 

důvodu se podnikové informační systémy vyvinuly ke své současné podobě, jaké je 

jejich využití, přínosy a jakým směrem se může tato oblast formovat do budoucna.  

2.1 Informační společnost v globalizovaném světě 

Již v názvu této podkapitoly figurují dva velmi významné pojmy posledních let. Pojem 

globalizace se s významem a kontextem, jak jej známe z dnešní doby objevil někdy v 

druhé poloviny 20. století. Globalizace je pojem používaný k popisu změn ve 

společnosti a ve světové ekonomice, které jsou důsledkem dramatického vzrůstu 

mezinárodního obchodu a sbližování kultur. V podmínkách globalizace jsou podniky 

vystaveny mnoha novým trendům, možnostem, ale i hrozbám, které se dotýkají všech 

důležitých stránek podnikání. Vždyť i celosvětová finanční, hospodářská, či obecně 

ekonomická krize se „díky“ globalizaci mohla projevit i na opačném konci světa, než 

původně vznikla. Globalizace je bezesporu fenoménem posledních několika desítek let. 

Toto období je velmi často nazýváno také informačním věkem, a velmi úzce souvisí i 

s vývojem informačních a komunikačních technologií. (5) 

Právě v této atmosféře se čím dál častěji setkáváme s pojmem informační společnost. 

Tento pojem bývá chápán jako soubor nástrojů informačních a komunikačních 

technologií, které se stávají postupně určujícím faktorem rozvoje ekonomiky a zároveň i 

významně ovlivňují rozvoj celé společnosti. Zdrojem rostoucí hodnoty hrubého 

národního produktu se ve vyspělých zemích stávají v poslední době odvětví, která mají 

přímou vazbu na ICT nebo výsledky ICT silně využívají. Pojem informační společnost 

zahrnuje celkové prostředí, ve kterém se odehrává život lidí a nejen pouhý soubor 
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prostředků informatiky. Představuje filosofii práce s informacemi, spočívající v tom, že 

informace nejsou samoúčelné a lidé je neshromažďují jen proto, aby je měli, ale proto, 

aby se podle nich rozhodovali ve zcela konkrétních situacích.  

Při pohledu na podniky v historickém kontextu zjistíme, že se hlavní zaměření posouvá 

od vlastnictví půdy, nerostného bohatství, výrobních strojů a zařízení k vlastnictví 

informací a znalostí – což je taktéž znakem informační společnosti. V současné době 

jsou podniky nuceny pružně reagovat a přizpůsobovat se rychlým změnám, které se 

odehrávají v jejich okolí. Ke změnám v oblasti vědy a výzkumu, využívání nových 

technologií a postupů, či rozvoji ICT dochází takovým tempem a způsobem, který se 

stává naprosto nepředvídatelným. V podnikové praxi je tak velmi složité predikovat 

budoucí vývoj na trhu, a značně se tak omezuje možnost používat mnohé dříve 

osvědčené postupy rozhodování. Díky rozvoji informační společnosti je však možno se 

opřít například o vznik nových cest a příležitostí pro podnikání, marketing, elektronický 

obchod, výrobu, neskladové zásobování, elektronické publikování, práce na dálku, práci 

ve virtuálních týmech, výzkumné sítě, vzdělávání a mnohá další. (6) Prosperitu 

podnikům nedokáží zabezpečit pouze vyspělé technologie a kvalitní organizace práce, 

ale je potřeba využívat také kvalitních a relevantních informací, které jsou ve správný 

čas k dispozici správnému uživateli a to na všech úrovních podniku. Takovéto správně 

aplikované informace mohou pomoci jak směrem dovnitř podniku - snížit výdaje, zvýšit 

příjmy, tak i směrem k trhu – přiblížení k zákazníkovi, zvýšení transparentnosti vůči 

dodavatelům, obchodním partnerům či jiným stakeholderům. 

Za těchto okolností je tak více než kdy jindy patrné, že ICT musí – stejně jako veškeré 

jiné technologie - odpovídat potřebám podniků, musí poskytovat takové výsledky a 

efekty, které budou pro výkonnost a úspěšnost firmy na trhu významné, a které budou 

adekvátní do nich vloženým investicím. Aby bylo možno dosáhnout maximálních 

efektů podnikové informatiky, musí firmy dokázat přesně a kvalifikovaně formulovat 

své požadavky na tyto technologie. Pro to, aby však bylo možno tyto přesné definice 

formulovat, je nutno získat hlubší přehled o problematice podnikových informačních 

systémů. A právě toto je účelem následujících kapitol. 
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2.2 Modely podnikových informačních systémů 

Informační systém je možno chápat jako množinu prvků a jejich vzájemných vazeb 

realizovaných prostřednictvím informací. Zaměříme-li se konkrétně na podnikové 

informační systémy, tyto představují soubor činností, které zabezpečují sběr, přenos, 

uchovávání, zpracování, distribuci a prezentaci dat v organizaci pro potřeby 

rozhodování tak, aby řídící pracovníci mohli efektivně vykovávat své funkce. (3) Na 

podnikové informační systémy je však možno pohlížet z různých hledisek. Šíře o této 

problematice pojednává např. (12) Vybraná hlediska však zmíním i zde. 

Holistický pohled 

Jedná se o globální pohled na informační systém zastávající názor, že IS netvoří pouze 

prostředky ICT. Ty se totiž odlišují od ostatních výrobních technologií tím, že jsou 

určeny pro široké spektrum pracovníků napříč organizační strukturou. Tento pohled 

vychází ze skutečnosti, že se informace v podniku nevyskytují izolovaně ale v rámci 

celého informačního systému, přičemž jsou rozděleny podle stupně formalizace a podílu 

lidského faktoru. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 1: Holistický pohled na IS 

 IS podporovaný ICT – pracuje se softwarově zpracovanými informacemi 

v podniku 

Formalizovaný IS 

IS obecně 

IS podporovaný ICT 
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top 
management 

střední 
management 

práce s daty a  
tvorba know-how 

výrobní a obslužné činnosti 

 IS formalizovaný – zahrnuje formálně zpracované informace uvnitř podniku, 

jedná se zejména o informace uložené na papírových nosičích 

 IS obecně – jedná se o sociotechnický systém zahrnující všechny informace, i ty 

co nejsou nijak zaznamenány (znalosti uložené v lidských hlavách)  

Z hlediska úrovní řízení podniku 

Zachycuje IS z pohledu jeho uživatelů - jakým způsobem slouží jejich potřebám při 

rozhodování a řízení. Uživatelé v podniku netvoří homogenní skupinu, a ve vztahu k IS 

se liší především svým postavením v rámci organizační struktury podniku a k němu 

náležejícími kompetencemi a odpovědnostmi. Rozlišují se zároveň i potřebou jiných 

informací, čemuž mnohdy odpovídá potřeba jiných hardwarových i softwarových 

prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Pohled na úrovně řízení podniku pro potřeby IS ( 12, str. 44) 

 Top management – má za úkol tvorbu strategií a vizí podniku, potřebuje 

především přehledné a agregované informace o stavu a trendech 

v podniku a také informace o okolí podniku. Pro svou práci 

využívají manažerské informační systémy (EIS, MIS) či Business 

Inteligence, která zahrnuje soubor analytických a reportingových 

nástrojů, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již 

proběhlých jevů, ale také k předpovídání budoucího vývoje. 
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 Střední management – je odpovědný za taktické řízení, zajištění a kompletní 

realizaci zakázek, potřebuje informace právě pro toto plánování a 

řízení, k čemuž využívá IS typu ERP. 

 Pracovníci zpracovávající znalosti a data – zpracovávají návrhy výrobků a 

výroby, zajištění výrobních zdrojů, k čemuž potřebují technické a 

technologické znalosti a dovednosti, informace o stavu zásob, 

kapacit, nákladů atp. Taktéž využívají systémů ERP a zároveň 

aplikací CAD, PDM, CAP. 

 Výrobní a obslužní pracovníci – mají na starosti realizaci výrobků a služeb a 

zajištění dat z výroby, skladů, fakturací atp. K tomuto využívají 

informací pro technologické a logistické procesy. Používají 

především čistě operativní prostředky IS. (5) 

2.3 ERP Systémy 

ERP je zkratkou pro pojem Enterprise Resource Planning, který poprvé použila v roce 

1990 poradenská společnost Gartner. Tento pojem označuje komplexní podnikový 

informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících 

s produkčními činnostmi podniku. Jedná se typicky o výrobu, logistiku, distribuci, 

správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví a jiné. (5) Přestože pokrytí všech potřeb 

podniku jediným softwarovým řešením není beze zbytku možné, jsou v této oblasti 

dominantní právě integrované informační systémy ERP. Bez nadsázky se jedná o 

nejvýznamnější kategorii na poli současných podnikových informačních systémů. 

Dokazuje to také skutečnost, že systémy této kategorie využívá více než 90 % podniků 

zařazených v české TOP 100 a vůbec ovlivňují rozhodování v podnicích s významným 

podílem na exportu, zaměstnanosti i na tvorbě HDP České republiky (2) 

Pro získání bližší představy o funkcionalitě a využití těchto systémů v podnicích je 

dobré nastínit historický kontext, za kterého ke vzniku těchto systémů došlo. Vývoj, 

který vedl až k dnešním podnikovým IS začíná někdy v období 80. let minulého století. 

Tehdy se v podnicích hojně využívaly automatizované systémy řízení (ASŘ), které 

tvořily počítačovou podporu všech stupňů řízení včetně technologických procesů, byly 

charakteristické především agendovým zpracováním na systémech mainframe. Na 
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přelomu 80. a 90. let dochází k zaměření na počítačové integrování výroby. Objevují se 

tzv. CIM (Computer Integrated Manufacturing) systémy, jenž vycházely z myšlenky 

jednotného databázového zpracování pro podporu výroby s cílem zajistit flexibilní 

produkci, zkrátit čas realizace a usnadnit práci se samotnými daty. Tato řešení  většinou 

integrovala jak konstrukční návrh zpracovávaný aplikacemi CAD (Computer Aided 

Design), tak realizaci výrobku aplikacemi CAM (Computer Aided Manufacturing). 

Postupem doby se však podnikové IS začaly nad CIM zaměřovat také na oblast 

plánování a řízení logistického toku celých zakázek. Tuto funkci plnily tzv. MRP II 

systémy (Manufacturing Resource Planning) nebo jejich obdoba PPS 

(Produktionsplanung und-steuerung) v německy mluvících zemích. V průběhu 90. let až 

k přelomu století dochází spojováním funkcí CIM, MRPII a aplikací pro podporu 

finančního řízení ke vzniku integrovaných řešení ERP. (5) 

Vývoj se ovšem nedá zastavit a z velké části díky rozvoji internetu dochází po přelomu 

století k tendenci více integrovat podnik a jeho IS navenek - směrem k zákazníkům, 

dodavatelům a partnerům. Na jádro ERP se tak začaly nabalovat aplikace sloužící 

k podpoře řízení dodavatelských řetězců SCM (Supply Chain Management), řízení 

vztahu se zákazníky CRM (Customer Relationship Management), elektronického 

obchodu, a to celé zastřešeno manažerskými nadstavbami MIS (Management 

Information System) využívajícími možností analytických nástrojů Business 

Inteligence. V této souvislosti se potom hovoří o tzv. rozšířených ERP systémech, nebo 

také extended ERP či ERP II. Myšlenka ERP systémů se však i nadále rozvíjí a 

obohacuje o nové aplikace a možnosti využití.  

 

Obrázek č. 3: Rozšířený model ERP jak jej popisuje prof. Josef Basl (2, str. 89) 

ERP CRM 

MIS 

SCM zákazníci dodavatel
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Praxe řízení podniků s sebou přináší snahu o maximalizaci jejich efektivního fungování 

hledáním nových metod řízení. Ruku v ruce s tím dochází i k implementaci těchto 

metod do podnikových IS. Mezi nejvyužívanější principy v systémech ERP patří kromě 

již zmiňovaného MRPII také JIT (Just In Time), často doplňována prvky metody 

Kanban, a také TOC (Theory of Constrains) s prvky DBR (Drum Buffer Rope) a OPT 

(Optimized Production Technology). Tyto metody se od sebe liší svými principy, 

možnostmi nasazení, a především svým pohledem na logistický tok, kde rozlišujeme 

dva hlavní přístupy. 

 Pull (tažný) systém – realizace produktu je iniciována odběratelem a je 

realizováno pouze to co je objednáno 

 Push (tlačný) systém – produkt je realizován podle plánu, který zakázku 

výrobou „protlačuje“ 

A potom při pohledu na výše zmiňované systémy: 

 JIT – tažný systém orientovaný na včasné dodávky zboží, vznikl v 50. letech 

20. století v Japonsku 

 MRPII – tlačný systém složený z prvků plánování materiálových požadavků 

výroby, zpětné vazby informací z výroby a kapacitního 

plánování výroby, tato metoda vznikla v 70. letech 20. století 

v USA 

 TOC – teorie omezení, jedná se o tlačno-tažný systém zaměřující se na tzv. 

„úzká“ místa, která tvoří kapacitní omezení systému (5) 

2.4 Databázové architektury 

V sedmdesátých letech minulého století vznikly za účelem odstranění potíží se 

zpracováním velkých objemů dat tzv. databázové systémy. Databázový systém je 

systém sloužící k racionálnímu ukládání a zpracování dat, se kterými lze následně 

efektivně manipulovat – např. přidávat nové nebo aktualizovat stávající údaje, 

zobrazovat a rychle vyhledávat uložené údaje, provádět matematické výpočty, 

uspořádat do pohledů a sestav a mnohé další. 

Databázové systémy oddělují vlastní data od jejich zpracování a jsou charakteristické 

tzv. třívrstvou architekturou, kde datová vrstva (vlastní data) je oddělena od vrstev 
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aplikační (SŘBD – systém řízení báze dat) a prezentační (databázová aplikace - 

uživatelské rozhraní). Způsob fyzického rozmístění jednotlivých vrstev databázového 

systému pak definuje následující databázové architektury, které jsou zároveň seřazeny 

dle jejich historického vývoje: 

 centrální architektura – na hlavním počítači běží všechny tři vrstvy 

databázového systému. Uživatelé přistupují k databázi z lokálně 

připojených nebo vzdálených terminálů. Problémem je přístup více 

uživatelů. (př. Mainframe) 

 architektura file–server – odděluje databázi, která je uchovávána na výkonném 

serveru a SŘBD s databázovou aplikací jsou umístěny na 

uživatelském počítači. Tato architektura ulehčuje práci více 

uživatelů, zato značně vytěžuje síť a celková rychlost systému je 

závislá na rychlosti uživatelské stanice. 

 architektura klient–server – jedná se o v současné době nejpoužívanější 

databázovou architekturou. Její hlavní výhodou je oddělení SŘBD 

a databáze od uživatelské stanice. Režim práce je zde založen na 

principu dotaz-odpověď. Klient vyšle požadavek na SŘBD, ten jej 

zpracuje a vrátí pouze vyžádaná data. Komunikace se děje ve 

speciálních dotazovacích jazycích. Tato architektura zajišťuje 

minimální vytížení klientských stanic a komunikačních sítí. (12) 

 On-demand architektura – někteří autoři (2) chápou toto řešení jako další 

vývojovou etapa, která může do budoucna nahradit doposud 

dominantního architekturu klient-server. Tato architektura staví na 

značně odlišné filosofii využívající technologie jako SOA, SaaS a 

internet. Blíže je k těmto technologiím pojednáno v následující 

kapitole. 

2.5 Trendy v oblasti podnikových IS/ICT 

Tato podkapitola se zaměřuje na pojmy, které se v posledním období velmi často 

skloňují v souvislosti právě s podnikovými informačními systémy. Některé z těchto 

pojmů existují již delší dobu, ale širší pozornosti se jim dostalo až nyní, jiné z nich jsou 
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naprostými novinkami. Je těžké nyní odhadovat, jakého rozšíření se dané technologie, 

případně přístupy dočkají – některé z nich možná upadnou v zapomnění, jako jsme toho 

mohli být svědky už mnohokrát dříve, co je však nutno říct – nyní se právě okolo těchto 

pojmů formuje budoucnost podnikových informačních systémů. 

SOA - Service Oriented Architecture 

Pojem SOA, neboli architektura orientovaná na služby není v IT světě myšlenkou zcela 

novou, značné pozornosti a rozvoje se jí dostává až v posledních letech, a to především 

díky dostatečné technické podpoře (spolehlivé sítě, kvalitní komunikační protokoly,  

dostatečný výpočetní výkon dnešních počítačů, atp.) a dále díky aktuálním požadavkům 

firem na IT prostředky, které jsou mnohem více svázány s obchodními záměry a s 

procesy probíhajícími uvnitř firmy, než poskytovaly dosavadní informační systémy. 

Architektura orientovaná na služby patří v posledním období k nejdiskutovanějším 

tématům na poli podnikových informačních systémů, přesto však neexistuje jednotná 

definice tohoto pojmu, která by přesně zachycovala jeho podstatu. (25) 

O definici pojmu SOA se pokusila poradenská společnost Gartner, kdy SOA je chápána 

jako taková aplikační topologie, ve které je funkční logika aplikace uspořádána do 

modulů (služeb) s jasnou identitou, smyslem a programově přístupnými rozhraními. 

Služby se v ní chovají jako „černé skříňky“, jejich vnitřní struktura je nezávislá na 

druhu a povaze okolí, kterým jsou využívány. V SOA architektuře jsou data a funkce 

zapouzdřeny do modulárních komponent se zdokumentovanými rozhraními. Tento 

způsob zjednodušuje návrh aplikací a zaručuje možnost jejich vývoje a budoucího 

rozšiřování. Aplikace vyvinuté v architektuře SOA mohou být podstatně jednodušeji 

integrovány s různorodými, externě pořízenými aplikacemi než monolitické, ne-SOA 

aplikace. (18) 

Tato definice je však poměrně složitá, podstatou ale je, že SOA je přístup k 

organizování IT zdrojů pomocí jednotného řešení, které má za cíl maximalizovat 

flexibility managementu v podniku. Servisní architektura modularizuje IT zdroje a 

vytváří volně vázané business procesy určené k šíření informací v systému. Pro dobře 

navrženou servisně orientovanou architekturu je nezbytná nezávislost business procesů 
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na platformě, protože pouze tak lze zajistit potřebné navýšení flexibility v podniku. 

Servisní orientace se tak stává prostředkem pro integraci rozdílných systémů. Každý IT 

prostředek, systém, aplikace nebo i obchodní partner může vystupovat jako služba. 

SOA je v podstatě kolekcí služeb, které komunikují mezi sebou a ke komunikaci 

využívají standardizované protokoly a dohodnutá rozhraní. Díky těmto rozhraním se 

může měnit implementace služeb, aniž by byla ovlivněna schopnost systému služby 

používat. Přináší tak řešení ve formě vysoce flexibilních aplikací, které dovolují 

získávat informace mnohem snadněji a v mnohem přístupnější podobě. Koncový 

uživatel si tak může zvolit formu výstupních dat a tato data zpracovávat a prohlížet na 

široké paletě zařízení, jako webový portál, aplikační klient nebo mobilní přístroj. 

Dynamické aplikace dovolují podnikům zlepšovat a automatizovat manuální úlohy, 

zpřehledňují interakce se zákazníky a obchodními partnery a pomáhají lépe organizovat 

business procesy. (15) 

ECM - Enterprise Content Management 

Při globálním pohledu na současné podniky a data v něm uchovávaná, je nutno říci, že 

se nikdy nejedná pouze o data uchovávaná ve strukturovaných databázích, se kterými 

pracují například již zmiňované systémy typu ERP. Studie v literatuře poukazují na 

poměrně vysoký, až 80% podíl nestrukturovaných informací v podniku, mezi něž patří 

např. e-maily, směrnice, podnikové znalosti, obrazové a výkresové dokumentace, obsah 

podnikových webů a jiné dokumenty. V těchto podmínkách se v poslední době stále 

více prosazují aplikace označované jako ECM (Enterprise Content Management).  

Smyslem zavádění ECM je zejména sdílení a komplexní správa podnikových informací 

a dokumentů. Tímto jsou podnikové dokumenty systematizovány a centralizovány, a 

přitom technicky mohou data fyzicky existovat v různých úložištích. V podnicích dále 

narůstá potřeba umožnit správu informací z dokumentů v menších celcích než je celý 

dokument, aby jej mohlo zpracovávat současně více uživatelů. Řešením jsou tzv. 

složené nebo kompozitní dokumenty, které toto umožňují. ECM se poskytovanými 

možnostmi správy a přístupu k dokumentům stávají nedílnou součástí podnikových IS. 
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Web 2.0 a Enterprise 2.0 

Dalším poměrně aktuálním trendem jsou techniky umožňující zpracovávat informace 

užívané na webu jako blogy nebo wiki. Blog je označení webové aplikace obsahující 

příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Slovo blog vzniklo stažením 

anglického „web log“ což v češtině přeneseně znamená webový zápisník. Wiki je pak 

označení webů (nebo obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům 

podobně jako v internetových diskusích přidávat obsah, ale navíc jim také umožňují 

měnit obsah stávající. Nedílnou součástí těchto aplikací musí být podpora fulltextového 

vyhledávání ze značného množství dokumentů.  

Blogy a wiki bývají zahrnovány do trendu označovaného jako Web. 2.0. Tento pojem 

poprvé použila v roce 2003 O'Reilly Media a v podstatě označuje jakousi další fázi 

vývoje webu, včetně jeho architektury a aplikací. Nejedná se však v zásadě o novou 

technologickou generaci webu, ale spíše o způsob práce. Přináší změnu hypertextových 

stránek z izolovaných úložišť informací v platformou poskytující webové aplikace. Více 

je zde zároveň kladen důraz na sociální a ekonomický rozměr. V odborně zaměřených 

zdrojích, především na internetu se objevil již i termín Web 3.0, zatím však nepanuje 

přílišná shoda v tom, jaké nové trendy a technologie by měl zahrnovat. 

Dopady Webu 2.0 do podnikových IS někteří autoři označují jako Enterprise 2.0. O 

tomto fenoménu jsou v literatuře zmínky především z hlediska urychlení některých 

podnikových rozhodovacích procesů, které mohou být i díky sdílení informací 

prostřednictvím blogů a wiki rychleji vyřešeny. (2) 

CI - Competitive Intelligence 

Podnikové informační systémy jsou v našich podmínkách standardně vytvářeny 

především pro podporu řízení interních procesů zaměřených na rozhodování o vnitřním 

chodu organizace.  V mnohem menší míře jsou pak vytvářeny pro podporu rozhodování 

o chování organizace v konkurenčním boji. Je však důležité neomezovat se pouze na 

podnikový svět interních a archivních informací nebo informací volně dostupných na 

internetu.  
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Potenciál nabízejí existující světové databáze. Podnikům jsou tímto způsobem k 

dispozici důležité externí informační zdroje, z nichž je patrné např. jak vypadá a kam se 

vyvíjí trh, na kterém podnik funguje, kam směřuje a čím se zabývá konkurence podniku 

nebo jak je podnik hodnocen okolím atp. A zde přichází ke slovu Competitive 

Intelligence (volně přeložitelné jako konkurenční zpravodajství). CI lze definovat jako 

cílevědomý, etický postup pro získávání, analýzu a řízení externích informací, které 

mohou mít vliv na plánování, rozhodování a vůbec celkové fungování podniku. (2) CI 

je interdisciplinární obor, který integruje znalosti a dovednosti ve využívání speciálních 

informačních technologií. Získává a analyzuje informace o trendech trhu a vývoji 

odvětví, které umožňují pokročilou identifikaci rizik a příležitostí.  

Competitive Inteligence se stává přístupem, jak systematicky vyhledávat informace z 

relevantních informačních zdrojů, takto shromážděné informace analyzovat, 

interpretovat v jejich vzájemném kontextu, a poskytovat ve strukturovaných výstupech 

kompetentním pracovníkům organizace. Tímto mohou značně přispět k možnosti 

úspěšně podnikat ve vysoce konkurenčním prostředí, a to zejména dnes v době 

celosvětové hospodářské krize. 

Informace analyzované pomocí nástrojů CI jsou pak k dispozici v mnoha 

profesionálních, především komerčních on-line systémech, z nichž je možno jmenovat 

např. F&S Index, PROMPT (Predicasts Overview of Market & Technology), či 

Newswire ASAP. (4) 

SaaS 

K hlavním trendům v současnosti patří také nabízení podnikových aplikací formou SaaS 

- Software as a Service – neboli software jako služba. V tomto případě hraje významnou 

úlohu internet. Software je pak dodáván nikoli prostřednictvím zakoupení licencí, ale 

jako služba dostupná prostřednictvím internetu. SaaS tak představuje poskytování jedné 

aplikace mnoha zákazníkům a zákazník dostává přesně to, co požaduje a také platí jen 

za to, co skutečně využívá. SaaS je založen na oddělení vlastnictví určité aplikace od 

jejího používání. Poskytovatel se tedy stará o provoz IS, vykonává veškeré činnosti 

související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré 
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náklady s tím spojené. Uživatel dostává k dispozici již přímo aplikační výkon v 

definovaném rozsahu včetně komplexního zajištění provozu a aplikačních služeb. (2) 

Samotná myšlenka poskytování podnikových aplikací přes internet vznikla přibližně 

v polovině 90. let minulého století kdy vznikl model ASP (Application Service 

Providing). Ten se však vesměs vytratil se splasknutím tzv. „dot.com“ bubliny. Měl 

však i jiné problémy. SaaS je považován za nástupce modelu ASP a právě některými 

změnami ve své filosofii se snaží odstranit nedostatky původního modelu. Zásadně se 

jedná o to, že model SaaS je vždy typu „one-to-may“, kdy jedna aplikace je 

poskytována mnoha uživatelům. ASP aplikace byly poskytovatelem často provozovány 

speciálně pro jediného klienta („one-to-one“). Toto zabezpečuje poskytovatelům SaaS 

jednodušší a levnější správu a vývoj celého systému a umožňuje těžit z úspor z rozsahu. 

(16) SaaS je mnohými autory chápán jako další vývojová etapa, která může postupně 

převládnout po období dominantního řešení klient-server.  

Open source 

Dalším často skloňovaným pojmem, který v poslední době stále intenzivněji proniká i 

do oblasti podnikových IS je open source software (OSS). Open source je definován 

jako určitý popis principů a metodik k prosazení otevřeného přístupu k tvorbě a návrhu 

produkce různého zboží, produktů, zdrojů či technologických postupů. Nejběžněji je 

pak spojován se zdrojovými kódy k software, které jsou takto dostupné široké veřejnosti 

s odlehčenými nebo žádnými právy k intelektuálnímu vlastnictví. (2) 

Pro další rozšíření je u open source software zásadní právě otázka licencování. 

Základním hlediskem členění je, zda dané dílo obsahuje copyright. Tato otázka je 

poměrně sofistikovaná a obsahuje několik kategorií ošetřujících povahu licence jak pro 

originální zdrojový kód, tak pro díla odvozená. Z tohoto pohledu je možno zmínit krajní 

případ tzv. public domain software tedy jako „veřejný majetek" či „veřejné vlastnictví.“ 

Projektů zaměřených na open source software je dnes již velké množství a existuje 

skupina jejichž nasazení je skutečně masové. Do této skupiny se řadí například Apache 

(webový server), Linux (jádro nejpoužívanějšího OSS operačního systému. Mozilla 

(webový prohlížeč), OpenOffice (kancelářský balík), Perl (programovací jazyk.) a 
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mnoho dalších. Pro tuto práci je však mnohem důležitější, že i v kategorii podnikových 

IS nabízí koncept open source řadu možností v celé škále aplikací. Zřejmě 

nejvýznamnější OSS aplikace na tomto poli zachycuje následující schéma: 

 

Obrázek č. 4: Podnikové open source (Zdroj:www.bsys.cz) 

Přes vesměs nekomerční bázi, prokázal koncept OSS svou životaschopnost a schopnost 

konkurovat proprietárnímu software (běžně komerční software, u kterého jeho autor 

upravuje licencí či jiným způsobem možnosti jeho používání). Ze své podstaty je jeho 

prosazovaní snadnější v oblastech malých a středních podniků. U velkých podniků je 

jejich uplatnění z důvodu nutnosti spolupráce se silnými partnery spíše okrajové. 

2.6 Moderní přístupy a strategie inovací podnikových informačních systémů 

Inovace informačního systému je pro podnik vždy značně komplikovaným procesem. 

Nejenže dojde k ovlivnění fungování celého podniku po mnohdy řady měsíců 

v důsledku probíhajících implementačních prací, ale zároveň k ovlivnění chodu celé 

společnosti po řadu let právě v důsledku využívání zvoleného řešení. Má-li tedy být tato 

inovace úspěšná, je potřeba k ní přistupovat velmi komplexně, systematicky a 

v návaznosti na celkovou podnikovou strategii. Zároveň je více než žádoucí řídit se 

známými teoretickými a v praxi prověřenými postupy. Předpoklady, které by snad ani 

nebylo nutno zmiňovat jsou především kvalitní týmová práce, dostatek adekvátních 

informací a mnohdy důležitá konzultace se specialisty. 
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Jak již bylo zmíněno dříve. Inovace podnikového informačního systému musí být nutně 

součástí celopodnikového strategického rámce. A zde přichází na řadu podniková 

informační strategie. Právě definice informační strategie má přispět k naplnění globální 

podnikové strategie z pohledu podpory jejích cílů prostředky IS/ICT. O správném 

přístupu k definici podnikové informační strategie toho bylo napsáno mnoho (např. 12, 

23) Zjednodušeně lze však říct, že podniková informační strategie by měla vést ke 

správnému, systematickému investování do ICT s cílem zajistit co nejvyšší efektivnost 

IS vzhledem k vloženým prostředkům, cílům podniku a jeho celkovému dalšímu 

rozvoji. 

Co je důležité zmínit – inovace podnikových informačních systémů jsou v současné 

době realizovány formou projektů. Bližšímu pohledu na projektový a procesní 

management v oblasti podnikových informačních systémů se zde však zcela záměrně 

vyhnu. O teoretické poznatky z této oblasti se bude opírat návrh řešení a mnohé z těchto 

poznatků zde budou přímo aplikovány. Na tomto místě bych naopak chtěl zmínit cesty a 

strategie inovace podnikových informačních systémů. 

Cesty inovace podnikových informačních systémů 

Je objektivní realitou, že v současné době má snad již každá firma nějaký informační 

systém zaveden, pokud však vyvstane potřeba tento informační systém inovovat, 

existují v podstatě 4 cesty, jak toho dosáhnout: 

 Rozvoj existujícího softwarového řešení – na jedné straně maximálně využívá již 

vynaložené investice, na straně druhé však nezaručuje celkový 

efekt a plnění možných budoucích požadavků podniku. 

 Vývoj nového IS na zakázku – tato forma zaručuje absolutní přizpůsobení 

požadavkům a potřebám podniku, jedná se však o časově a 

finančně velmi náročný postup, který s sebou nese vyšší riziko 

nezdaru a možné problémy v dlouhodobé udržitelnosti. 

 Nákup hotového, parametrizovaného IS – představuje pro podnik nižší náklady, 

než řešení na zakázku, rychlejší zavedení a garantovanou funkčnost 

včetně dalšího rozvoje. Problémem je nikoli stoprocentně 

požadované pokrytí požadavků firem, které  je však eliminováno 
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tzv. „customizací“ která představuje možnost omezených úprav dle 

speciálních potřeb zákazníka. (2) 

 Saas – tato cesta je detailně popsána v kapitole věnující se současným trendům 

v oblasti PIS. 

Strategie inovace podnikových informačních systémů 

Pokud již se firma rozhodne inovovat informační systém, nebo jeho část a zvolí si 

vhodnou cestu inovace. Musí také dojít k volbě strategie této inovace: 

 Souběžná strategie – podstatou této strategie je časově omezené současné 

provozování obou systémů. Během této doby dojde k přeškolení 

pracovníků, ověření plné funkčnosti nového systému a 

k následnému ukončení provozu systému starého. Jedná se o velmi 

bezpečnou, ale značně pracnou strategii. 

 Pilotní strategie – v rámci pilotní strategie je zaveden nový IS nejprve v jedné 

pobočce (oddělení) firmy a zbylá část firmy používá systém 

stávající. Po ověření funkčnosti nového systému je následně 

zaveden v celé firmě. Tato strategie je relativně bezpečná, zároveň 

však značně náročná na vzájemnou kompatibilitu obou systémů. 

 Postupná strategie – podstatou této strategie je odebírání částí starého systému a 

jejich nahrazování částmi systému nového. Tato strategie je 

bezpečná, ale značně pomalá. Využívá se především pro inovaci 

rozsáhlých systémů. 

 Nárazová strategie – v rámci této strategie je starý informační systém nárazově 

ukončen a plně nahrazen novým. Jedná se o vysoce rychlou a 

účinnou, ale zároveň značně riskantní strategie (12) 

Konkrétní volba cesty a strategie inovace je velmi individuální a bývá ovlivněna mnoha 

faktory, jako jsou velikost a zaměření podniku, strategie a vize managementu, finanční 

omezení a mnohé další. Konkrétně je pak tato otázka řešena v samotné fázi návrhu 

řešení. 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Datum zápisu: 

PLASTICO spol. s r.o. 

Domaželice č.p. 46, PSČ 751 15 

00575275 

Společnost s ručením omezeným 

1.listopadu 1990 

Předmět podnikání:  

 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 

živnostenského zákona 

 zámečnictví 

 poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo 

vyhotovování programů na zakázku) 

 lisování plastických hmot 

 dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, 

zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 

 dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej 

chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a 

toxické 

 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny 

celkové hmotnosti - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná 

vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - silniční motorová doprava nákladní 

mezinárodní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - silniční 

motorová doprava nákladní mezinárodní - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny 

celkové hmotnosti 
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Dle informací uvedených v obchodním rejstříku je patrno, že společnost PLASTICO má 

oprávnění k více předmětům podnikání. Hlavním a stěžejním prvkem ekonomické 

činnosti jsou však první dvě: 

 zámečnictví - pod které spadá výroba ocelových svařovaných kontejnerů, výroba a 

vývoj speciálních výměnných nástaveb na nákladní automobily a výroba speciálních 

ocelových konstrukcí. Klasifikace dle OKEČ 28210 - Výroba kovových nádrží, 

zásobníků a kontejnerů (s obsahem nad 300 litrů) a OKEČ 34200 - Výroba karoserií 

pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů. Dle CZ NACE se jedná o 25.29 - 

Výroba kovových nádrží a zásobníků a 29.20 - Výroba karoserií motorových 

vozidel; výroba přívěsů a návěsů. V těchto činnostech vytváří společnost až 70% 

svého obratu. 

 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej – v této oblasti se jedná 

především o obchodní činnost se stejnými skupinami zboží, jaké jsou samotným 

předmětem výroby. Společnost PLASTICO tak není pouze výrobní společností, ale 

zároveň obchodní společností zajišťující obchod mezi výrobci v tuzemsku a 

zákazníky především v zahraničí. Klasifikace dle OKEČ 51700 - Ostatní 

velkoobchod. Dle CZ NACE jde o 46.90 - Nespecializovaný velkoobchod. V rámci 

této činnosti vytváří společnost až 30% svého obratu. 

Další předměty podnikání uvedené v obchodním rejstříku tvoří objemově nevýznamné 

prvky v obratu společnosti, ale navazují na výše uvedené stěžejní oblasti a jsou 

podpůrnými prostředky hlavních ekonomických činností.  

Výrobní program společnosti je rozmanitý a zahrnuje především zakázkovou výrobu 

ocelových kontejnerů a speciálních výměnných nástaveb pro nákladní automobily. 

Sortiment je rozdělen do pěti hlavních skupin:  

 kontejnery pro ramenný systém 

 kontejnery pro hákový systém 

 speciální výměnné nástavby 

 jiné ocelové konstrukce 

 výrobky z plastu 
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Pro hlubší seznámení nejen s výrobním programem společnosti je možno navštívit 

internetovou prezentaci na stránkách www.roll-tainer.com. 

3.2 SWOT analýza společnosti 

Silné stránky Slabé stránky 
- technická úroveň společnosti, technické 

vývojové pracoviště 
- inovativnost řešení 
- možnost vlastní přepravy zboží 
- neustálé zdokonalování výrobních 

procesů a managementu řízení 
- významná sít zahraničních odběratelů 
- dlouhodobá ziskovost společnosti 

- nekomplexní IS, kvalita informací pro 
efektivní rozhodování 

- dílčí nedostatky ve vnitropodnikové 
komunikaci a kultuře 

- nedostatečně využívaný prvek motivace 
v systému odměňování 

- nemocnost a pracovní morálka 
výrobních pracovníků 

- nejednota vlastníků, potažmo 
managementu společnosti 

Příležitosti Hrozby 
- možnost využití programů pro podporu 

podnikání a zaměstnanosti 
- diverzifikace výrobního sortimentu a 

rozšiřování o výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou 

- upevňování vazeb v subdodavatelské 
skupině a její rozšiřování 

- využití IS/ICT pro podporu plánování a 
rozhodování 

- využití IS/ICT pro utužení vztahů se 
stávajícími zákazníky (filosofie CRM) 

- získávání nových odběratelů a trhů 
- využití moderních trendů a technologií 

ve výrobě 
- spolupráce s učilišti pro výuku nových 

zaměstnanců 

- volatilita kurzu CZK, především k 
měnám CHF a EUR 

- pokles poptávky způsobený 
hospodářskou recesí 

- konkurence, především z východní 
Evropy – nižší náklady zaměstnanosti 

- místní nedostatek kvalifikované 
pracovní síly 

- neschopnost splácet dluhy – v případě 
výrazně silného a dlouhotrvajícího tlaku 
hospodářské krize 

Tabulka č. 1: SWOT analýzy společnosti PLASTICO 
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3.3 Shrnutí stavu IS ve společnosti před počátkem implementace systému ERP 

Ve společnosti byl podnikový informační systém již od jejího založení v roce 1991 

vesměs svépomocí navrhován a na zakázku vyvíjen. Tento způsob řešení patřil 

v podmínkách České republiky, a především v první dekádě po revoluci k velmi 

běžným. Do roku 2006 tak softwarovou podporu činnosti firmy zcela zajišťoval značně 

zastaralý a komplikovaný systém složený z několika na sobě nezávislých databází 

uložených na centrálním serveru společnosti. Velkým problémem kromě rozdrobenosti 

a neprovázanosti databází bylo, a doposud stále z části je, i jejich rozdílné zpracování a 

rozdílné obslužné programy. Značnou část tvořil na zakázku vytvořený software 

pracující v prostředí MS-DOS obsluhující databází FOX PRO, jiná databáze byla 

obsluhována programem Lotus Approach a další využívá Microsoft Access částečně pro 

přístup ke zmiňované databázi FOX PRO a částečně databázi vlastní. 

Stavební kameny informačního systému tvořilo devět aplikací - Databáze konkurence, 

Kartotéka výrobků, Kontakty, Objednávky, Plastico AIS, Rozpisky, Termínové listy, 

Zakázkové listy a CLO IQ. Tyto programy zastřešovaly celou činnost podniku od 

zabezpečení celého logistického procesu, po procesy podpůrné. Citelnou nevýhodou 

tohoto systému je to, že celý proces neprobíhá v jednom jediném prostředí a je 

zpracováván navzájem nepropojenými databázemi. To nejen značně zpomaluje 

administrativu, ale i vytváří půdu pro vznik četných chyb. 
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SWOT analýza původního IS 

Silné stránky Slabé stránky 
- zaběhlý a uživatelsky známý systém 
- poměrně rychlá uživatelská podpora 

- zastaralá technologie (databáze Fox Pro, 
prostředí MS-DOS) 

- neprovázanost jednotlivých částí IS 
- nenavazuje přesně na firemní procesy 
- nestabilita při větším množství aktivních 

uživatelů 
Příležitosti Hrozby 

- možnost přidání „libovolných“ 
doplňkových funkcí soukromým 
programátorem 

- klesající stabilita s narůstajícím 
objemem dat 

- snižování produktivity podniku 
komplikovaným řešením 

- modernější podnikové informační 
systémy používané konkurencí (ERP, 
BI, CRM) 

Tabulka č. 2: SWOT analýzy původního podnikového IS 

HOS3 analýza společnosti 

HOS analýza je manažerským hodnocení informačních systémů, které velmi 

srozumitelným způsobem klasifikuje informační systém v organizaci a mělo by 

motivovat k zamyšlení nad jeho úrovní ve vztahu k přínosům informačního systému pro 

organizaci. Metoda HOS3 vychází z hodnocení tří komponent informačního systému – 

Hardware, Orgware a Software, kdy jsou do třípásmového grafu (vysoká úroveň, 

průměrná úroveň a nízká úroveň) vynášeny zjištěné úrovně jednotlivých složek 

informačního systému.  

Společnost byla před počátkem implementace nového informačního systému podrobena 

této analýze s následujícími výsledky: 

 Hardware –  úroveň hardware byla ohodnocena jako vysoká, tzn. hodnotou 3. 

 Software –  úroveň softwaru byla ohodnocena jako průměrná, tzn. hodnotou 2. 

 Orgware  –  úroveň souboru pravidel a činností souvisejících s provozem IS 

byla taktéž označena jako průměrná, tzn. hodnota 2. 
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Obrázek č. 5: Grafické znázornění výsledků HOS3 analýzy společnosti PLASTICO před 

počátkem implementace 

Z výsledků analýzy tedy společnost získala hodnotu 322, což odpovídá průměrné 

úrovni. Pohlížíme-li na důležitost IS pro společnost jako na zásadní, bylo by účelné 

dosáhnout hodnocení 323 případně 333. Pro dosažení těchto hodnot je nutné zaměřit se 

na zlepšení úrovně software a orgware.  

Pozn.: Detailní rozpracování analýzy je možné nalézt v (5) 

I výsledek této analýzy přispěl k rozhodnutí managementu zaměřit se na slabé stránky 

informačního systému a začít s jeho inovací. 

3.4 Shrnutí aktuálního stavu IS ve společnosti 

Na počátku roku 2008 přistoupila společnost PLASTICO k inovaci svého podnikového 

informačního systému formou implementace ERP systému Helios Orange. Detaily 

cesty, která k počátku implementace vedla, dosavadní průběh implementace, následující 

postup, doporučení a další detaily celého procesu nejsou předmětem této kapitoly, ale 

jsou dopodrobna zachyceny v kapitole 4.7.  

Do této chvíle již byly některé prvky původního IS zcela nahrazeny, jiné nahrazeny 

částečně a některé jsou stále užívány zcela. 
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 Databáze konkurence - program zpracovaný v prostředí Microsoft Office 

Access, jedná se o samostatně stojící databází konkurenčních firem, 

kterou je možno efektivně začlenit do číselníku organizací 

v systému Helios Orange. 

 Kartotéka výrobků – databáze výrobků zpracovaná v prostředí Lotus Approach 

96, tato již byla z aktivního užívání zcela vyřazena. 

 Kontakty – jedná se o databázi veškerých kontaktů společnosti. Je zde obdobná 

situace jako u databáze konkurence a její obsah je postupně 

začleňována do číselníku organizací v systému Helios Orange. 

 Objednávky - program zpracovaný v prostředí Microsoft Office Access, tento 

program byl určen výhradně pro oddělení zásobování. V současné 

době je jeho funkcionalita plně nahrazena novým systémem. 

 Plastico AIS - program zpracovaný v prostředí MS-DOS a pracující s databází 

FOX PRO. Jedná se o kompletní účetní systém podniku. Do této 

chvíle (březen 2009) z něj byla do nového systému plně převedena 

funkcionalita skladové evidence. 

 Rozpisky - program zpracovaný v prostředí Microsoft Office Access. Jedná se o 

jeden z pilířů původního IS a zastřešuje výrobní procesy podniku. 

Do této chvíle z něj byla plně převedena agenda technické přípravy 

výroby (TPV) a doposud je v něm zajišťována agenda odvádění 

výroby a částečně výrobních kalkulací. 

 Termínové listy - program zpracovaný v prostředí Microsoft Office Access, 

jedná se o plánovací systém výroby. Z větší části je stále využíván. 

 Zakázkové listy - program zpracovaný v prostředí MS-DOS a pracující 

s databází typu FOX PRO. Do současné doby z něj byla zcela 

vyřazena agenda evidence zakázek. Doposud v něm zůstává agenda 

správy expedic. 

 CLO IQ - program zajišťující celní agendu – je modulární součástí systému 

Helios Orange. 

Do systému Helios Orange byly nadále převedeny běžné agendy jako evidence 

objednávek, fakturace a objednávky hotových kontejnerů u subdodavatelů. 
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HOS8 analýza společnosti 

Analýza HOS 8 je ve své podstatě nástupcem analýzy HOS 3. Její záběr je však o 

poznání detailnější a poskytuje tak ucelenější a komplexnější obraz celkového stavu IS 

ve společnosti. Toto poznání pak umožňuje konkrétněji zaměřit nedostatky systému a 

zajistit jejich odstranění ve vztahu k přínosům informačního systému pro organizaci. 

Zaměřuje se na 8 oblastí IS: 

 Hardware – HW – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení v rámci jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti ve vazbě na software. 

 Software – SW – zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

jednoduchosti používání a ovládání. 

 Orgware – OW – obsahuje pravidla pro provoz informačních systémů a 

doporučené pracovní postupy. 

 Peopleware – PW – zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů ve 

vztahu k rozvoji jejich schopností, jejich podpoře při užívání 

informačních systémů a vnímání jejich důležitosti. 

 Dataware – DW – zkoumá data uložená a užívaná v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Není hodnoceno 

množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, 

ale to, jakým způsobem mohou být uživateli využívána a jakým 

způsobem jsou spravována. 

 Customers – CU – předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační 

systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Zákazníci 

jsou zde bráni jak externí, tak interní používající výstupy ze 

zkoumaného informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl 

zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této 

oblasti v podniku. 

 Suppliers – SU – předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém 

vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Dodavatelé 

mohou být opět pojímáni jako externí a interní. Tato oblast si klade 

za cíl zkoumat způsob řízení informačního systému vzhledem k 

dodavatelům. 
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 Management IS – MA – zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 

informační strategii, uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. Naopak si neklade za 

cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS. (12) 

Výsledkem analýzy jsou zjištěny následující úrovně IS v jednotlivých oblastech: 

uHW  =  4 … značí vysokou úroveň oblasti hardware 
uSW  =  3 … značí střední úroveň oblasti software 
uOW  =  4 … značí vysokou úroveň oblasti orgware 
uPW  =  4 … značí vysokou úroveň oblasti peopleware 
uDW  =  4 … značí vysokou úroveň oblasti dataware 
uCU  =  3 … značí střední úroveň oblasti customers 
uSU  =  3 … značí střední úroveň oblasti suppliers 
uMA  =  4 … značí vysokou úroveň oblasti managementu IS 

Model podrobného stavu IS pak můžeme vyjádřit takto: 

m  =  (4, 3, 4, 4, ,4, 3, 3, 4) 

Vycházíme-li z teze určující souhrnný stav informačního systému jako stav jeho 

nejnižší složky, pak souhrnný stav informačního systému je roven: 

u  =  3 … což značí střední souhrnnou úroveň stavu informačního systému 

Zároveň je možno říci, že daný IS je dle modelu HOS8 možno považovat za vyvážený. 

Nabývá však krajních hodnot a v případě jakéhokoli výkyvu v úrovni, byť jediné z 

oblastí HW, OW, DW, PW a MA směrem nahoru, případně z oblastí SW, CU a SU 

směrem dolů by došlo k zařazení IS do kategorie nevyvážených IS. 

r  =  0 … značí, že se jedné o vyvážený informační systém 

Z definice HOS8 analýzy zároveň vychází označení informačního systému za efektivní. 

Tato metoda dále doporučuje soustavně usilovat o vyváženost všech hodnocených 

oblastí informačních systémů, a zároveň dosahovat takové výše souhrnného stavu 

zkoumaného informačního systému, který odpovídá jeho významu pro firmu. (12)  

Význam IS se u metody HOS8 stanovuje obdobně jako u metody HOS3 a u společnosti 

PLASTICO je v úrovni 0, tedy běžně důležitý, kdy jeho krátkodobý výpadek výrazně 

neovlivňuje chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků. Výsledky celé analýzy však 
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budou vztahovány i k případnému ohodnocení 1, tedy klíčově důležitý, kdy i 

krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, zisk či spokojenost zákazníků. 

(Obdobně jako v HOS3 analýze společnosti (5)). 

v  =  0 … značí význam informačního systému jako důležitý pro chod firmy 

Na základě tohoto ohodnocení je za přiměřenou úroveň IS považována střední souhrnná 

úroveň stavu informačního systému, tedy u = 3.  

Mohlo by se tedy jevit, že současná hodnota je plně dostačující. Aktuálního stavu 

úrovně bylo ale možno dosáhnout pouze již proběhlými změnami v rámci implementace 

ERP systému (původní informační systém by této úrovně nedosáhl). Zároveň je 

plánováno po ukončení implementace celého systému dosáhnout úrovně 4, tj. vysoké 

souhrnné úrovně stavu informačního systému. Tato úroveň je pak dostačující i pro 

případ ohodnocení významu IS jako klíčového – tedy v = 1. 

 
Obrázek č. 6: Grafická interpretace aktuálního stavu informačního systému ve 

společnosti PLASTICO dle metody HOS8 

Pro zhodnocení přínosu již proběhlých částí implementace není zcela možné porovnávat 

výsledky HOS3 a HOS8 analýz. Proto byl na základě dřívějších informací, použitých 

při hodnocení společnosti metodou HOS3, původní stav zhodnocen i metodou HOS8. 
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Hodnoty podrobného stavu původního IS lze pak vyjádřit takto: 

m  =  (4, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 3) 

u  =  3 … což značí nízkou souhrnnou úroveň stavu informačního systému 

r  =  -1 … hovoří o nevyváženosti informačního systému 

Ostatní hodnotu jsou totožné s hodnotami stavu současného. 

 
Obrázek č. 7: Grafická interpretace původního stavu informačního systému ve 

společnosti PLASTICO dle metody HOS8 

3.5 Shrnutí výsledků analýzy 

Při analýze podnikového informačního systému ve společnosti PLASTICO jsem již 

v roce 2007 dospěl k závěru, že tento IS byl ve značně nevyhovujícím stavu a potřeba 

razantních změn byla naprostou nutností. Hlavními problémy tehdy byly především 

velmi nízká úroveň integrity dat, rozdílná uživatelská prostředí, zastaralá architektura a 

databázová technologie, nedostatečná automatizace některých procesů a absence 

moderních, např. analytických, funkcí. (5) 
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Na základě mých doporučení pak společnost přistoupila ke strategii expanze v této 

oblasti. Dle definice HOS tato strategie předpokládá zacílení na skokové zlepšení stavu 

informačních systémů a je provázena vyššími investicemi do IS. Již v současné době je 

možno sledovat pozitivní důsledky daných změn, a to zlepšením stavu hned v polovině 

sledovaných oblastí (SW, PW, CU, MA), a zároveň docílení vyváženého stavu. 

V současné době stále ještě probíhá ve společnosti implementace nového ERP řešení. 

Po jejím dokončení by pak měl informační systém společnosti dosáhnout vysoké 

souhrnné úrovně. Toto je také doporučení vycházející z výsledků HOS8 analýzy – 

dosáhnout souhrnné úrovně IS v hodnotě 4 a přejít ke strategii stability. Při ní se pak 

zaměřit především na udržení vyváženosti a dosažené úrovně souhrnného stav 

podnikového informačního systému. 

Dosavadní průběh implementace, následné postupy, návrhy a doporučení, a zároveň 

postřehy, které mají zamezit opakování některých dílčích chyb v budoucnu jsou 

předmětem následující kapitoly. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Na základě výsledků analýzy a poznatků získaných z literatury jsem se rozhodl 

navrhnout společnosti PLASTICO spol. s r.o. řešení aktuální situace, které by mělo vést 

k odstranění stávajících nedostatků, dosažení požadované úrovně, a zároveň zajistit 

potenciál dalšího rozvoje. A to nejen informačního systému, ale ve svém důsledku 

celého podniku. Tato kapitola je zároveň doplněna mnohými postřehy, radami a 

zkušenostmi nabytými v průběhu již realizovaných částí tohoto návrhu. 

Uspořádání této kapitoly se může na první pohled jevit nesrozumitelně, je však voleno 

záměrně, neboť chronologicky zohledňuje již proběhlé části návrhu v návaznosti na 

části teprve plánované. Umožňuje tak lépe pochopit myšlenkovou linii návrhu jako 

celku. 

Návrhová část této diplomové práce ve své podstatě navazuje tam, kde končila má práce 

bakalářská. Celou problematiku dále rozvíjí tím směrem, aby společnost PLASTICO, 

bude-li se těmito návrhy řídit, dospěla až k úspěšnému zavedení a následnému užívání 

podnikového informačního systému kategorie ERP. Práce přiblíží jednak kritická místa 

implementace ERP systémů, úskalí výběru dodavatele a následný vztah obou subjektů 

v průběhu celé implementace. Také poskytne názor na opodstatněnost projektů IS/ICT 

v době krize a v neposlední řadě přiblíží možnost získání finančních prostředků na 

projekty IS/ICT ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Pro úplnost doplním, že výstupem mé bakalářská práce byla definice informační 

strategie pro společnost PLASTICO a doporučení vydat se při inovaci informačního 

systému cestou pořízení parametrizovaného ERP systému. Součástí bylo i provedení 

základní analýzy na trhu nabízených řešení. 

4.1 Základní pohled na celou problematiku 

Závislost organizací a jejich produkčních procesů na IS/ICT se neustále zvyšuje a ty se 

tak stávají nepostradatelným zdrojem, bez jejichž podpory není možné obstát v tvrdé 

konkurenci. Motivace k nasazení komplexních podnikových informačních systému 
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kategorie ERP je pak u všech společností vždy velmi podobná. Společnosti nemají 

žádný konsolidovaný IS, používají zastaralé řešení, nebo mají hned několik dílčích 

řešení. Datová základna společnosti je nekonzistentní a informační systém neposkytuje 

jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech. Často pak narůstají potíže především 

v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Mohou se však hromadit i chyby ve 

zpracování dat z interních ekonomických procesů nebo řízení výroby. Podnikové 

procesy, na nichž je organizace postavena, vykazují nízkou efektivitu. Zpožďuje se 

vyřízení zakázek, jsou neefektivně řízeny zásoby. Asi nejhorší je ale skutečnost, že 

vedení společností nemá k dispozici ucelené informace za jednotlivé funkční či procesní 

oblasti společnosti. Rozhoduje pak spíše intuitivně na základě dílčích informací a 

vlastních historických zkušeností. (21) 

ERP jako softwarové řešení má za cíl podporovat základní procesy organizace 

v jediném systému. Z hlediska výrobních a distribučních podniků je zásadní schopnost 

ERP podporovat procesy logistického řetězce od nákupu přes výrobu až po odbyt. 

Logistické procesy se spojují do komplexního organizačního celku, který zjednodušuje 

a urychluje provádění operativních činností, zlepšuje tok informací a na základě 

konzistentních dat usnadňuje tržní rozhodování v oblasti plánování.  

Vazba na strategii podniku 

Inovace podnikového informačního systému je vždy dlouhodobou investici. K 

zásadnímu upgradu nebo náhradě IS za nový, přecházejí společnosti až ve chvíli, kdy 

není zbytí, což se může dít v průměru po deseti až patnácti letech. Je tomu tak 

především proto, že přechod z jednoho systému na druhý je velmi náročný a častější 

inovace tak nebývají zvykem. Za těchto okolností se nasazení nového podnikového IS 

musí odvíjet od strategických záměrů - vizí, poslání a cílů společnosti. K provázání 

rozvoje podnikových IS/ICT a podnikové strategie slouží samostatně definovaná 

strategie informační. Ta vychází z globální podnikové strategie, je jedním ze základních 

prostředků strategického řízení podniku a je nezbytná pro plánování jeho rozvoje. Jako 

hlavní nástroj pro řízení informačních a komunikačních technologií v podniku musí 

definovat informační podporu pro klíčové podnikové procesy, řízení a plánovaní 

rozvoje jak IS tak ICT. Informační strategie je tak pro management klíčovým 
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podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. Zároveň je důležitým 

zdrojem, ze kterého by společnost měla vycházet při zpracování poptávkových 

dokumentů při inovaci všech součástí IS/ICT. 

Základními cíly globální podnikové strategie ve společnosti PLASTICO jsou 

v současné době především plánování a vysoká jakost výroby, sledující kvalitu a  

nákladovost výrobního procesu. Dále pak produktivita práce zaměstnanců a zlepšení 

organizace práce, potažmo celkový HRM (Human Resource Management) – řízení 

lidských zdrojů. A v neposlední řadě upevňování obchodní pozice a vztahů se 

zákazníky. Při dosahování všech těchto cílů společnost očekává zásadní podporu 

informačního systému a prostředků ICT, přičemž právě informační strategie má k 

tomuto přispět. Definice informační strategie společnosti PLASTICO je součástí (5). 

Z jejího znění vychází i tento návrh a její jednotlivé části budou v rámci této práce 

zmiňovány. 

Nejen při formulování informační strategie lze všem společnostem důrazně doporučit 

řídit se některou z metodik pro efektivní řízení podnikové informatiky. Za všechny je 

možno jmenovat například COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology = cíle řízení informačních a příbuzných technologií), která umožňuje řídit 

komplexně IS/ICT v celém podniku včetně samotného ERP systému, a to po celou dobu 

jeho životního cyklu. Ve společnosti PLASTICO bylo v mnoha etapách celého projektu 

vycházeno z české metodiky vyvinuté  katedrou informačních technologií VŠE - MDIS 

(Multidimensional Development of Information System = Metodický základ systémové 

integrace). Tato metodologie je poměrně dobře srozumitelná i pro manažery, kteří se 

informačními systémy přímo nezabývají. 

Vazba na podnikové procesy 

Dle definice ČSN EN ISO 9001:2001 je proces souborem vzájemně souvisejících, nebo 

vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Procesní řízení je 

fenoménem podnikového života posledních let, a je tomu tak především proto, že přínos 

procesního řízení pro efektivitu podniků je zcela neoddiskutovatelný. 
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Jednou z klíčových podmínek přínosu ERP systému je tak jeho velmi úzká vazba na 

podnikové procesy. ERP systém musí podporovat nejdůležitější procesy napříč celou 

firmou. Na tomto místě je potřeba si uvědomit, že implementace ERP má na podnikové 

procesy vždy značný vliv a mnohé velmi silně ovlivňuje. Projekty inovace podnikových 

informačních systémů tak často probíhají současně nebo ve vzájemné návaznosti 

s projekty změny podnikových procesů – jejich reorganizací a optimalizací. 

K implementaci ERP systémů tak velmi často dochází také s cílem podnikové proces 

zlepšit. Zde je však potřeba velmi důkladně podnikové procesy zmapovat a 

neoptimalizovat ty, které jsou pro podnik specifické a přinášejí mu konkurenční 

výhodu. Toto hledisko je umocněno právě v sektoru malých a středních podniků.  

Z hlediska nasazení podnikových IS je důležité dělení procesů podle jejich  

automatizovatelnosti. IS jsou využitelné zejména pro podporu dobře 

automatizovatelných procesů.  

 Procesní přístup lze využít ve všech hlavních fázích životního cyklu IS podniku: 

− před implementací - analýzy, vizualizace a modelování podnikových procesů s 

jejich případnou úpravou před vlastní implementací IS 

− v průběhu implementace - využití referenčních procesních modelů zahrnující tzv. 

best practices, které mohou implementaci urychlit a také ji zlevnit 

− v průběhu provozu IS - využití procesů pro provoz vlastních aplikací IS a dále 

využití IS pro podporu sledování a řízení výkonnosti procesů na bázi IS. 

Pro implementaci IS je nesmírně důležitá existence procesní mapy daného podniku 

vzniklá na základě procesní analýzy ještě před samotnou implementací. Mapa procesů a 

procesní schéma společnosti PLASTICO jsou přílohami č. 5 a 6 této práce. Je velmi 

vhodné tento procesní model zohlednit již při výběru ERP systému a jeho dodavatele. 

Informační systémy mívají pro různá odvětví zpracována určitá vzorová řešení v 

podobě referenčních procesních modelů, případně jsou vhodnější jen pro nasazení v 

určitých oblastech. Referenční modely v sobě integrují tzv. „best practices” a jsou 

použitelné pro skupiny podniků a organizací, které charakterizuje podobný typ výroby i 

chování zákazníka. Referenční modely v takových případech přinášejí podstatné úspory 
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při nastavení vhodného průběhu důležitých procesů a snižují tak riziko i čas potřebný k 

úspěšné implementaci. (2) Toto téma je šíře rozebíráno i v kapitole 4.4 věnující se 

výběru systému a jeho dodavatele.  

Nezbytnost podnikového informačního systému pro podniky jakékoli velikosti dnes už 

nikdo nemůže zpochybnit. Zavedení moderního a komplexního ERP systému by mělo 

zajistit usnadnění práce a poskytnout správné informace ve správný čas, a to co možná 

nejjednodušším způsobem. Zároveň by měl naplnit potřebu zefektivnit řízení 

společnosti, optimalizovat její chod a eliminovat operativní a rutinní činnosti ve 

prospěch koncepční a strategické práce. Aby tomu tak skutečně bylo, musí být inovace 

podnikového informačního systému rozhodnutím opřeným o strategii společnosti 

s velmi úzkou vazbou na podnikové procesy. 

4.2 Kritické faktory úspěchu implementace ERP 

V předchozí podkapitole byly vysvětleny základní předpoklady, které si podnik musí 

uvědomit v souvislosti s inovací podnikového informačního systému, a to ještě před 

samotným hodnocením potřeby inovace. Tato podkapitola se dostává o krok dále, tedy 

k okamžiku, kdy již podnik má definovanou informační strategii, má zmapované své 

procesy a zároveň dospěl k závěru, že jeho podnikový informační systém je skutečně 

potřeba inovovat. Ještě před tím, než však přistoupí k implementaci podnikového 

informačního systému, respektive na samém počátku k jeho výběru, je potřeba 

uvědomit si základní kritické faktory úspěchu implementací ERP systémů. Tyto pak 

musí mít na paměti v průběhu celého procesu inovace. V opačném případě totiž může 

celý projekt skončit nezdarem. 

Podpora managementu společnosti 

Každá rozsáhlejší inovace podnikového informačního systému je hlubokým zásahem do 

fungování firmy. Jedná se o komplexní změnu, která ovlivní nejen zpracování informací 

a řízení podnikových procesů, ale také návyky uživatelů, pracovní postupy a další 

aspekty. Aby ERP pracovalo správně, je zapotřebí změnit zaběhlé způsoby fungování 

firmy, a tedy i to, jak lidé dělají svou práci. Což nebývá vždy bezbolestné. 
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Úlohou managementu je přitom permanentně pozitivně působit na spolupracovníky, aby 

byli těmto změnám nakloněni. Management by měl vědět, jaké jsou klíčové důvody a 

očekávané přínosy těchto změn, zachovat si realistický přístup, neočekávat zázraky a 

vycházet z předem stanovených cílů. Zároveň by měl umět tyto argumenty vysvětlit 

zaměstnancům. Mnohdy je potřeba na zaměstnance působit postupně, po drobných 

krocích, a tím odbourávat bariéry stojící proti uskutečňování změn. 

Bez aktivní podpory vrcholového vedení se žádný projekt inovace PIS neobejde. 

Vedení společnosti musí přijmout odpovědnost za realizaci ERP projektu a aktivně jej 

prosazovat, dát najevo priority a jít příkladem – chodit na školení, podporovat kvalitní 

týmovou práci a vůbec aktivně vystupovat v rámci celého projektu. Tento přístup může 

mít značný psychologický efekt a zásadně napomoci strhnout lidi ke změně. V čem si 

však podniky mohou být jisty - není-li vidět vůle managementu, může být celý projekt 

zaměstnanci, mnohdy i nevědomky, zcela sabotován. Zřetelná podpora managementu je 

tak pro podobné projekty zcela zásadní a bez jejího naplnění by se společnosti neměly 

do inovace podnikových informačních systémů vůbec pouštět. 

Lidé 

Tento bod má mnoho společného s bodem předchozím, ale nezaměřuje se pouze na 

pozici managementu společnosti, ale i na pozice vedení projektu samotného. Je obecně 

známou skutečností, že lidé jsou kritickým faktorem úspěchu inovačních projektů a 

projektů IS/ICT obzvláště. Kritické jsou na jedné straně schopnosti zaměstnanců 

společnosti a na straně druhé jejich vůle ke změně. Tato problematika se dotýká 

především členů projektového týmu a konečných uživatelů systému. Jak tedy 

negativním vlivům z těchto stran předcházet? Toho lze docílit především jejich 

kvalitním vyškolením a vysvětlením komplikovanosti inovace, která však má jasné cíle 

a citelné přínosy jak pro celý podnik, tak i pro uživatele samotné. Snad nejdůležitějším 

aspektem je však celková motivace a ztotožnění zaměstnanců s potřebou inovace.  

Téměř vždy je možné narazit na lidi, kteří se vyznačují přirozeným odporem k 

jakýmkoliv změnám. Zcela otevřeně je potřeba také říci, že mnohdy budou v podniku 

jednotlivci, nebo dokonce skupiny uživatelů, kteří nasazením daného systému mnoho 

nezískají. Pro „dobro celku“ je však potřeba, aby daný systém používali. V takových 
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situacích je dobré využít některého z modelů řízení změny. V tomto případě bych 

doporučil tzv. model plovoucího ledovce, který je znázorněn na obrázku č. 8. Tento 

model pohlíží na změnu komplexněji a samotné řešení projektu považuje pouze za 

viditelnou „špičku ledovce“, pod kterou se realizují další dvě dimenze řízení změn a 

zavádění - řízení vnímání a mínění a řízení síly a zájmů. Tyto dimenze pak působí na 

čtyři skupiny lidí. (5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Model plovoucího ledovce ( 20, str. 55) 

 Oponenti 

Skupina lidí, kteří zaujímají negativní postoj ke změně. Cílem je identifikovat tuto 

skupinu a neutralizovat její názory a postoje.  

 Skrytí oponenti 

Skrytí oponenti nebo též oportunisté. Ti zastávají negativní postoj k změně, ačkoliv 

navenek projevují podporu pro její uskutečnění. Úkolem managementu je využít jejich 

oportunismus k přizpůsobení se zájmům celku. 
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 Příznivci  

Se vyznačují pozitivním postojem ke změně. Jsou nakloněni i změně týkající se jich 

samotných, protože ji dokáží zužitkovat ve svůj prospěch. Názory a postoje příznivců je 

třeba umět využít k působení na ostatní skupiny.  

 Potenciální příznivci 

Zaujímají pozitivní postoj ke změně. Nejsou však ještě plně přesvědčeni o prospěšnosti 

plánované změny. Proto je vhodné se zaměřit na získání jejich přízně. (20) 

Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby měl podnik ve svých řadách pouze samé příznivce 

dychtící po své vlastní realizaci v rámci plánovaných změn. Bohužel tomu tak většinou 

není. Nutno však dodat, že každý zaměstnanec by měl dostat šanci. Často se totiž ukáže, 

že právě ti uživatelé, kteří na počátku patřili spíše mezi oponenty se po překonání 

počátečního odporu a obav ze změn, stávají oporou managementu při dalším rozvoji 

informačního systému. Proto, aby uživatelé nový systém přijali, je potřeba aby se ním 

dobře pracovalo, aby jim poskytoval potřebné informace a funkcionality, aby v něm 

našli to „své“ a nakonec se s tímto systémem ztotožnili. Nikoli aby s ním pracovali 

pouze z nařízení. Takoví pracovníci by si totiž vždy hledali cestu jak daný systém 

obejít, což nemůže být v cílem žádného podniku. 

IS zohledňují velikosti podniků 

Při určování vhodnosti PIS se často využívá hledisko velikosti podniku. To je velmi 

důležité pro určení správné architektury IS, formy implementace a jejich provozování, 

celkově tedy pro získání efektů z těchto podnikových informačních systémů. 

Nabídka informačních systémů se v posledních letech přesouvá z oblasti zaměření na 

velké podniky i do oblasti podniků středních a menších. Je tomu tak především proto, že 

nasycení v oblasti velkých podniků je již poměrně velmi vysoké. U větších podniků 

bývá situace pro zajištění efektivnosti, resp. návratnosti, dané investice do IS podniku 

příznivější. Malé a střední podniky často nedisponují potřebným kvalifikačním 

potenciálem nutným pro implementaci a provoz podnikového IS. Také procentuální 

vyjádření úspory či jiných efektů v poměru k nákladům zavedení IS ve větších 

podnicích není srovnatelné s tímto poměrem u podniků menších. Ceny licencí pro menší 
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podniky nemusí být nižší a náročnost na analytické a konzultantské práce mohou být 

nejen srovnatelné, ale díky zvláštnostem v malých a středních podnicích mohou být 

dokonce i vyšší. Pro menší a střední podniky je tak investice do inovace PIS zpravidla 

mnohem náročnější než pro podniky velké. Podporou však může být využití dotačních 

možností z fondů Evropské unie, čemuž je v této práci věnována kapitola 4.5. 

Správná volba ERP a jeho dodavatele 

Situace, kdy si podnik nevybere zrovna nejoptimálnější systém, případně jeho 

dodavatele není vůbec vyloučena. V zásadě je potřeba řídit se mnoha doporučeními, 

která jsou v této práci zmiňována. Mít definovánu podnikovou informační strategii, mít 

zanalyzovány podnikové procesy, dokázat přesně definovat své požadavky a znát 

nabídku na trhu. Důležité je také celkový kvalifikační potenciál podniku nový systém 

provozovat a spravovat. 

V případě, že podnik je na kteroukoli z těchto oblastí krátký, je možné obrátit se na 

poradce, kteří se problematikou PIS zabývají. Od výběru dodavatele, přes kontrolu 

smluv až po dohled nad implementací. Vhodný poradce tak může podniku značně 

pomoci a ve svém důsledku tak ušetřit čas, či prostředky. Otázkou je zde ale za jakou 

cenu. Ta je především pro menší a střední podniky velmi důležitou veličinou. Bude-li se 

podnik v celém procesu inovace řídit postřehy shromážděnými v této práci, troufám si 

tvrdit, že je schopný obstarat celý proces inovace bez externí pomoci. 

Dodatečné úpravy 

Přívlastek flexibilní se v poslední době stává zaklínadlem všech dodavatelů PIS. 

V drtivě většině případů totiž není možné PIS koupit jako krabicový software, který si 

zákazník odnese z obchodu, nainstaluje a může okamžitě bezproblémově používat. Toto 

je možné spíše u menších firem a to ještě jen na specifické oblasti jejich činnosti. ERP 

systémy musí mít možnost být upraveny, nastaveny či individualizovány na míru 

konkrétní společnosti. Zejména pro středně velké firmy je možnost jednoduše a rychle 

přizpůsobit ERP systém svým vlastním zvyklostem a procesům velmi cenná. Právě 

unikátní procesy totiž mohou být v sektoru SME konkurenční výhodou. Pokud 

podnikový systém nedokáže zavedené interní procesy podporovat, je nutná jich změna - 
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ta se může projevit na snížen efektivitě práce. V lepším případě jen dočasně, než se 

obsluha naučí nový postup, v horším případě může jít o ztrátu, byť i drobné výhody 

proti konkurenci. Z těchto důvodů umožňují dodavatelé systému doprogramování, či 

úpravu původních funkcionalit systému. Je přitom vhodné zjistit od dodavatele, který 

spolupracuje s více podniky přehled o jeho činnostech a podle toho řídit své požadavky. 

Někdy stačí počkat a požadované úpravy jsou levnější, neboť se k nim připojí více 

uživatelů, nebo se dokonce stanou běžnou součástí systému v jeho další verzi. Pozvolna 

se také začíná objevovat trend požadovat od dodavatelů, aby na zakázku vytvořené 

aplikace poskytovali pod open source licencí. 

Dodatečné úpravy jsou sice obrovskou výhodou, ale přesto je potřeba tohoto nástroje 

využívat obezřetně. Jednotlivé systémy se totiž mnohdy upravují tak dlouho, až často 

nabalí neduhy svých předchůdců: „protože takhle nám to přece dlouhá léta fungovalo“ 

A troufám si tvrdit, že podniky neinvestují horentní sumy jen proto, aby dostaly starý 

systém v novém kabátě. 

Kvalita dat 

Informační systém by měl poskytovat informace pro rozhodování na všech úrovních 

podniku. I ten nejlepší informační systém na trhu však nebude pracovat správně, když 

nebude naplněn kvalitními daty. Na kvalitě dat tak stojí schopnost uživatelů či jiných 

aplikací tato data použít a vést ke korektním výstupům, nejlépe ve verzi „jediné 

pravdy“. Nekvalitní data mohou vznikat několika způsoby, z nich nejdůležitější jsou 

následující: 

 Lidský faktor – chyb vzniklé ze spěchu, nebo lhostejnosti, mnohdy i zcela 

úmyslně. Překlepy, chybějící hodnoty, duplicity, vkládání do 

nesprávných kolonek, použití  různých měrných jednotek atp. 

 Aplikační nedostatky – nedokonalost kontrolních mechanismů software, chybné 

propojení jednotlivých částí IS. Chyby ve špatně definovaných 

doménových a integritních omezeních či složitost vyhledávání, 

která mnohdy ve svém důsledku vede ke vzniku duplicit. 

 Čas – informace které jsou dobře zadány, ale nejsou aktualizovány 
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Je třeba přijmout fakt, že v zásadě libovolný komplikovanější IS obsahuje datové chyby 

a nečistoty. Míra nečistoty dat v podnikových IS obecně stoupá s rostoucím objemem 

dat a klesajícím významem daných dat pro úspěch podniku. Existence takových 

nekvalitních dat obvykle neznamená nemožnost používání systému, ale rozhodně 

snižuje kvalitu výstupů pro podporu rozhodování. Je tedy nutno reflektovat dopady 

nekvality konkrétních dat a definovat data důležitá a méně důležitá. Stejně jako 

nekvalitní data více způsoby vznikají, existuje i více způsobů jak jejich vzniku zabránit, 

případně jak nekvalitu odstranit: 

 Nastavení vhodných doménových a integritních omezení 

 Minimalizace nutnosti lidských zásahů - zavedení automatizovaných a 

poloautomatizovaných procesů 

 Návody jak zapisovat do vybraných polí 

Jedná se tedy hlavně o různé validační mechanismy a metodické vedení lidí. Důležité je 

především, aby si uživatelé sami byli vědomi hodnoty informací získávaných z jimi 

ukládaných dat. Až na posledním místě pak nastupují opravné procesy. Zde je možno 

postupovat buďto ručně, nebo automatizovaně. Automatické opravy však lze provádět 

jen tam, kde se dají přesně definovat jejich pravidla, což mnohdy není jednoduše 

možné. (8) 

Integrace více systémů 

Čím větší část podnikových procesů zastřešuje jediný systém, tím jednodušší a 

efektivnější je jeho provoz a správa. Samozřejmě by mohlo by být pro jednotlivé 

skupiny uživatelů ve firmě příjemné vybrat si svůj vlastní systém. Mnoho uživatelů by 

jistě i preferovalo aplikaci, kterou již z dřívějška znají, umí ji používat a nemusí se učit 

nové věci. Komplexnost a provázanost procesů v soudobých firmách něco takového 

bohužel efektivně neumožňuje. Vždy je lepší pořídit komplexní řešení od jediného 

dodavatele. Integrace více systémů jsou v naprosté většině případů jedním z nejužších 

míst každé implementace a místem nejméně stabilním. To také proto, že v průběhu času 

se PIS nějakým způsobem vyvíjejí a často dochází k nutnosti tomu vývoji přizpůsobit 

návazné integrace. Samozřejmě někdy se nedá nasazení více systémů vyhnout. 
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V takovém případě bývá nejvhodnější zvolit jednoho dodavatele a přisoudit mu roli 

systémového integrátora. Tento kompromis se vyplatí především proto, že odpadnou 

neshody mezi různými dodavateli, kteří rádi svalují vinu za případný neúspěch jeden na 

druhého. Je vhodné, aby všechny části (HW i SW) budoucího IS kompletoval jeden 

dodavatel, nebo alespoň garantoval, na jakém SW a HW je možné jeho produkt 

provozovat. Čím přesněji pak dodavatel SW a HW definuje, tím lépe. 

Přestože některé současné technologie (např. webové služby či SOA) integraci systémů 

velmi usnadňují, je mylné se domnívat, že firma místo jednoho páteřního ERP bude 

používat několik samostatných, bezproblémově mezi sebou provázaných systémů. Toto 

řešení by ve svém důsledku bylo neúměrně nákladně, a s velkou pravděpodobností 

dlouhodobě málo stabilní. (7) 

Vznik nadbytečných nákladů 

Tento výčet zachycuje nejčastější důvody vzniku dodatečných nákladů a je postaven na 

studii Centra pro výzkum informačních systémů (CVIS), který probíhal v letech 2002 až 

2007 v českých výrobních a obchodních podnicích. Dodatečné náklady tak nejčastěji 

vznikají: 

 jako důsledek velkého množství dodatečných úprav a servisních zásahů. Ty jsou 

většinou dány nedostatečně nebo špatně stanovenými požadavky, ale mohou být 

také způsobeny podceněním situace ze strany dodavatele. 

 řešením problémů způsobených nevhodným výběrem IS/ICT. Příčinou špatného 

výběru je nejčastěji neznalost trhu a jeho nabídky. Negativní vliv může mít také 

tlak těch dodavatelů, kteří jednají v zájmu vlastního krátkodobého prospěchu.  

 při odstraňování chyb vzniklých špatně nadefinovanou funkcionalitou systému.  

 řešením objektivní nespokojenosti uživatelů a managementu s informačním 

systémem, která je způsobena kombinací předchozích jmenovaných vlivů. (21) 
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Nejčastější důvody neúspěchu implementací 

Důvodů neúspěchu je celá řada. Úspěšnost projektů IS/ICT záleží na technických, 

organizačních, ale i na sociálně psychologických faktorech jak na straně vlastních 

zaměstnanců podniku, tak na straně konzultantů dodávající firmy. Podnikový IS nelze 

zavést bez kvalitní spolupráce obou stran. Většina neúspěšných implementací PIS je 

zapříčiněna způsobem, jakým byl systém implementován a nikoli systémem samotným. 

Ten totiž ve většině případů funguje bez větších problémů v řadě jiných firem. Při 

implementaci ERP systému je nadmíru důležité porozumění s implementačním 

partnerem a to i po lidské stránce. Volba partnera je tak mnohdy vnímána jako ještě 

důležitější než volba samotného systému. (13) 

Z poznatků z praxe je možno vytvořit komplexnější přehled hlavních příčin neúspěchu 

projektů inovace podnikových IS. Jedná se především o následující: 

 nedostatečná pozornost majitelů a top managementu věnovaná projektu 

zavádění nového IS, nedostatečná a nekvalitní příprava projektu, nejasná a 

přehnaná očekávaní, nedostatečná pozornost průběhu projektu, chybějící detailní 

seznámení se specifiky projektu IS/IT. 

 nedostatečná příprava a vyškolení všech uživatelů systému. 

 nedostatečná motivace či špatná organizace pracovníků projektového týmu. 

 nasazení pro podnik nevhodné aplikace způsobené špatně koncipovanou 

analýzou, nekvalitním výběrem, nebo nesprávnou volbou dodavatele. 

Zároveň, podle průzkumu ERP trhu provedeného v roce 2006, byly mezi manažery 

dodavatelských firem vybrány čtyři hlavní příčiny neúspěchu při realizaci projektů ERP 

systémů: 

 absence podnikové a informační strategie 

 neschopnost správné formulace zadání ERP projektu 

 snaha o dosažení co nejnižší ceny projektu ERP na úkor kvality řešení 

 snaha ušetřit za konzultační služby a školení (5) 
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4.3 Zamyšlení nad projekty IS/ICT na pozadí krize 

Světová finanční, ekonomická, či hospodářská krize. Tato slovní spojení okupují 

posledních několik měsíců titulní stránky novin, vyplňují hlavní vysílací čas rádií a 

televizí, dostávají se do konverzací obyčejných lidí a celkově se jedná o téma, které 

není možno ignorovat. Jaký však má krize dopad na téma této práce – zavádění 

podnikových informačních systémů ERP v prostředí středně velkých podniků, 

respektive jaký může mít vliv takovýto systém na dopady krize na samotný podnik. 

Otázkami jak mohou moderní informační systémy zmírnit dopady krize na podniky, 

nebo je-li moudré omezovat v době krize výdaje na IS/ICT se v poslední době zabývá 

řada tématických periodik. 

Jak by tedy měla firma za současných podmínek postupovat? Dle mého názoru je 

velkou chybou domnívat se, že nejlepším lékem na hospodářské potíže je pouhá 

minimalizace nákladů. V praxi se často setkáváme s názorem, že jednou z prvních 

oblastí, kde je potřeba redukovat je právě oblast IS/ICT. O vhodnosti tohoto postupu je 

však mnohdy potřeba intenzivně přemýšlet. Samozřejmě, pokud je informační systém 

společnosti na vysoké úrovni, uživatele nic výrazně netrápí a systém poskytuje kvalitní 

a aktuální výstupy pro rozhodování managementu, je zbytečné v době krize utrácet 

pouze za tzv. nice-to-have funkcionality, čili funkcionality, které nemají zásadní 

význam na výkonnost podniku. Pokud je však podnik již ve fázi přípravy, nebo dokonce 

v průběhu procesu inovace informačního systému, je situace odlišná. Obecně se dá říci, 

že není vhodné rušit rozumné projekty za předpokladu, že stále platí parametry, z nichž 

se vycházelo při jejich zdůvodnění. V krizových případech nemusí mít společnost jinou 

možnost, ale i tak je lepší rozběhnutý projekt dokončit, byť v menším rozsahu. 

Co se zcela nových projektů týče i ty mohou být v době krize opodstatněné. Důležité 

však je do takových projektů jít s ještě mnohem silnějším důrazem na strategické 

přínosy pro společnost. Krize přispěje k tomu, že firmy budou při rozhodování o novém 

podnikovém informačním systému klást větší důraz na to, aby jim řešení bylo skutečně 

schopno poskytnout relevantní data potřebná k dalšímu rozvoji, k plnění nových 

strategií, k vyhledávání partnerů či k péči o stávající zákazníky. Zároveň je dobré 
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zmínit, že i dodavatelé informačních systémů nejsou vlivů krize ušetřeni a mohou být 

mnohem přístupnější cenovému vyjednávání.  

Zajímavým přístupem mne také inspiroval Lumír Al-Dabagh, ředitel společnosti Beneš 

a Lát, oceněné titulem PX firma roku 2007, který v důsledku krize stál před 

rozhodnutím zkrátit pracovní týden ve své společnosti na čtyři pracovní dny. Místo toho 

se vydal cestou rozvoje lidského kapitálu a jeden den z týdne věnoval vzdělávání a 

školením práce s informačním systémem který nedlouho předtím zavedli. Krize tak v 

tomto v případě může mít i určitým způsobem pozitivní vliv, neboť je více prostoru pro 

rozvoj zaměstnanců, času na zefektivňování podnikových procesů, odstraňování úzkých 

míst a možností narovnat resty, na jejichž řešení není v době konjunktury dostatečný 

prostor. Kvalitní informační systém, v rukou vzdělaných a motivovaných lidí, jehož 

možnosti jsou naplno využity může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a 

být tak nástrojem pro vyvedení firmy z krizového období. 

Podpora konkurenceschopnosti podniku prostředky IS/ICT 

Právě konkurenceschopnost je v současných podmínkách ještě mnohem důležitějším 

faktorem ovlivňujícím budoucnost a někdy dokonce existenci podniků, než kdy dříve. A 

právě informační systémy zde mohou sehrát důležitou roli.  Na to, jak dlouhodobě 

podpořit konkurenceschopnost organizace za pomoci IS/ICT, je nejlépe nahlížet přes 

Porterův model konkurenčních sil (viz. Obrázek č. 9). Je potřeba zvážit všechny možné 

hrozby, které mohou podnik ovlivnit a nalézt možnosti využití informačního systému k 

jejich eliminaci. 

 Hrozba vstup nové konkurence na trh 

V případě jejího naplnění, velmi pravděpodobně převáží v daném segmentu trhu 

nabídka produktů a služeb nad poptávkou. V této situaci může podnikový informační 

systém pomoci: 

− Při zlepšování řízení dodavatelského řetězce, upevnit tak postavení podniku a 

znesnadnit vstup konkurence do dané podnikatelské sítě. Vhodnými kroky zde může 

být využití elektronické komunikace s dodavateli prostřednictvím EDI (Electronic 

Data Interchange), nejpokročilejší formu spolupráce pak představuje přechod na 
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společné plánování celého řetězce CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment). 

− Při zlepšování řízení vztahů se zákazníky, například efektivnějším řízením 

komunikace. Na tomto místě jsou přínosem systémy CRM s využitím jejich funkce 

a vůbec filosofie řízení vztahu se zákazníkem. 

− Při zvyšování průtoku zakázky ve výrobní společnosti. Například využití TOC 

v informačním systému umožňuje zkrátit termíny dodávek, zvýšit obrátku a tím lépe 

využít kapacity organizace. 

 
Obrázek č. 9: Vztah IS/ICT a konkurenceschopnosti podniku z pohledu Porterova 

modelu konkurenčních sil (20, str. 49) 

 Příliš velká vyjednávači síla zákazníků  

Např. u monopolního zákazníka, pak organizaci hrozí tlak na snižování cen a potažmo 

zisku či v případě silně konkurenčního prostředí přímo ohrožuje podstatu její existence. 

I zde může informační systém pomoci např.: 

− Analytickou činností nákladovosti vlastní produkce a nákupního chování zákazníka. 

Stávající konkurence 
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− Při optimalizaci procesu prodejní logistiky. 

− Analytickou činností při akvizici nových zákazníků a diverzifikaci produktového 

portfolia. 

 Příliš velká vyjednávači síla dodavatelů 

Je-li na trhu nedostatek vstupních zdrojů, může informační systém pomoci:  

− Analýzou nákladovosti vlastní produkce a prodejního chování dodavatelů.  

− Při optimalizaci procesu logistiky opatřování. 

− Analytickou činností při hledání nových dodavatelů a plánování změny 

produktového portfolia. 

 Ohrožení organizace stávající konkurencí 

V takovém případě trh většinu směřuje ke snižování nákladů produkce a zkvalitňování 

služeb. V této situaci spočívá úloha informačního systému především v podpoře 

konkurenční strategie na poli nízkých nákladů: 

− Analytickou činností kupního chování zákazníků. 

− Silnou podporou v oblasti controllingu. 

− Orientací na využití TOC a zrychlení obrátky, pokud je konkurenční strategie 

orientovaná na obratovost produkce. 

 Hrozba substitutů  

znamená opět zvažovat konkurenční strategii nízkých nákladů. Cestou přitom nemusí 

být jen snižování nákladů produkce, ale dokonce i snižování její kvality na úroveň, za 

níž jsou zákazníci ochotni platit. Typickým příkladem může být uplatňování strategie 

cenové diskriminace při nabídce CPU pro osobní počítače. Informační systém může být 

v tomto případě nápomocen při: 

− Podpoře marketingu v oblasti průzkumu trhu s cílem zjistit preference zákazníků. 

− Analytické činnosti nákladovosti produkce a podpoře vrcholového rozhodování. 
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− Zpracování informačních toků za účelem podpory vysoké úrovně automatizace 

výrobního procesu. (20) 

Tento výčet možností ve vztahu IS/ICT ke konkurenceschopnosti podniku je jen 

stručnou ukázkou. Využití těchto poznatků však může často napomoci uvědomit si 

možné přínosy pro konkrétní společnost, zvlášť jsou-li brány v kontextu celopodnikové 

strategie. 

Na základě těchto argumentů mohu tvrdit, že omezování investic do IS/ICT případně 

rušení již běžících projektů je vždy potřeba velmi zvážit. Za stávajících okolností bych 

tak i společnosti PLASTICO, v případě, že by se rozhodovala o omezení běžícího 

projektu, žádná výrazná omezení nedoporučil. Každá krize jednou skončí a ty podniky, 

které v jejím průběhu zvolí správná strategická rozhodnutí, z ní vyjdou posíleny. 

4.4 Výběr ERP systému a jeho dodavatele 

V okamžiku, kdy má podnik stanovenu informační strategii, zmapované procesy a 

dokáže co možná nejpřesněji definovat své potřeby a požadované přínosy nového IS, a 

zároveň si uvědomuje kritické faktory projektů IS/ICT a má vytyčeny způsoby jak je 

eliminovat, teprve v tu chvíli může postoupit dále k výběru vhodného ERP řešení a jeho 

dodavatele. 

Ještě na konci minulého tisíciletí vystupovala na českém trhu více než stovka podniků 

zabývajících se dodávkami podnikových ekonomických informačních systémů. Velkým 

zlomem byl rok 2000, který znamenal masivní přechod od aplikací postavených na 

platformě DOS k MS Windows a zároveň úpadek mnoha firem, které se s tímto 

přechodem nebyly schopny konkurenceschopně vyrovnat. V posledních letech tak na 

trhu působí poměrně stabilní skupina přibližně 50 dodavatelů podnikových 

informačních systému. Z toho počtu se jedná o cca 20 zahraničních ERP - zejména ze 

Spojených států, Německa a skandinávských zemí.  

Jak již bylo zmíněno dříve, pořízení ERP systému je strategickým krokem, který ovlivní 

život firmy na mnoho následujících let. Kompletní změny těchto systémů nejsou příliš 

časté a firmy po nich obvykle sahají až v krajních případech. Takovéto strategické 
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rozhodnutí tak rozhodně nemůže padnout bez důkladné přípravy. Jak tedy z široké 

palety systémů a jejich dodavatelů vybrat tu pravou variantu? 

V literatuře je možno najít hned několik způsobů výběru systému a jeho dodavatele – 

systémového integrátora. Mě osobně přišel nejsympatičtější několikastupňový způsob 

výběru, který popisuje např. prof. Basl v (2). První fází tohoto postupu je provést hrubší 

výběr maximálně 10 systémů a jejich dodavatelů. Tato první fáze výběru byla součástí 

mé bakalářské práce (5), a proto jen krátká rekapitulace: 

Veřejně dostupné přehledy trhu ERP aplikací, na jejichž zpracování se podílely české 

špičky v oblasti podnikových informačních systémů, vesměs členové předních 

organizací zabývajících se systémovou integraci, jako jsou Česká společnost pro 

systémovou integraci (ČSSI) či Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS). (2, 

17, 19) byly konfrontovány následujícími kritérii: 

 shodnost zaměření ERP systému se zaměřením podniku 

 počet a typ referencí daného ERP systému – tržní podíl systému 

 zaměření dodavatele na podniky s podobnou velikostí a typem výroby 

 velikost a historie dodavatele, portfolio služeb a země původu 

 preference hardwarové a softwarové platformy 

 nákladnost daného řešení 

Důležitost právě těchto kritérii podtrhují následující argumenty: 

 Aplikace ERP obecně vznikají, jsou vyvíjeny a implementovány se zaměřením na 

určité podnikové prostředí. To se jednak odráží v jejich funkcionalitě a 

ovladatelnosti, ale hlavně v nasaditelnosti právě v konkrétní oblasti. K rozpoznání 

tohoto faktu slouží jednak proklamace dodavatele systému o jeho oborových 

řešeních a druhak seznamy referenčních instalací daného ERP systému. 

 Zaměření na velikost a historii má za úkol vybrat systém a dodavatele s tradicí a 

zkušenostmi, ale také budoucností, kdy systém musí mít zajištěnu podporu a vývoj 

alespoň na budoucích deset let. Země původu je akcentována především z toho 

důvodu, že globálním dodavatelům se na českém ERP trhu příliš nedaří uspět se 

svými řešeními pro segment SME. Je to způsobeno především specifickým 
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charakterem podnikatelského prostředí v každé zemi, a také tím, že globální 

dodavatelé měli přeci jen stále ještě poměrně málo času na to, aby se na českém trhu 

v tomto segmentu etablovali. Přeci jen zacílení na malé a střední podniky se datuje 

přibližně od roku 2004. 

 Kritérium HW a SW platformy značně ovlivňuje finanční náročnost celého projektu, 

která jako taková je pro podniky jednou ze stěžejních a myslím není nutné ji blíže 

vysvětlovat. 

Výstup tohoto hrubého výběru pak zachycuje tabulka 3., které znázorňuje pořadí 

vybraných ERP systémů, které byly v době výběru (na začátku roku 2007) na českém 

trhu nabízeny. U každého systému je uvedeno pořadové číslo, tvůrce systému a hlavní 

dodavatel na českém trhu. Tento výstup byl společností přijat a stal se podkladem pro 

další postup. 

p.č. název ERP systému tvůrce systému dodavatel systému 
1 Helios Orange LCS International LCS International, S&T CZ 
2 Sap Business One SAP Inforis 
3 Byznys Win J.K.R. J.K.R. 
4 Microsoft Dynamics Nav Microsoft Microsoft, AutoCont 
5 Altus Vario Altus Development Altus Development 
6 K2 K2 atmitec K2 atmitec 
7 Abra Gx Abra Software Abra Software 
8 QI DC Koncept DC Koncept a partneři 
9 Karat Karat Software Karat Software a partneři 

Tabulka č. 3: Žebříček ERP systémů po hrubém výběru (5, str. 52) 

Obecně následuje v této fázi tvorba poptávkového dokumentu. Naprosto stěžejní je, aby 

zájemci o ERP byli schopni již v této fázi definovat, co přesně chtějí. Kvalitně 

zpracovaný poptávkový dokument je jedním z významných předpokladů dobře 

připravených nabídek a celkové úspěšnosti výběrového řízení. Musí vycházet z 

informační strategie společnosti a je potřeba definovat výběrová kritéria a jejich váhy. 

Jednoznačně je vhodné při tvorbě poptávkového dokumentu vycházet z vhodně zvolené 

metodiky využívané v oblasti systémové integrace. Osobně mohu doporučit použití již 

zmiňované metodiky MDIS (23) případně publikace (24). Tyto definují i vzorovou 
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strukturu nabídkového dokumentu a značně tak usnadňuje způsob jejich hodnocení. 

Zjednodušená struktura poptávkového a struktura nabídkového dokumentu podle 

metodiky MDIS jsou přílohami č. 2 a 3 této práce. 

Hlavní dodavatelé vybraných systémů byly následně obeslání poptávkovými 

dokumenty s nejzazším termínem doručení nabídky k 12.8.2007. K tomuto termínu 

obdržela společnost PLASTICO nabídky ode všech dodavatelů – respektive jejich 

regionálních partnerů, kromě nabídek na systémy Abra, Altus Vario a Microsoft 

Dynamics NAV. Ostatní společnosti byly již v průběhu léta zvány k prezentacím svých 

nabízených řešení, zodpovězení dodatečných otázek a představení potenciálních 

vedoucích implementačních týmů. 

Toto výběrové řízení bylo původně plánováno jako dvoukolové. Do druhého kola na 

základě posouzení nabídek postoupily společnosti LCS International, a.s. se systémem 

Helios Orange a společnost Gosvo s.r.o. se systémem Byznys Win. Předmětem tohoto 

kola bylo získání hlubší představy především o funkcionalitách řízení a plánování 

výroby. Dále také domluva referenčních návštěv u podobně zaměřených společností, 

kde již byl daný systém nasazen a je provozován. Ověřitelné reference představují 

jediný spolehlivý způsob jak zjistit například jak se chová dodavatel k zákazníkům 

v průběhu implementace a po jejím skončení, nebo jaké má reakční doby při řešení 

problémů. Zároveň je tak možno zjistit jak se v daných společnostech se systémem 

pracuje a jaké mělo jeho nasazení skutečné přínosy. Není špatné si od dodavatele 

vyžádat i reference negativní. Je nutno podotknout, že nikdo není neomylný a každý 

dělá chyby a má-li vzniknout mezi podnikem a dodavatelem IS důvěra, je potřeba aby 

byl dodavatel ochoten na sebe prozradit i své nedostatky. Při rozhovoru s referenční 

firmou je pak možno zjistit jak se dodavatel v složité situaci zachoval a jak a zda vůbec 

byl problém vyřešen. Odmítne-li dodavatel negativní reference poskytnout, je to 

obvykle důvod k ostražitosti. 

V průběhu druhého kola výběrového řízení byla společnost PLASTICO obeznámena 

s možností získání dotace v dotačním programu ICT v podnicích. V rámci tohoto 

programu je však při výběrovém řízení nutno postupovat dle zvláštních pravidel pro 

výběr dodavatelů. Na základě této skutečnosti tak muselo být původní výběrové řízení 

ukončeno. Jednoznačně však mělo pozitivní vliv na získání většího přehledu o 
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možnostech ERP systémů a zformování přesnější představy o funkcionalitě 

požadovaného systému. Tyto poznatky se pak odrazily v zadání výběrového řízení 

v souladu s pravidly dotačního titulu. Blíže je o těchto pravidlech pojednáno v kapitole  

4.5. Již zde však mohu zmínit, že vítězem výběrového řízení se nakonec stala 

společnost LCS International, a.s. 

Shrnutí kritických předpokladů pro úspěšnost výběrového řízení 

 Přípravě a organizaci výběrového řízení věnovat mimořádnou pozornost. Novým 

informačním systémem je strategickou změnou, které mění charakter a často i duch 

podniku na dobu mnoha let.  

 Klíčovým momentem výběrového řízení je příprava poptávkového dokumentu, na 

němž se kromě IT specialistů musí podílet vedení podniku. Nekvalitní poptávkový 

dokument vede k nekvalitním a neúplným nabídkám.  

 Dávat přednost kvalitě před cenou. Levnější, ale horší řešení může vést často k 

daleko větším ztrátám, než jsou úspory získané při výběru dodavatele.  

 Na výběrovém řízení by se mělo podílet širší vedení podniku (návštěvy referenčních 

instalací, účast na prezentacích atp.). Zvyšuje se tak zájem o konečné řešení IS a 

vytváří se předpoklady pro budoucí kooperaci uživatelů s dodavatelem. Zároveň je 

při zapojení širšího vedení společnosti značně eliminována situace, kdy by koneční 

uživateli to co vlastně ani nechtějí, což se mnohdy může stát, když se výběru 

neúčastní vedoucí pracovníci důležitých útvarů podniku. 

 Rozhodující je vnímat nabídky jako komplex softwarového produktu a 

poskytovaných služeb. 

 Zvolit přiměřený časový rozsah výběrového řízení. Není účelné je protahovat, ale 

mnohem nebezpečnější je jej uspěchat. (23) 

 Přestože se toto může zdát pro oblast ICT zvláštní i zde je třeba vyjednávat o ceně. 

Doporučuje se vždy držet ve hře více potenciálních dodavatelů, pak i preferovaný 

dodavatel je více ochotný o ceně vyjednávat. 

Cílem výběrového řízení musí být výběr spolehlivého a stabilního systému, který bude 

schopen pokrýt svou funkcionalitou maximum procesů (tzv. end-to-end) tak, aby přispěl 
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k naplňovaní cílů společnosti - byl pro firmu přínosem a ne brzdou. Zároveň aby 

poskytl dostatečnou flexibilitu a pružnost pro vyrovnání se s možnými budoucími 

změnami. Aby zajistil vysokou bezpečnost a integritu dat, ale také aby nekladl vysoké 

nároky na uživatele a umožňoval intuitivní ovládání. Aktuálnost systému vzhledem 

k legislativě snad ani není třeba zmiňovat. Zároveň je třeba brát zřetel na celý komplex 

produktů a služeb který dodavatel nabízí. Není možné zaměřit se pouze na jednu 

funkcionalitu a opomenout jinou, která by následně mohla vytvořit nové úzké místo 

v podniku. Také je potřeba vybrat dodavatele, který bude rychle reagovat na vzniklé 

problémy. Nejsou-li tyto předpoklady naplněny, může se velmi jednoduše stát, že celá 

investice bude nakonec znehodnocena. 

Výběrové řízení ve společnosti PLASTICO, tak jak bylo popsáno na předcházejících 

řádcích pokládám za zdařilé a v podobném duchu mohu směle doporučit postupovat i 

jiným firmám, které by o pořízení nového podnikového IS uvažovaly. Několikafázová 

koncepce výběru umožňuje firmě lépe poznat prostředí a podmínky na trhu ERP 

systémů. Seznámit se s funkcionalitami, licenční politikou, implementačními 

podmínkami a mnohými jinými specifiky v této řekněme nevšední, ale strategicky 

důležité oblasti podnikání. Zcela jednoznačně mohu tvrdit, že pokud by společnost 

PLASTICO neabsolvovala první kolo svého vlastního výběrové řízení a od samého 

začátku postupovala při výběru dodavatele dle podmínek pro výběr dodavatelů v rámci 

dotačního programu, byla by ochuzena o množství poznatků, které následně uplatnila 

při tomto výběru a není vyloučeno, že mohla vybrat systém, který by nenaplnil její 

požadavky. 

4.5 Rozvoj informační společnosti  z pohledu EU 

O informační společnosti a jejích dopadech na podnikatelské prostředí jsem psal již 

v kapitolách dřívějších. O tom, že ICT představují klíčový sektor, který napomáhá k 

dosažení větší konkurenceschopnosti svědčí i důležitost, kterou ICT přikládají orgány 

Evropské unie. ICT podporují ekonomický růst, poskytují pracovní možnosti a jejich 

vliv je patrný i v oblasti kvality života, vzdělávání, péče o zdraví a životního prostředí, 

kultury či bezpečnosti.  
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V roce 2000 byla evropskou komisí formulována tzv. Lisabonská strategie, která 

doporučila rychlejší a komplexnější využití možností ICT. Velká pozornost přitom byla 

věnována potenciálu, který ICT poskytují malým a středním podnikům. Právě na jejich 

růstu a prosperitě do značné míry závisí úroveň celé evropské ekonomiky. V závěru 

roku 2005 pak Evropská komise přijala vizi dalšího rozvoje informační společnosti, 

která vstoupila v platnost pod názvem „European Information Society 2010" a 

označením „i2010". Zaměřuje se výrazně na ekonomiku a její růst a očekává, že 

jednotlivé členské země budou v souladu s plněním cílů strategie i2010 formulovat své 

priority v rozvíjení informační společnosti v rámci národních reformních programů. (2) 

Dotační program ICT v podnicích 

Asi nespecifičtějším vyústěním těchto snah je v našich podmínkách dotační program 

„ICT v podnicích“ uskutečňovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

(OPPI). Program ICT v podnicích umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření 

nebo zavedení IS/ICT v malých a středních podnicích. Jeho cílem je podpořit 

konkurenceschopnost těchto podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich 

potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů, resp. podpořit 

poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity těchto podniků. (9) 

Poskytovatelem dotace je řídicí orgán OPPI - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Samotnou realizaci tohoto programu pak zajišťuje Agentura pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest. To znamená že právě s touto agenturou bude případný žadatel ve 

styku. Veškeré aktuální informace týkající se tohoto dotačního programu je možno 

získat na webových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org v sekci 

Programy podpory, Podnikání a inovace. Případně na stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu www.mpo.cz v sekci Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-

2013. S doplňujícími dotazy se případní zájemci mohou obrátit na příslušnou regionální 

kancelář CzechInvest, které sídlí v každém krajském městě. 

Dotační program je realizován prostřednictvím tzv. výzev, které jednak rozdělují 

dotační období let 2007-2013 na kratší celky, a dále stanovují podrobnější podmínky 

programu pro jednotlivé výzvy. Plánovaná celková alokace finančních prostředků 

v tomto programu činí 4,2 mld. Kč, což je tedy průměrně 600 mil. Kč na jednotlivé 
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roky. V rámci každé výzvy podávají žadatelé žádost o poskytnutí dotace ve dvou 

krocích – registrační a plná žádost. Celý proces žádosti o dotaci bude vysvětlen níže. 

První výzva programu s plánovanou alokací 500 mil. Kč byla zveřejněna 25.4.2007. 

Příjem registračních žádostí probíhal od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007 a celkem bylo přijato 

426 žádostí. Plané žádosti byly přijímány od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2007. Během této 

doby bylo podáno na agenturu CzechInvest 340 plných žádostí s požadovanou dotací 

v celkové výši přes 776 mil. Kč. V rámci této výzvy žádala o dotaci i společnost 

PLASTICO. 

V současné době běží výzva druhá, která byla zveřejněna 1. května 2008 s plánovanou 

alokací 1mld. Kč. Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 15. 

července 2008 a ukončen 28. února 2009. Příjem plných žádostí probíhal od 14. 

listopadu 2008 do 31. května 2009. V současné době tak již není možné se v rámci této 

výzvy o dotaci ucházet. V programu stále ještě zbývá okolo 2 mld. Kč, které budou 

rozděleny v několika následujících výzvách. Dle prozatím neoficiálních informací 

z agentury CzechInvest dojde k vyhlášení třetí výzvy na sklonku letošního roku. 

Podle informací získaných od agentury CzechInvest bylo v rámci první výzvy nakonec 

schváleno 257 projektů v celkové výši požadované dotace 603 mil Kč. Úspěšných tak 

nakonec bylo více než 75% žadatelů. Ve druhé výzvě je očekávaná úspěšnost dokonce 

ještě vyšší. 

Základní charakteristiky programu ICT v podnicích 

 Kdo může žádat 

− malý a střední podnik, který má uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období  

− převažující ekonomická činnost žadatele a projektu musí směřovat do 

zpracovatelského průmyslu – CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19) 

− projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy  

  Kolik lze na jeden projekt získat 

− dotace ve výši 0,5-20 mil. Kč 



 65 

 

− procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  

platnou pro období 2007-2013 a Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 

70/2001 a č. 1998/2006 – obecně se pohybuje okolo 50% celkové hodnoty projektu  

 Na co lze podporu získat (tzv. podporované aktivity) 

− zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity 

podniků  

− zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity 

dodavatelsko-odběratelských vztahů  

− rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení  

− zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci 

stávajících výrobků a technologií  

− zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v 

podnicích 

 Jaké výdaje je možné podpořit  (tzv. způsobilé výdaje) 

− hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje a 

zařízení, které lze označit za část IS/ICT  

− nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví 

− služby poradců, expertů, studie (nikoli však zpracování žádosti o podporu) 

− ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a 

ostatních strojů a zařízení – outsourcing  

− náklady na povinnou publicitu spojenou s projektem 

− vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových 

stránek (9) 

Detailní informace o těchto charakteristikách obsahuje dokument „Text programu ICT 

v podnicích“ a návazné dokumenty zveřejněné na dříve zmíněných internetových 

stránkách. 
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Administrace žádosti v rámci programu ICT v podnicích 

Celková administrace žádosti v rámci programu ICT v podnicích je poměrně 

netriviálním procesem a skýtá mnohá úskalí. Zkušenosti a postřehy získané v průběhu 

tohoto procesu doplňují samotný popis žádosti o dotaci a její administraci na 

následujících řádcích. Tento proces se řídí celou řadou dokumentů, které definují 

parametry dotačního programu. V první řadě by si měl žadatel prostudovat dokumenty 

„Text programu ICT v podnicích“ a text aktuální výzvy. Z těchto dokumentů zjistí, 

zda vůbec může o dotaci žádat, a tudíž postoupit dál. Kritická místa jsou následující: 

 žadatel musí sídlit na území ČR a mimo Prahu 

 musí splňovat definici malého a středního podniku podle Nařízení Evropské 

komise č. 70/2001  

− Velmi zkráceně je za malého a středního podnikatele (SME) považován podnikatel, 

který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 

korunový ekvivalent 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje korunový ekvivalent 43 milionů EUR. 

− Korunový ekvivalent se řídí kursem pro poměr mezi EUR a Kč vyhlášeným 

Evropskou centrální bankou k poslednímu pracovnímu dni roku předcházejícímu 

roku podání žádosti o podporu. 

− Pro výpočet je také velmi důležité posoudit vazby na jiné podniky – jsou definovány 

tzv. partnerští a spojení podnikatelé, kdy do celkové velikosti žádajícího podniku 

jsou přičítány veličiny z takto definovaných návazných podniků. 

− Změny statutu podniku ve sledovaném období - podnik získává případně ztrácí 

statut MSP pokud stanovené limity plní případně neplní ve dvou po sobě jdoucích 

účetních nebo zdaňovacích obdobích. 

 nesmí být v konkursu, či podobné situaci, ani nesmí mít nedoplatky vůči 

vybraným institucím 

 podporovaná převažující ekonomická činnost 

− žadatel musí vytvářet více než 50% svého obratu ve zpracovatelském průmyslu 

vymezeného oddíly C10 – C33 CZ-NACE, vyjma CZ-NACE 12 a 19 (u výzvy 1 se 

toto ustanovení řídilo ještě klasifikací OKEČ) 
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− klasifikaci ekonomických činností příslušnou podniku je možno zjistit v 

Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) provozovaným 

Ministerstvem financí ČR a přístupným na internetových stránkách 

wwwinfo.mfcr.cz/ares 

 soulad podporovaných aktivit / způsobilých výdajů a žadatelova projektu 

Pokud na tomto místě podnik zjistí, že splňuje základní podmínky, může v celém 

procesu postoupit dále k podání registrační žádosti. Tato žádost a celá následná 

administrativa je spravována prostřednictvím elektronické aplikace eAccount přístupné na 

internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro registraci a následnou práci 

s účtem je nutný elektronický podpis statutárního zástupce společnosti. 

 
Obrázek č. 10: Ukázka aplikace eAccount 

Registrační žádost je vygenerována po vyplnění krátkého formuláře, který zachycuje 

následující oblasti: 

− základní údaje o žadateli 

− základní údaje o projektu 

− adresa místa realizace 

− prohlášení žadatele 

Součástí registrační žádosti je také formulář „Finanční výkaz“ sloužící jako podklad pro 

vypracování hodnocení finančního a nefinančního zdraví žadatele - ratingu, které je 
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jedním z kritérií přijatelnosti. K tomuto výkazu jsou přikládány nascanované 

dokumenty rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední dvě zdaňovací období. 

Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti agentura 

CzechInvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. V případě předběžné 

přijatelnosti projektu agentura CzechInvest žadateli zašle tuto informaci zároveň s 

datem pro vznik způsobilých výdajů. Jedná se o datum schválení registrační žádosti. 

Všechny způsobilé výdaje vzniklé po tomto datu je možno v případě rozhodnutí o 

poskytnutí dotace zahrnout do projektu, tzn. že investice do projektu mohou běžet již od 

této chvíle. Po potvrzení úspěšné registrace podává žadatel elektronicky plnou žádost, a 

to do 90 kalendářních dní nebo do vyhlášeného data ukončení příjmu žádostí. Plná 

žádost již obsahuje velmi podrobné informace o žadateli a projektu. Postup, jak vyplnit 

registrační a plnou žádost, jsou součástí dokumentu „Pokyny pro žadatele a příjemce 

dotace z OPPI – ICT v podnicích“ jedná se o stěžejní dokument, upravuje celý proces 

administrace žádosti i následných povinností žadatele v případě rozhodnutí o přidělení 

dotace. 

 Plná žádost zachycuje následující údaje: 

− základní údaje – jsou načteny z registrační žádosti  

− podrobnější informace o projektu – harmonogram a rozpočet projektu 

− horizontální ukazatele – vliv projektu na rovné příležitosti a životní prostředí 

− závazné a monitorovací ukazatele – statistické a vyhodnocovací údaje 

− prohlášení a závazky žadatele 

 Požadované přílohy plné žádosti: 

− finanční realizovatelnost projektu (FRP) – jedná se o elektronický formulář, který 

slouží k ekonomickému a finančnímu zhodnocení realizovatelnosti projektu. 

Skládá se z běžných metod hodnocení investičních projektů. Účelem hodnocení je 

na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost realizace projektu.  

− podnikatelský záměr / studie proveditelnosti – jedná se o nosný dokument celé 

žádosti. Na základě předepsané struktury zachycuje především přesnou strukturu 

projektu, jeho vazbu na celkovou strategii společnosti, očekávané přínosy či 
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dlouhodobou udržitelnost. Předepsaná osnova podnikatelského záměru je přílohou 

č. 4 této práce. 

Hodnocení žádosti 

Po zaslání plné žádosti dochází k jejímu vyhodnocování. Hodnocení projektů probíhá 

na základě výběrových kritérií, která jsou veřejně přístupná, a externích posudků na 

agentuře CzechInvest. Po dokončení hodnocení projektu agenturou je projekt předán 

hodnotitelské komisi (HK). Členy HK jsou na základě své odbornosti zástupci 

implementačních agentur, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odborných a 

podnikatelských asociací a svazů, krajů atd. Během hodnotícího procesu má 

CzechInvest právo si od žadatele vyžádat další potřebné podklady pro hodnocení. 

Komise na základě předchozího hodnocení projektovým manažerem a externími 

hodnotiteli projednává předložené projekty a vyjadřuje své stanovisko ke schválení. 

Konečné rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí projektu provádí Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR.  

O výsledku hodnocení je žadatel informováni elektronicky prostřednictvím aplikace 

eAccount a následně je vyrozuměn i písemně. V případě schválení projektu písemně  

zároveň obdrží Podmínky poskytnutí dotace (Podmínky) společně s výzvou k jejich 

podpisu a instrukcemi, jak Podmínky doručit zpět na agenturu CzechInvest. Tento 

dokument je následně právním podkladem na základě kterého je dotace udělována. 

Upravují především podmínky čerpání dotace, postup při změně projektu, možnosti 

odstoupení, harmonogram a rozpočet projektu, způsoby kontroly a sankcí v případě 

jejich porušení a další detaily právního vztahu. 

Žadatel obdrží čtyři vyhotovení Podmínek, tyto podmínky musí podepsat statutární 

zástupce společnosti, parafovat na každé straně a nechat podpisy úředně ověřit. Jako 

přílohy se přikládají výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání, 

živnostenský list, výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva k nemovitosti 

k místu realizace projektu, tyto dokumenty nemohou být starší 90 dnů. Přílohy k 

Podmínkám je nutné doložit ve čtyřech vyhotoveních. Minimálně jedno vyhotovení 

musí být originál, nebo notářsky/úředně ověřená kopie. Zbylá tři vyhotovení mohou být 

kopie prosté. Všechna čtyři vyhotovení Podmínek včetně příloh musí být ve stanovené 
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lhůtě třiceti dní doručena na agenturu CzechInvest, kde proběhne kontrola doručených 

dokumentů a v případě jejich správnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  vydá 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je neprodleně zasláno příjemci dotace v tištěné 

formě. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje maximální částku finančních 

prostředků, která může být příjemci z programu ICT v podnicích na daný projekt 

poskytnuta, jeho součástí je i samotné znění Podmínek. 

Od tohoto okamžiku je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s Podmínkami 

poskytnutí dotace a jejich přílohami. V případě, že byly některé investice provedeny již 

před podpisem Podmínek, je nutné aby i při jejich pořizování bylo postupováno 

v souladu s Podmínkami. Je proto dobré, aby si žadatel o dotaci již po schválení 

registrační žádosti prostudoval jejich vzorové znění. Z výše zmiňovaných příloh je 

dobré zmínit následující: 

 Pravidla pro výběr dodavatelů 

Tato pravidla stanovují, jak postupovat při výběru dodavatelů v rámci projektu. 

Dodržení těchto postupů je nutné pro řádnou realizaci projektu a následné vyplacení 

dotace. Následující řádky zachycují nejdůležitější postřehy: 

− Těmito pravidly se musí řídit každá zakázka v rámci projektu, jejíž hodnota je vyšší 

než 500 000 Kč bez DPH, zakázky v hodnotě nižší se jimi řídit nemusí. 

− Výběr dodavatele musí být, transparentní a  nediskriminační. a dodržovat rovný 

přístup. 

− Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na 

menší zakázky s cílem snížit jejich hodnotu. Shodné i obdobné činnosti či 

nerozdělitelné dodávky či služby musí vždy být chápány jako jedna zakázka. 

− Podle předpokládané nákladnosti zakázek musí zadavatel zveřejnit vyhlášení 

výběrového řízení v elektronické verzi Obchodního věstníku s minimální lhůtou pro 

předkládání nabídek do 30 dnů od data vyhlášení. Zadavatel je povinen poskytnout 

na vyžádání uchazečům zadávací dokumentaci dle stanovené struktury. 

− Zadavatel je vždy povinen posuzovat pouze vhodné nabídky – tzn. nabídky které  

nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, nebo zněním těchto pravidel. 



 71 

 

− Zadavatel je povinen ustanovit minimálně tříčlennou hodnotící komisi, která 

rozhoduje prostou většinou hlasů. 

− Každý člen komise je povinen podepsat prohlášení o nepodjatosti. 

− O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, jejíž 

součástí jsou hodnotící kritéria a přesný postup hodnocení.  

− U zakázek v hodnotě nad 50 mil Kč jsou tyto podmínky ještě dále specifikovány. 

 Pravidla pro Publicitu 

Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel ze 

Strukturálních fondů EU a prostředků státního rozpočtu ČR. Tato pravidla pak 

popisují, jakým způsobem a po jakou dobu tuto skutečnost příjemce dotace 

zviditelňuje. Pro různé typy a rozsahy projektů jsou stanoveny různé minimální 

požadavky na publicitu, které je nutné dodržet - od billboardů, přes pamětní desky, 

novinové inzeráty, letáky, štítky, propagační brožury či webové prezentace. Součástí 

každého takového prostředku publicity musí být vlajka EU a tzv. standardní text ve 

stanoveném formátu. 

 

Obrázek č. 11: Vlajka EU a tzv. standardní text 

 Monitoring 

Monitoring projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. 

Hlavním cílem monitorování je průběžné sdělování pokroku v realizaci projektů, 

porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a poskytování 

zpětné vazby ze strany CzechInvestu. Příjemce dotace vykazuje prostřednictvím 

aplikace eAccount hodnoty příslušných ukazatelů a jejich hodnoty zachycuje ve 

zprávách z realizace. Tyto ukazatele jsou stanoveny v plné žádosti a jsou sledovány 

především příjmy a výdaje projektu, finanční výkazy společnosti a závazné ukazatele 
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stanovené programem, a to v tomto případě počty jednotek v následujících v třech 

kategoriích: 

− software a práva duševního vlastnictví 

− hardware a ostatní stroje a zařízení 

− outsourcované činnosti 

V rámci monitoringu jsou definovány čtyři kategorie zpráv, a to průběžné, doplňující,  

závěrečná a monitorovací. Průběžné zprávy předkládá příjemce po podpisu Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, vždy za celé ukončené období (etapa, čtvrtletí), a to i zpětně od 

začátku realizace projektu. Závěrečnou zprávu předkládá příjemce dotace po ukončení 

realizace projektu současně s žádostí o platbu. Doplňující zprávu podává příjemce 

podpory pouze jednou, a to následující rok po roce, kdy bylo plánováno ukončení 

realizace projektu. Monitorovací zprávy pak podává jednou za rok, a to druhý, třetí a 

čtvrtý rok následující po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu. 

Zhodnocení 

Po přečtení předchozí kapitoly musí být čtenářům zřejmě, že získání dotace není 

nikterak jednoduchým úkolem. Nemusí tomu být jen z důvodu tvrdosti výběrových 

kritérií, ale často i z důvodu velké administrativní zátěže a striktních podmínek již při 

samotném zpracovávání žádosti. V této kapitole jsem se odvolával na značné množství 

dokumentů, kterými je nutno se při tomto procesu řídit, a to jsem uvedl jen ty 

nejdůležitější. Samozřejmě je v současné době možno nechat celou administrativu 

žádosti na externí poradenské firmě. Zde je však nutno počítat s fakturovanou částkou 

v řádech desítek tisíc korun a v mnoha případech, spíše u větších projektů, ještě s 

procenty ze získané dotace. 

Co je nutno říci – společnost PLASTICO žádala o dotaci v době kdy byl program ICT 

v podnicích zcela nový a mnoho řídících dokumentů se dotvářelo ještě po jeho spuštění. 

Jen v průběhu necelého půl roku, který uplynul od objevení dotační možnosti až po 

podání plné žádosti byl nejdůležitější dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace 

čtyřikrát upravován. Upravovány byly také Podmínky pro výběr dodavatelů, či Pravidla 

pro publicitu. Například v době, kdy o dotaci žádala společnost PLASTICO byl 
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standardní text u prostředků publicity: „EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 

ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ 

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“ a toto je spíše jen ukázka pro usmání. Byly 

měněny i některé závažnější definice, případně mnohé definice byly formulovány 

mnohoznačně. Co je nutno dodat je fakt, že aktuální verze dokumentů se již od 

posledních verzí, se kterými jsem pracoval při tvorbě žádosti, mnoho nezměnily. 

Poměrně striktní jsou také podmínky monitoringu či archivace. Podnik je povinen 

podávat monitorovací zprávy po dobu 4 let po ukončení projektu a co se archivace týče, 

musí udržovat veškerou dokumentaci k projektu, především dokumentaci z výběrových 

řízení, smlouvy s dodavateli, faktury, dodací listy atp. včetně účetnictví po dobu deseti  

let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, ale zároveň 

nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a 

inovace, která je jen předběžně plánována na rok 2020. Ve společnosti PLASTICO to 

znamená archivaci těchto dokumentů minimálně po dobu 15 let. 

Co však jednoznačně mohu hodnotit pozitivně je přístup projektového manažera a 

vůbec zástupců CzechInvestu. V aplikaci eAccount je vytvořena tzv. Nástěnka, která 

funguje jako messageboard pro komunikaci mezi žadatelem a agenturou. V mnoha 

případech pak pracovníci CzechInvestu vyšli vstříc požadavkům, čí žádostem 

společnosti PLASTICO o drobné úpravy, či odstraňování nedostatků v žádosti. Celkově 

koncept eAccountu jako elektronické aplikace pro podávání žádosti hodnotím jako 

zdařilý a nedovedu si představit, že by veškerá tato administrativa měla být řešena 

pouze papírovou formou. Přínosné je také zveřejňování nejčastějších chyb, které se 

v žádostech vyskytují na webu CzechInvestu. 

Pominu-li tezi Laissez-faire a názor, že každou dotací dochází ke zvýhodňování 

vybraných subjektů a tím pádem k deformaci trhu. Je využití dotační politiky EU 

rozhodně potřeba doporučit, neboť za možnost získat až 50% hodnoty projektu s tím 

spojená námaha rozhodně stojí. Vysoká úspěšnost žadatelů v tomto programu toto 

doporučení ještě upevňuje. V jejím důsledku dochází k zavádění ERP řešení i do 

menších firem, které by si je za normálních okolností mnohdy nemohli dovolit, nebo jen 

v menší míře. Dotace tak mohou napomoci zefektivnit vnitřní chod nebo vnější vztahy 

podniku a přispět tak v větší konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném světě. 
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Ještě připomenu, že příležitosti pro získání dotací mají jen omezené trvání do roku 

2013. Co v této oblasti nastane poté, je obtížné předvídat. 

4.6 Problematika smluvního vztahu v projektech IS/ICT 

Tato kapitola zachycuje základní poznatky o problematice navazování smluvního 

vztahu v rámci projektů implementace podnikových informačních systémů. 

Smluvní vztahy jsou v této oblasti uzavírány na základě obchodního zákoníku. Běžná 

ustanovení obchodního zákoníku jsou však ve velkém množství případů málo platná a 

jen těžko aplikovatelná. Je to způsobeno tím, že problematika smluvních vztahů IS/ICT 

je poměrně specifická, vývoj v této oblasti je velmi rychlý a v České republice tak chybí 

legislativa, která by tyto vztahu uvedla do správné polohy. V našich podmínkách 

bychom jen těžko hledali jakýkoliv zákon, který upravuje vztah mezi dodavatelem a 

odběratelem v rovině IS/ICT. Celá právní úprava těchto vztahů tak stojí pouze na 

smlouvách. (13) Vlastní smluvního vztah a jeho realizace je pak velmi závislá na 

zvyklostech konkrétního dodavatele. 

U větších společností a větších projektů je rozhodně moudré využít rad zkušených 

právníků pohybujících se v prostředí IT businessu. Tyto služby ale rozhodně nebývají 

zadarmo a ze zkušenosti vím, že takovéto právní zhodnocení smluv se pohybuje v řádu 

tisíců korun za jednu stranu smlouvy. Rozhodně není moudré v této oblasti šetřit, pokud 

se jedná o projekt v hodnotě desítek miliónů korun. Jedná-li se ale o projekt v hodnotě o 

řád či dokonce dva nižší, nedá se počítat s tím, že by rozsah smlouvy a tím i 

fakturovaných právních služeb byl citelně menší. Proto bývá často v podmínkách 

malých a středních firem tato otázka řešena svépomocí. Za žádných okolností ale 

nemůže být tato otázka brána na lehkou váhu, neboť pokud dojde k problému je 

jediným obranným mechanismem dobře sepsaná smlouva. 

Protože ve společnosti PLASTICO také nebylo služeb právníků využito, mohu 

v následujících řádcích sepsat postřehy a rady z této oblasti.  

Již v poptávkovém dokumentu je velmi vhodné žádat od potenciálních dodavatelů návrh 

budoucí smlouvy. Pohled na samotnou smlouvu napoví, jaké si dodavatel klade 
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podmínky a jaké je ochoten poskytnout garance. Mnohem zajímavější je ale porovnání 

různých smluv od různých dodavatelů. Tímto způsobem získá společnost přehled o 

běžně užívaných ustanoveních a může mnohem lépe „manévrovat“ při vyjednávání o 

konečném znění smlouvy. Také je nutno podotknout, že celý smluvní vztah mezi 

dodavatelem a odběratelem IS většinou neřeší smlouva jediná, ale velmi často hned 

smluv několik (licenční, implementační, SLA). 

Základním problémem vztahu mezi podnikem a dodavatelem je otázka vzájemné 

důvěry a nedostatek důvěry nelze nahradit jakkoli detailní smlouvou. Jedině pokud si 

partneři důvěřují je možno otevřeně z obou stran rozebrat skutečná rizika budoucího 

smluvního vztahu a těm pak věnovat v dokumentech patřičnou pozornost. Při budování 

důvěry je nutná určitá oboustranná ostražitost. Dodavatel, který striktně požaduje jasné 

podmínky, jasné požadavky v přesných termínech a sám je ochoten pracovat pouze za 

takto přesně stanovených podmínek, je obvykle důvěryhodnější než ten, který hned vše 

slíbí, souhlasí se vším a tváří se, že vše dokáže okamžitě udělat. Pokud dodavatel chce 

získat zakázku, obvykle souhlasí takřka se vším. Takový souhlas ale nemůže stačit. 

Například při kladení požadavků na dodatečné úpravy systému atp. je nutno požadovat 

od dodavatele také podrobný popis postupu plnění, a to ještě před uzavřením smluvního 

vztahu. Pokud je dodavatel ochoten přesně popsat své budoucí postupy, je to jeho 

základní vklad ku získání důvěry. (24) Vybudování dobrého smluvního vztahu se nesmí 

uspěchat a podcenit. 

Smlouva mezi odběratelem a dodavatelem by měla jednoznačně definovat alespoň 

následující oblasti: 

 Předmět plnění – zde je potřeba velmi přesně definovat veškeré pojmy, neboť 

mnohé v oboru IT užívané pojmy český právní řád vůbec nezná a 

v případě vágní definice může být těžké domáhat se jejich plnění. Musí 

zachycovat jak software – licenční smlouva, tak implementaci a 

systémovou podporu 

 Cenové a platební podmínky – stanovení ceny, podmínek a postupu za jakých 

může být změněna, stanovení platebních podmínek 
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 Záruční a reklamační podmínky – přesná definice, včetně oprávněnosti reklamací, 

postupu reklamace, kategorizace závad dle naléhavosti a definice postupu 

a lhůt pro jejich odstraňování 

 Časový plán projektu - termíny plnění a stanovení za jakých okolností a jakým 

způsobem mohou být měněny 

 Systémová podpora – SLA, update a garance legislativní správnosti 

 Kompetence projektových týmů 

 Administrativa projektu – dokumentace projektu, sdílení dokumentace, způsoby 

komunikace 

 Forma předávání – předávací protokoly, akceptace 

 Sankce - v případě neplnění povinností stanovených smlouvou 

 Vypovězení / úpravy smlouvy – okolnosti a postup, za kterých může být smlouva 

vypovězena / měněna 

 smluvní zajištění budoucích požadavků – ceny dodatečných služeb 

 oblast obchodního tajemství 

 garance bezpečnosti dat, opatření proti úniku citlivých dat (např. osobní údaje) 

Blíže se tématikou smluv na dodávku IS zabývají například (24, 22). 

4.7 Dosavadní průběh projektu inovace ve společnosti PLASTICO 

Tato kapitola má za úkol přiblížit již realizované části tohoto návrhu, vycházet při tom 

z provedených analýz a celý dosavadní postup konfrontovat s teoretickými poznatky 

z literatury a kritickými faktory definovanými samotným návrhem. Především by měla 

tento dosavadní postup kriticky zhodnotit, upozornit na jeho slabiny a podat návrhy 

k jejich eliminaci, případně doporučení jak zamezit opakování chyb v budoucnu. 
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Projektové řízení implementace 

V současné době se k inovacím podnikových informačních systémů jednoznačně 

doporučuje projektový přístup. K položení základů projektového řízení došlo přibližně v 

období 2. světové války v USA a anglické slovo „project“ zde označuje proces 

plánování a řízení rozsáhlých operací. Obecně lze projekt definovat jako neopakující se, 

jednou realizované naplnění finančních a technických cílů. Projektové řízení se drží 

určitých principů, postupů a přesného vymezení rolí v projektovém týmu (schéma 

projektového týmu je přílohou číslo 7 této práce). Má stanoven termín zahájení a 

ukončení, strategii postupu dosažení cíle a přiřazené finanční a další zdroje. (5) 

O úspěchu projektu rozhoduje mnoho faktorů. Nejedná se pouze o kvalitu vlastního 

softwarového produktu, ale i o schopnosti konzultantů dodávající firmy a velmi důležité 

jsou také o podmínky na straně objednatele. Ukvapené a nepromyšlené implementace 

s sebou přinášejí obrovské náklady způsobené omyly plynoucími z nedostatečně 

provedených analýz, či nedodržení zásad, které vytyčuje i tato práce. 

Následující obrázek zachycuje hlavní etapy projektu inovace podnikového 

informačního systému, dle kterých bylo postupováno i ve společnosti PLASTICO. 

vytvoření řešitelského 
(implementačního) 

týmu

Rozhodnutí 
inovovat IS

výběr vhodného 
ERP systému 

a jeho dodavatele

uzavření smlouvy
o zavedení ERP

instalace ERP

analýza specifických 
podmínek uživatele

určení individuálních
parametrů uživatele naplnění dat a číselníků testování zahájení rutinního 

provozu ERP

školení pracovníků

 
Obrázek č. 12: Hlavní etapy inovace podnikových IS podle J. Basla (2, str. 115) 
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Obecné parametry projektu 

Toto místo slouží pouze ke shrnutí obecných parametrů projektu, respektive samotného 

systému. Jedná se především o vybranou cestu inovace, strategii inovace a databázovou 

strukturu systému. Vysvětlení vhodnosti těchto voleb je součástí příslušných kapitol. 

 Cesta inovace:  Nákup hotového, parametrizovaného IS  

 Strategie inovace:  Postupná strategie 

 Databázová architektura:  klient – server (On-promise) 

Plánovaný harmonogram projektu 

závěr roku 2006 popud k analýze vhodnosti inovace podnikového IS 

červen 2007 vyhodnocení analýz 

červen 2007 počátek původního výběrového řízení 

srpen 2007 zjištění dotační možnosti 

11.9.2007 podání registrační žádosti o dotaci 

3.10.2007    vyhlášení výběrového řízení 

26.10.2007 schválení registrační žádosti o dotaci 

27.11.2007 konečné schválení vítěze výběrového řízení 

28.11.2007 objednávka úvodní studie od společnosti LCS International  

14.12.2007 přijetí vypracované úvodní studie 

18.12.2007 akceptace studie 

28.12.2007 podání plné žádosti o dotaci: 

7.1.2008      podpis smlouvy na zavedení systému Helios Orange 

11.1.2008 zajištění technicko-organizačních opatření 

14.1.2008 plánované zahájení implementačních prací 

30.6.2008 výzva k podpisu podmínek pro poskytnutí dotace 

1.9.2008 plánované ukončení projektu 

17.9.2008 rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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Kritické zhodnocení 

V rámci tohoto zhodnocení budou zmíněna slabá místa a nedostatky v dosavadním 

průběhu projektu. Toto hodnocení bude řazeno chronologicky dle struktury kapitoly 

návrhu, což by však mělo zároveň odpovídat pořadí vzniku těchto problémů. Součástí je 

i hodnocení úspěšnosti ošetření slabých míst, případně poučení z nedostatků a chyb 

vzniklých v průběhu implementace. 

Kritické faktory úspěchu projektů inovace podnikových informačních systémů se 

ukázali být skutečně zásadními i v případě implementace ERP systému ve společnosti 

PLASTICO. Vzhledem k tomu, že si tyto faktory společnost uvědomovala již před 

začátkem samotného projektu, byla na ně určitým způsobem připravena. S některými se 

pak vyrovnala lépe, s jinými hůře. 

 Podpora managementu společnosti 

V rámci top managementu společnosti se od samého počátku tvořily dva protichůdné 

pohledy. Ředitel společnosti stál jednoznačně za názorem nutnosti komplexní inovace, a 

tedy potřeby pořízení ERP systému, naproti tomu zástupce ředitele a CIO zastával 

poměrně negativní postoj k nutnosti takto radikální změny. V top managementu 

společnosti tak proti sobě stáli, dle modelu plovoucího ledovce, příznivce a oponent, 

což není úplně optimální výchozí pozice. Bylo tak nutné na oponenta působit pomocí 

řízení vnímání a mínění a pokusit se jej naklonit ke změně. Přestože tento úkol není a 

nebyl jednoduchý, je zde patrno mírné oslabení striktně negativních postojů. Další 

posun v této oblasti je naprosto nezbytný především pro úspěšné řízení celého IS do 

budoucna. 

 Lidé 

Pozitivním faktorem ve společnosti PLASTICO je skutečnost, že si i samotní uživatelé 

systému uvědomovali zastaralost a komplikovanost původního IS a byly veskrze 

naklonění změně. Implementace nového IS je však natolik složitým procesem, že 

jedním z cílů vedení projektu musí být toto pozitivní naladění v uživatelích udržovat a 

prohlubovat, a to i přes mnohé komplikace a problémy. 
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Objevili se však i některá úzká místa: 

− Uživatelé neznají moderní IS 

Od běžných uživatelů nelze očekávat, že budou znát detailní možnosti moderních 

informačních systémů. Mnoho zaměstnanců po řadu let využívalo veskrze DOSovské 

aplikace a tak nemají představu co mohou od moderních systémů, založených na 

relačních databázích, očekávat. Mnohdy nevědí co mohou od systému chtít a jen těžko 

definují své potřeby, protože stále „žijí ve světě, který dané funkce neumožňuje“. Jindy 

naproti tomu požadují funkcionalitu, která je stále spíše z kategorie sci-fi. 

− Uživatelé nehledají cíl, ale jdou po známě cestě 

Tato parafráze velmi úzce souvisí s bodem předchozím. Snad u všech zaměstnanců je 

možno sledovat tendence požadovat při řešení situací známou cestu, na kterou byly 

zvyklí ze svých starých programů. Mnohdy tak až při myšlenkové tvorbě různých 

složitých konstrukcí vlastně zjistíte k čemu se uživatel potřebuje dopracovat, co je 

vlastně jeho „cílem“. Cesta k cíli v novém systému je pak mnohdy kratší, pohodlnější, 

ale hlavně vede jinudy.  

− Uživatelé neřeší problémy 

Mnohdy, když uživatel narazí na problém, který ještě zcela nezablokuje jeho práci, tak 

jej pouze „obejde“ a dále ho aktivně neřeší. Především jej nesdělí vedení projektu, 

problém je v systému zachován a dochází tak k pokřivení procesů, případně vzniku 

nekorektních dat. Vedení projektu se tak mnohdy až zprostředkovaně o těchto 

problémech dozvídá od úplně jiných uživatelů (samozřejmě v informačním šumem 

„vhodně“ pozměněných verzích).  

− Naučit uživatele shromažďovat data v IS 

Uživatelé byli po dlouhou dobu zvyklí na stav, kdy neexistovali vazby mezi různými 

daty v informačním systému. To je pak vedlo k tomu, že si tiskli značné množství 

výstupů ze systému, vedli si vlastní nesystémové zápisky např. v excelových tabulkách, 

či dokonce na papíře. Cílem však musí být je tento přístup odnaučit, vysvětlit jim že vše 

najdou v systému a především jak potřebné informace ze systému dostat. Pokud si tuto 

skutečnost uvědomí, budou sami více dbát na to, aby do systému vkládali kvalitní data. 
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Podnikový informační systém se tak má stát nástrojem pro efektivní oddělení know-

how od lidí, což má velký význam např. v případě odchodu zaměstnance ze společnosti. 

− Nový IS nemusí pro všechny nutně znamenat méně práce 

Každou implementaci IS provází řada očekávání a jedním z nich je i to, že IS by měl 

uživatelům snížit množství práce. Toto očekávání však nemusí být vždy naplněno. V 

důsledku zavedení celopodnikového IS může dojít k situaci, kdy především pracovníci 

na nižších úrovních podniku, budou muset do IS vložit větší množství dat než dříve. 

Tato data nebudou mnohdy pro jejich vlastní práci přímo využita, ale jsou nezbytná pro 

nadřazené vyšší úrovně řízení a pro provádění různých analýz a rozborů. Důležité je u 

takto „postižených“ zaměstnanců zabránit vzniku odporu vůči celému systému. Jednak 

poukázání na jiné výhody, které i jim systém přináší a druhak zapojením moderních 

automatizujících technologií, jako například čárových kódů. (2) 

− Nedostatky ve vedení projektového týmu 

Na tomto místě přichází řada na sebekritiku. V čele projektového týmu stojí člověk, 

který měl v počátku projektu v rámci společnosti sice největší teoretické zkušenosti 

z oblasti podnikových informačních systémů, ale zato nulové praktické zkušenosti 

v oblasti řízení projektů IS/ICT. Vzhledem k absenci vhodnějšího kandidáta, je možno 

tuto volbu považovat za opodstatněnou, to však nic neubírá na skutečnosti, že 

především počátky běhu projektu se vyznačovaly řadou nedostatků. 

Dalším problémem je, že vedoucí projektu není zaměstnán na plný úvazek a není tak 

v dennodenním kontaktu s uživateli systému. Zprvu se nejevila tato skutečnost jako 

zásadní, mnoho věcí se dá zvládnout po telefonu, e-mailu a VPN připojením do 

společnosti. Celý projekt by se skutečně dal takto řídit na dálku, ale to by nemohla 

existovat žádná úzká místa, která jsou popsána v této kapitole pod body management a 

lidé, a zároveň by musel být 100% spoleh na konzultanty dodavatele. Nad celým 

průběhem implementace je tak potřeba držet pevnou ruku. Osobní kontakt s uživateli a 

dotazování se na jejich problémy a potřeby v celopodnikovém kontextu mail nenahradí. 

A co je nejdůležitější, vedoucí projektu, který uživateli, případně konzultantům stojí za 

zády se nedá minimalizovat do lišty a nechat „na později“. Právě tento bod považuji za 

nejkritičtější a zásadní příčinu průtahů v celé implementaci. 
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 IS zohledňují velikost podniků 

Na tuto skutečnost je potřeba brát zřetel především ve fázi výběru systému. Do obchodu 

pro rohlíky je zbytečné jezdit kamionem, a stejné je to i v oblasti IS. Je zbytečné do 

podniku pořizovat neadekvátně robustní systém. I v případě společnosti PLASTICO se 

objevily agendy, které se v novém systému přinejmenším zdají být složitější a 

náročnější. Vzhledem k tomu, že však implementace stále probíhá, je cílem i v těchto 

oblastech zajistit co možná největší zjednodušení. 

 Správná volba ERP systému 

Většina doporučení k tomuto bodu je již zmíněna v samostatné kapitole. Zde však 

budou uvedeny ty, na které měl být při výběru systému kladen větší důraz. 

Řešení ERP jsou velmi univerzální a uplatňují se v podnicích s velkosériovou, 

malosériovou i kusovou výrobou. Takovéto dělení ale nemusí být k posouzení 

vhodnosti PIS dostačující a je vhodné jej u výrobních podniků doplnit členěním 

založeným na kategorizaci logistických procesů dle umístění tzv. bodu rozpojení. Tento 

přístup vznikl v osmdesátých letech u nizozemské firmy Philips a vychází z podílu 

činností prováděných dle prognózy a dle konkrétního zákaznického požadavku. Dělí 

podniky podle typů výrob a zároveň zohledňuje dostupnost dat, jako je struktura 

výrobku (tzv. kusovník) a způsob jeho provedení (výrobní nebo technologický postup). 

Z tohoto pohledu tak lze rozlišit čtyři hlavní typy výrob: 

 Make to Stock - výroba na sklad 

 Assembly to Order - montáž na zakázku 

 Make to Order - výroba na zakázku 

 Engineer to Order - vývoj a výroba na zakázku 

Společnost PLASTICO je pak možno zařadit někde mezi kategorie Make to Order a 

Engineer to Order. Což jsou jedny z nejobtížnějších aplikací v rámci PIS, protože 

výroba je plánována a řízena na základě dokumentace, která vzniká teprve na základě 

postupné specifikace, tzn. souběžně je dokončována datová podoba kusovníku i 

technologického postupu. (2) Specifičnost společnosti PLASTICO v tomto ještě 

umocňuje fakt, že velkou část produkce zadává kooperantům. S pokrytím takto 

komplikovaných procesů si pak ne každý systém dokáže bez problémů poradit. 
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 Správná volba dodavatele ERP systému 

− Spolehlivost a dostupnost konzultantů 

Funkční spolehlivost ERP systému by v dnešní době měla být samozřejmostí. Stejnou 

samozřejmostí by však měla být spolehlivost a dostupnost konzultantů dodavatele 

systému a kvalitní a rychlé vyřizování požadavků na technickou podporu. Bohužel ne 

vždy tomu tak skutečně je. S tím má i společnost PLASTICO neblahé zkušenosti, kdy 

musel být po problémech při komunikaci vyměněn vedoucí projektu ze strany 

dodavatele. I v současné době nejsou odezvy na požadavky společnosti vždy tak rychlé, 

jaké by mohly být. Velmi důležitou roli zde ale hrají osobnostní charakteristiky 

konkrétních konzultantů dodavatele. 

− Předimplementační analýza a vazby v systému 

Dalším problémem ERP systémů obecně je jejich mohutnost a komplikovanost, což 

vede ke stavu, kdy každý konzultant rozumí jen určité části daného systému. Toto 

zapříčiňuje potřebu více konzultantských návštěv a v důsledku prodlužuje a komplikuje 

implementaci. Uvědomění si těchto návazností je naprosto zásadní. I v případě tohoto 

projektu byl řešen nejeden problém, určitým způsobem vyřešen a až následně bylo 

zjištěno, že vlastně řešení původního problému vyvolá vznik jiného problému na 

„opačném konci“ systému. Tyto argumenty jen podtrhují nutnost velmi podrobné 

předimplementační analýzy a její smluvní závaznost. 

− Kvalita a přínos školení 

Jediným efektivním způsobem jak provádět školení je na reálných příkladech z běžného 

života společnosti, a to v době kdy je již možno danou funkcionalitu spustit alespoň do 

zkušebního provozu. Především z počátku projektu byly školeny funkcionality, které 

nebyly ještě po dlouhou doby připraveny k ostrému spuštění, a to mnohdy na 

modelových příkladech vzdálených podnikové realitě. Takto vedená školení mají jen 

velmi malý efekt. Je tedy důležité školitele a konzultanty dodavatele usměrňovat dle 

podnikových procesů a pokroku v samotné implementaci. 
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− Komunikace IT firem a neIT zákazníků 

Přestože obecně počítačová gramotnost v podnicích roste, není v možnostech 

zákaznických firem rozumět všem pojmům z oblasti IS/ICT. Snahou konzultantů IT 

firem by tak mělo být dostatečně srozumitelně komunikovat s jejich zákazníky, bohužel 

opět ne vždy tomu tak je. Při neefektivní komunikaci je tak mnohdy vidět nezájem 

osob, které by měly být ve věci angažovány. Uživatelé v takových situacích často jen 

slepě souhlasí, nebo naopak odmítají věci, kterým nerozumí. Důležité je na tomto místě 

sjednocení a vyjasnění všech termínů používaných při komunikaci a oboustranná snaha 

o porozumění. 

 
Obrázek č. 13: Smutná realita komunikace v rámci IS/ICT projektů  

(Zdroj: www.projectcartoon.com) 

 Problematika smluvního vztahu 

Vyjednávání smluvních podmínek je mnohdy poměrně náročným procesem a nejinak 

tomu bylo i v tomto případě. Mnoho požadavků společnosti se do smlouvy tak podařilo 

prosadit. Co však mohlo být ošetřeno lépe, a obzvláště u větších projektů lze 

jednoznačně doporučit, jsou změnová řízení projektu a pevnější vazba na 
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předimplementační analýzu dodavatele. V případě tohoto projektu jsou tak všechny 

nutné dodatečné úpravy, jejichž potřeba nebyla zachycena v předimplementační 

analýze, fakturovány společnosti PLASTICO a navyšují tak hodnotu celé investice. 

Tímto způsobem je dodavatel značně vyvázán z odpovědnosti v případě nekvalitně 

provedené předimplementační analýzy. Striktnější definice dodržování harmonogramu 

by také mohla být přínosem. 

 Dodatečné úpravy 

Zde je především potřeba nedovolit již dříve zmiňované.  

− zabránit tomu, aby byly do nových programů vimplementovány staré neduhy 

− při řešení problémů je důležité zaměřit se na cíl a nikoli na cestu 

− je potřeba správně porozumět a naučit se využívat stávající funkcionality před 

tím, než se začnou „násilně“ upravovat 

 Kvalita dat 

V problematice kvality dat v novém systému je dobré zmínit hned několik poznámek, 

které je potřeba brát na příště v potaz. Nekvalitní data vznikala především následujícími 

způsoby: 

− Import dat ze starých systémů 

Ve většině případů byla snaha navádět data do nového systému ručně. Což jednak 

pomáhá získat praxi při používání systému a jednak nejsou převedena data nepotřebná. 

V některých případech však bylo efektivnější využít převodových můstků. Problémem 

byla především jiná filosofie obou systémů a nepochopení analytiků dodavatele a 

zaměstnanců společnosti PLASTICO. Z tohoto důvodu došlo k zásadnímu problému, 

kdy byly v případě skladových karet některé navedeny duplicitně. V současné době je 

tento problém odstraňován ručním čištěním dat, což je v případě několika tisíců položek 

poměrně náročný proces. Jasným doporučením tak je v případě nutnosti automatického 

převodu dat velmi důkladně analytikům a programátorům dodavatele vysvětlit filosofii 

původního systému. Vzhledem k tomu, že k žádným novým převodům se již nechystá, 

tyto chyby se nadále nemohou opakovat. Horší je situace u nově vznikajících dat na 

straně uživatelů. 
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− Nejednotnost v názvosloví u nově vznikajících dat 

Většina dat v systému má natolik vhodně nastavena doménová a integritní omezení, že 

vznik nekvalitních dat vesměs neumožňují. Problémy se ale objevily v případě 

některých textových položek – vesměs názvů skladových karet. „ocel plochá  80/12“ 

nebo „ocel 80/12 plochá“ což je jen jednoduchá ukázka. V okamžiku, kdy uživatel v 

systému nevhodným způsobem vyhledává, může se stát že neobjeví i položku, která již 

existuje a má tendenci vytvořit ji znovu. V tomto případě byla vytvořena pracovní 

návodka, která jednak popisuje možnosti vyhledávání v databázi a na straně druhé 

definuje základní pravidla, která vedou ke standardizaci pojmenovávání skladových 

karet. 

− Absence dat 

V některých případech dochází i k tomu, že zaměstnanci potřebná data zapomenou 

vyplnit. V případě kritických dat jsou zajišťovány prostředky pro automatickou kontrolu 

jejich vyplnění již samotným systémem, v méně kritických případech jsou tvořeny 

pracovní návodky s definicí důležitých dat, a zároveň jsou nastaveny vícestupňové 

mechanismy kontroly v rámci workflow podniku. 

Zajištění kvality dat je jednou ze zcela zásadních podmínek správného fungování ERP 

systému. Jedině kvalitní data tak mohou zajistit výstup „jediné pravdy“ ze systému, 

která skutečně odpovídá realitě. Je velmi častým jevem, že totiž v okamžiku, kdy 

zaměstnanci zjistí, že systému jim neposkytuje pravdivé údaje nehledají nápravu dat 

v systému, ale vytváří si sami svá nesystémová řešení, která efektivní práci systému 

ještě více komplikují. 

 Dotační program ICT v podnicích 

Kromě již zmiňované administrativní náročnosti, je potřeba si uvědomit, že při realizaci 

projektu se podnik musí striktně řídit mnoha poměrně přísnými pravidly. Ta do značné 

míry omezují volnost podniku při jakýchkoliv změnách projektu reflektujících aktuální 

potřeby podniku. Změny v harmonogramu, struktuře, rozsahu, finanční náročnosti a 

mnoha jiných parametrech projektu je tak nutno diskutovat s poskytovatelem dotace a 

v mnoha případech žádat o jejich povolení. V případě zásadních změn v projektu pak 

může být přiznání dotace kráceno, nebo dokonce odňato.  



 87 

 

4.8 Řízení systému do budoucna 

Již v okamžiku, kdy společnost rozhoduje o inovaci podnikového informačního systému 

musí mít toto rozhodnutí promyšleno na mnoho let dopředu. Musí mít vizi v jakém 

stavu se bude systém nacházet za tři, pět či sedm let po jeho pořízení. Právě z tohoto 

důvodu je tak důležité mít definovánu podnikovou informační strategii. V této oblasti 

není nic horšího, než pořídit nákladný systém, který za dva roky již nebude schopen 

pokrýt potřeby podniku a bude muset být nahrazen novým. V této kapitole tak budu na 

jednu stranu čerpat z podnikové informační strategie společnosti, na stranu druhou bude 

obsahovat i nová doporučení, která je dle mého názoru dobré v této informační strategii 

do budoucna zohlednit. Tuto kapitolu jsem se rozhodl rozčlenit dle časového horizontu, 

ve kterém by měly být dané návrhy realizovány. 

Krátkodobý horizont 

Krátkodobým horizontem mám na tomto místě na mysli dobu přibližně do konce 

letošního roku (2009). Vzhledem k tomu, že v současné době stále ještě probíhá 

implementace systému, bude toto období vyhrazeno především jejímu dokončení. Cílem 

ve sledovaném období je přesunout veškeré funkce, které prozatím probíhají 

v systémech starých do systému Helios tak, aby uživatelé byli schopni provádět všechny 

činnosti, které jim umožňoval systém starý. Vývoj tak bude řízen dle hesla, kterým mne 

inspiroval CIO společnosti 2N Telekomunikace „vylepšuj firmu až po implementaci“.  

Tzn. nové funkce budou ve společnosti zavedeny až po ukončení běhu původního 

systému. Po zkušenostech získaných v průběhu implementace mohu tento přístup vřele 

doporučit. V tuto chvíli zbývá doimplementovat především o tyto agendy: 

 zpracování mezd 

 investiční majetek 

 doprava 

 plánování a řízení výroby 

Zároveň budou operativně řešeny problémy, které doposud v průběhu implementace 

vznikly. Především se jedná o odstranění duplicit v kmenových kartách zboží a větší 

zaměření na zvýšení efektivity práce ve středisku Vítkov. Zde by dle mého názoru bylo 



 88 

 

vhodné využít technologie VNC vzdálené správy pracovní plochy pro okamžité řešení 

nedostatků a vznikajících problémů, ale především využití možností této technologie 

pro vzdálenou výuku práce se systémem. 

Dalšími body pak jsou rozšíření možnosti vzdáleného připojení k systému, jednak 

prostřednictvím webových služeb, které momentálně dodavatel vyvíjí a druhak 

prostřednictvím mobilních zařízení. V tomto směru již byly podniknuty první kroky. 

Střednědobý horizont 

Ve střednědobém horizontu, který začne počátkem příštího roku a bude pokračovat po 

následující dva roky bude cílem vytěžit ze systému Helios maximum z jeho 

funkcionalit, které mohou přinést společnosti přidanou hodnotu. Jedná se především o 

optimalizaci následujících činností: 

 Manažerské výstupy – Business Inteligence 

Business Inteligence (BI) představuje sadu konceptů a metod určených pro 

zkvalitňování rozhodovacích procesů firmy. BI je výraz pro aplikace, platformy, 

nástroje a technologie, které podporují získávání informací z dat, porozumění datům, 

jejich vztahům a zachyceným trendům. Tyto aplikace umožňují multidimenzionální 

pohled na data. Poskytují podnikům prostředky pro sběr a analýzu dat, které usnadňují 

analytické činnosti a reporting například ve formě grafických výstupů pro sledování 

trendů a forecasting budoucího vývoje. Představují prostředek pro zlepšení kvality a 

výkonnosti podnikového řízení a v jeho důsledku zvýšení konkurenceschopnosti 

podniku. Jsou určeny pro top a střední management. Před zavedením těchto aplikací je 

třeba dlouhodobě zajistit kvalitu a úplnost dat v systému, neboť aplikace BI jsou na 

kvalitu dat ještě mnohem náročnější, než samotné ERP systémy. (2) 

Automatizace rutinních procesů a zavedení manažerského rozhraní by měly přispět 

k omezení operativy, která stále zasahuje do nejvyšších stupňů managementu ve 

společnosti PLASTICO, a podpořit taktické a strategické řízení společnosti. 
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 Řízení vztahu se zákazníky - CRM  

CRM (Customer Relationship Management) je komplex technologií, podnikových 

procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se 

zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, 

marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb. Na CRM je mnohdy nahlíženo 

spíše jako na celou filosofii řízení vztahu se zákazníky. Softwarové aplikace CRM pak 

mají dopomocí s realizací této filosofie. Zjednodušeně je jejich cílem zlepšení 

komunikace se zákazníkem a zejména její koordinace uvnitř podniku. (2) 

Přestože obchodní model společnosti PLASTICO v podstatě velmi minimalizuje 

kontakt s konečnými zákazníky, i tak je vhodné využití koncepce CRM v podniku pro 

efektivnější řízení vztahů s obchodními partnery společnosti. 

 Zavedení technologie čárových kódů a výrobních terminálů 

Opět se jedná o prvek, který by měl zajistit automatizaci rutinních procesů, zlepšit 

evidenci jak v oblasti skladového hospodářství, tak řízení výrobního procesu a omezit 

možnosti vzniku chyb lidským faktorem. Zároveň je dle zkušeností mnoha výrobních 

podniků možno využít výrobních terminálů jako prostředku pro zvýšení produktivity 

práce. Dělníkům je např. online zobrazováno, zda pracují dle normy, což se v mnoha 

případech ukázalo jako silný psychologický faktor působící na jejich produktivitu. 

Dalšími oblastmi, na které je dobré se ve střednědobém horizontu zaměřit jsou zejména: 

 lepší využití funkcí plánováni a řízení výroby 

 optimalizace výrobního procesu na základě porovnání plánovaných a 

vykazovaných hodnot 

 optimalizace materiálových toků 

 optimalizace využití výrobních kapacit na základě kapacitního plánování  

 optimalizace a automatizace zásobování dle požadavků výrobního plánu 

 sofistikované řízení nákladů v oblasti kalkulace režií 

 přesnější identifikace úzkých míst ve výrobním procesu a materiálovém toku 

 vyšší stupeň automatizace rutinních činností 
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Dlouhodobý horizont 

Dlouhodobý horizont je v této práci vnímán jako období za tři až sedm let od spuštění 

celého systému. Detailně plánovat oblast IS/ICT na tak dlouhé období je kvůli 

překotnému vývoji v této oblasti zcela nemožné. Je však možno definovat určité vize, 

jakou cestou by se podniková informatika ve společnosti PLASTICO měla ubírat. 

V dlouhodobém horizontu je účelné zapojit do informačního systému prvky řízení 

dodavatelského řetězce SCM (Supply Chain Management), s potenciálním využitím 

EDI (Electronic Data Interchange) komunikace, pokročilého plánování APS (Advanced 

Planning and Scheduling), operativního řízení výroby MES, využití možností teorie 

omezení TOC (Theory Of Constrains.), či aplikací pro řízení Workflow. 

Je dobré se do budoucna zaměřit také na oblast metodik pro efektivní řízení podnikové 

informatiky, z nich nejznámější ITIL (IT Infrastructure Library - knihovna best 

practices v oblasti řízení služeb ICT) nebo COBIT (Control Objectives for Information 

and related Technology = cíle řízení informačních a příbuzných technologií) A rozšířit 

tak obzor nad současně využívanou metodiku MDIS. V rámci těchto přístupů lze velmi 

efektivně řídit a inovovat podnikové informační systémy ve prospěch hlavních 

podnikových cílů. 
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5 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení 

5.1 Rozpočet projektu 

Hardware a sítě 

Celková cena 
Název položky Počet bez DPH s DPH 

hardware 1 116 138 
operační systém 1 42 50 server 
instalace 1 7 8 

pracovní stanice pro CAD pracoviště 1 32 38 
Celkem 197 234 

Ostatní stroje a zařízení 

Celková cena 
Název položky Počet bez DPH s DPH 

terminál 1 30 36 
příslušenství - 20 24 
software 1 22 26 

elektronický 
docházkový systém 

instalace - 8 10 
off-line terminál 2 48 57 
software 2 29 34 

přenosné terminály se 
čtečkami čárových 
kódů instalace 1 18 21 

on-line terminál 3 51 61 
příslušenství - 20 24 
software 3 15 18 

on-line terminály 

instalace 1 28 33 
tiskárna čárových kódů 1 18 21 

Celkem 307 365 

Software a data 

Celková cena 
Název položky Počet bez DPH s DPH 

licence 2 50 60 CAD 2D 
instalace 2 10 12 
licence 2 25 30 

CAD 2D nástavba 
instalace 2 5 6 
úvodní studie 1 30 36 
licence 1 476 566 Helios Orange 
implementace 1 424 505 
Celkem 1020 1215 
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Ostatní služby a povinná publicita 

Celková cena 
Název položky Počet bez DPH s DPH 

Helios Orange roční systémová podpora 1 90 107 
Publicita projektu - 14 17 

Celkem 104 124 

 Celkové náklady projektu (bez DPH):  1 628   

 Celkové náklady projektu (s DPH):  1 937 

Předchozí tabulky zachycují rozpočet pro projekt inovace podnikového informačního ve 

společnosti PLASTICO, respektive jeho nákladovou stránku. Celkový projekt se skládá 

nejen s pořízení ERP systému, ale i vhodné HW základny, prvků pro automatizaci 

vybraných firemních procesů a vybavení CAD pracoviště. Hodnoty jsou uvedeny 

v tisících Kč. 

Roční náklady na údržbu systému jsou 90 tis Kč na straně SW. Na straně HW by 

neměla v nejbližších třech letech být žádná dodatečná investice potřeba. I v případě, kdy 

by se dodatečné náklady na IT infrastrukturu vyšplhaly na 60 tis Kč za rok, dohromady 

tedy na částku 150 tis Kč, tvořili by v procentuálním vyjádření přibližně 0,1% ročního 

obratu společnosti, což je částka přijatelná. 

5.2 Přínosy návrhů řešení 

Již v HOS8 analýze byl predikován pozitivní vliv implementace nového informačního 

systému na celkovou úroveň informatiky ve společnosti PLASTICO. Dosažení 

vyváženosti a vysoké úrovně souhrnného stav podnikového informačního systému. 

Hlavním přínos by měl být patrný ve zvýšení efektivity a produktivity práce ve 

společnosti, především v oblasti řízení, plánování a běžné administrativy. Eliminace a 

automatizace rutinních a opakujících se procesů, které nepřináší firmě přidanou hodnotu 

a naopak podpora taktického a strategického řízení ve formě analýz, reportů a 

optimalizačních nástrojů. Pozitivním způsobem by tak měl nový informační systém 

působit také na konkurenceschopnost podniku a ve svém důsledku ovlivnit růstový 
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potenciál při realizaci rozvojové strategie. Hlavní přínosy nového PIS tak jsou 

očekávány v následujících oblastech: 

 kvalita rozhodovacích procesů v podniku 

− zvýšení informovanosti klíčových pracovníků 

− přímé výstupy pro manažerské řízení a rozhodování 

− celkový přehled o stavu, rozpracovanosti a ziskovosti obchodních zakázek 

− přechod na kvalitativně vyšší standardy fungování vnitropodnikových procesů 

 optimalizace nákladů 

− minimalizace nákladů vnitropodnikových i externích procesů a činností 

− úspora materiálových a režijních nákladů 

 zvýšení efektivity a produktivity práce 

− úspora pracnosti (odstranění duplicit práce, automatizace práce) 

− snížení pravděpodobnosti chyb (lidský faktor) 

− přístup k požadovaným informacím v potřebném čase a tvaru 

− jednotné uživatelské rozhraní, jednotná filosofie práce, uživatelský komfort 

− snadný a rychlý přístup k informacím 

 technologické a strukturální přínosy 

− jednotná databáze a datová integrita 

− vyšší bezpečnost dat 

 dopady projektu na konkurenceschopnost podniku 

Kromě výše zmiňovaných by nový systém měl přispět k zlepšování řízení dodavatelsko-

odběratelského řetězce. Zavedením systému CRM a vytvoření podmínek pro budoucí 

zavedení systému SCM vzniká prostředí pro efektivnější řízení těchto vztahů, snižování 

nákladů ve vztahu s dodavateli a upevňování pozice ve vztahu k odběratelům.  

Modernější systém řízení a plánování výroby umožní zvýšit efektivitu výroby při 

zajištění lepšího využití kapacit společnosti. Zároveň by měl vést k optimalizaci řízení 

zásob. Prvky automatizace pak zjednoduší práci vedoucím na operativní úrovni a 
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vytvoří tak prostor pro efektivnější řízení pracovníků. Toto vše by mělo vyústit 

k celkové optimalizaci nákladů. Analytickými funkcemi zajistí v historickém kontextu 

přehled o nákladovosti vlastní produkce a kupním chování zákazníků. Zároveň 

napomůže při diverzifikaci produktového portfolia a optimalizaci logistických procesů. 

Takovéto přínosy však může přinést pouze systém, který si zákazník dobře vybral, 

správně naimplementoval a efektivně jej provozuje. Troufám si ale tvrdit, že toto vše se 

naplní, bude-li se podnik řídit návrhem definovaným touto prací. Zároveň je potřeba 

brát v potaz, že objevení užitné hodnoty potřebuje čas a tyto efekty nelze očekávat 

okamžitě. Ve střednědobém horizontu to však považuji za zcela reálné. 

Právě v ekonomicky bouřlivých obdobích, jako je právě to současné, se často ukazuje, 

že firmy potřebují změnu, která je posune na novou úroveň. Krize zcela jednoznačně 

pročistí tržní prostředí. A právě ty firmy, které v takto těžkém období učiní dobrá 

strategická rozhodnutí, mezi něž může patřit i inovace podnikového informačního 

systému, vyjdou z krize posíleny.  

5.3 Hodnocení efektivity investic do IS/ICT 

V předchozích dvou kapitolách byly zmíněny jak náklady, tak i očekávané přínosy celé 

inovace. Zde se ovšem objevuje kámen úrazu – jak správně přínosy kvantifikovat, aby 

bylo možné srovnání. Rozlišují se dvě hlavní kategorie přínosů a dva způsoby jejich 

měření. V předchozí kapitole byly hojně zmiňovány jedny - veličiny spíše 

kvalitativního charakteru, na které jsou používány metriky měkké, jako zvýšení 

konkurenceschopnosti, zvýšení informovanosti pracovníků, usnadnění práce se 

systémem, zvýšení integrity dat, lepší podpora řízení a plánování, atp. U těchto veličin 

je dosti složité finančně vyčíslit hodnotu jejich přínosu a mnohdy téměř nemožné 

z důvodu jejich subjektivní povahy. Metriky tvrdé jsou pak používány na druhé, 

jednoduše kvantifikovatelné veličiny. Mezi tyto řadíme například růst zisku, návratnost 

investic, růst produktivity práce a podobné. Složitější je ale určit do jaké míry jsou tyto 

veličiny ovlivňovány právě pouze informačním systémem. 
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Ekonomické hodnocení realizovatelnosti projektu 

Jakékoli predikce ekonomického vývoje jsou v dnešní době spíše věštbou z křišťálové 

koule. Již pro potřeby žádosti o dotaci však bylo nutno provést ekonomické a finanční 

hodnocení realizovatelnosti daného projektu inovace. Pro toto hodnocení byly využity 

běžné metody hodnocení investičních projektů, vyčísleny pro horizont potřebný 

k úplnému odepsání investic. Veškeré údaje zde uvedené vychází z 

předpokládaných hodnot zadávaných při žádosti o dotaci. Již uplynulá léta projektu jsou 

však aktualizována dle skutečných hodnot. Detailní podklady výpočtu jsou zachyceny 

v příloze č. 8 této práce. 

 čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) je v dnešní době jedním z nejvhodnějších 

finančních kriterií hodnocení investičních projektů. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti 

projektu a její výhodou je, že výsledkem je absolutní hodnota přínosu investice v 

dnešních cenách. Pokud vyjde NPV kladné, lze projekt doporučit k realizaci. NPV lze 

vypočítat dle vzorce: 
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Kde: 

CF  peněžní toky v jednotlivých letech 

DCF  diskontované CF 

t  doba životnosti projektu 

r  diskontní úroková míra 

IN  investiční náklady 

Hodnota tohoto ukazatele u projektu inovace IS ve společnosti PLASTICO: 

NPV = 245 000 Kč 
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 vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) je ukazatel zachycující trvalý roční 

výnos investice. Zjednodušeně řečeno se jedná o diskontní úrokovou míru, při které je 

NPV investice rovna nule. 
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Hodnota tohoto ukazatele u projektu inovace IS ve společnosti PLASTICO: 

IRR = 9,44 % 

 doba návratnosti investice (DN) 

Prostá doba návratnosti je nejjednodušší a velice často užívané ekonomické kritérium.  

Značí za kolik let se v nominální hodnotě vrátí investované peněžní prostředky. 

Nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti. Standardně se 

prostá doba návratnosti počítá podle následujícího vzorce: 

CF
INDN =  

Kde: 

CF  průměrný roční peněžní toky za dobu životnosti projektu 

IN  investiční náklady 

Hodnota tohoto ukazatele u projektu inovace IS ve společnosti PLASTICO: 

DN = 4,72 let 

Při hodnocení pak byly použity i další veličiny:  

 průměrná doba odepisování investice  

Průměrná doba odepisování investice je počítána jako vážený průměr z jednotlivých 

dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice bez DPH.  
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Kde: 

DOi je doba odepisování i-té investice 

vahai je váha i-té investice 

INi je vstupní hodnota i-té investice bez DPH 

PDOI je výsledný vážený průměr doby odpisování celkové investice 

 diskontní sazba DS 

Diskontní sazba DS je součtem dvou diskontních sazeb – bezrizikové DS a DS za 

riziko. Její hodnota je daná na základě metodického doporučení poskytovatele dotace 

(MPO). 

Při hodnocení ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu inovace IS je 

zjišťováno, zda získané hodnoty splňují následující kritéria: 

− NPV > 0 

− IRR > DS 

− DN < PDOI  

Na základě vypočítaných výsledků lze konstatovat, že dvě ze tří těchto kritérií jsou 

splněna a projekt tak lze doporučit, neboť má pozitivní finanční dopady na podnik. 

Doporučené metriky pro budoucí hodnocení 

Společnosti PLASTICO dále doporučuji v následujících letech hodnocení dopadů 

projektu s využitím jak měkkých (kvalitativních), tak tvrdých (kvantitativní) metrik. Pro 

zkoumání pomocí měkkých metrik doporučuji zvolit formu dotazníků zaměřených 

především na oblasti kvality rozhodovacích procesů v podniku, zhodnocení dopadu na 

efektivitu a produktivitu práce, na konkurenceschopnost podniku a dopady na efektivitu 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, či přínosy projektu pro zaměstnance samotné. 

Tyto dotazníky definovat pro jednotlivé skupiny zaměstnanců podle útvarů a ve vztahu 

k jim odpovídajícím prostředkům IS/ICT, které budou v rámci projektu pořízeny. 
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Jednotlivé otázky pak hodnotit pomocí pětistupňové škály subjektivního názoru na 

přínosy projektu. 

Tvrdými metrikami pak doporučuji hodnotit vybrané finanční a ekonomické ukazatele. 

 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Metoda, která měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení. 

Aktuálně se ve společnosti PLASTICO pohybuje okolo 10% a cílem je dosažení jejího 

růstu. 

kapitálcelkový
EBITROI =  

 Ukazatele aktivity 

Nejdůležitějšími z řady těchto ukazatelů budou doba obratu zásoba a pohledávek – 

zrychlení obratu peněžních prostředků naznačuje vyšší a efektivnější obrátkovost ve 

vtahu k výrobě. Nižší hodnota znamená vyšší obrátkovost. Aktuálně se ve společnosti 

PLASTICO pohybují doba obratu zásob okolo 24 dní a doba obratu pohledávek okolo 

47 dní. Cílem je pokles těchto hodnot. 

Ø stav oběžného majetku 
doba obratu = tržby 

x délka sledovaného období 

 Produktivita práce 

Ukazatel znázorňující přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance. V roce 2008 se 

produktivita práce z přidané hodnoty na jednoho zaměstnance rovnala 335 000 Kč. 

Cílem je za dobu provozu investice zvýšit tuto hodnotu minimálně o 20%. 

 

přidaná hodnota 
produktivita práce = počet zaměstnanců 

Mimo tyto hlavní ukazatele sloužící k posouzení úspěšnosti projektu doporučuji 

společnosti PLASTICO vypracovávat i další finanční analýzy, především z oblasti 

poměrových ukazatelů a ukazatelů finančních toků. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou inovace podnikového 

informačního systému ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. Jedná se o výrobní podnik 

zabývající se především výrobou ocelových svařovaných kontejnerů, výrobou a 

vývojem speciálních výměnných nástaveb na nákladní automobily a výrobou 

speciálních ocelových konstrukcí. Společnost působí na trhu již od roku 1991 a za dobu 

své existence si vybudovala síť stálých odběratelů a obchodních partnerů. 

Každý podnik působící v kapitalistickém uspořádání  sleduje určité strategické cíle, ať 

už se jedná o snahu maximalizovat zisk, získat větší tržní podíl, zajistit vyšší efektivitu, 

konkurenceschopnost, růst společnosti nebo mnohé jiné. Společnost PLASTICO si 

uvědomila důležitost informačních systémů a informačních a komunikačních 

technologií v oblasti dosahování těchto cílů. Její původní informační systém se ale 

nacházel ve značně nevyhovujícím stavu. Svou funkčností a použitými technologiemi 

již dávno neodpovídal dnešním standardům, neposkytoval téměř žádné možnosti 

podpory řízení a plánování, či schopnosti analyzovat v něm uložená data a získávat 

z nich tak potřebné informace. Co je ale nejpodstatnější, neposkytoval ani žádnou 

reálnou možnost vývoje do budoucna. U společnosti tak vyvstal požadavek svůj 

informační systém zásadním způsobem inovovat, a to formou pořízení systému 

kategorie ERP. 

Na základě tohoto požadavku jsem pro společnost vytvořil detailní návrh postupu celé 

této inovace, se zaměřím na všechny její fáze – od výběru vhodného informačního 

systému a jeho dodavatele, přes smluvní zajištění vzniklého vztahu, po samotnou 

implementaci systému ERP a doporučení dalšího rozvoje celého systému 

v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Zároveň byly vytyčeny 

kritické faktory, které kromě technologických aspektů zohledňují také lidský rozměr 

celé věci – úskalí při řízení změn a práci s lidmi jak na straně podniku, tak na straně 

dodavatele. Nedílnou součástí práce je i přiblížení dotačního programu ICT v podnicích 

a podrobný popis administrace žádosti o dotaci v rámci tohoto programu. Kvůli své 
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aktuálnosti jsem v práci zmínil i téma hospodářské krize a její vztah k problematice 

podnikových informačních systémů. 

Věřím, že nový informační systém může společnosti opravdu mnoho přinést. Od 

zjednodušení práce, přes datovou integritu, po nový potenciál v oblasti řízení, plánování 

a podpory rozhodování. Pozitivním způsobem by však měl nový informační systém 

působit také na konkurenceschopnost podniku a ve svém důsledku ovlivnit její potenciál 

k dalšímu růstu. Tyto přínosy však může přinést pouze systém, který si společnost dobře 

vybere, správně naimplementuje a efektivně jej provozuje. Právě naplnění těchto 

předpokladů je úkolem mé diplomové práce. 

Zpracování této práce mi přineslo mnohé cenné znalosti a především praktické 

zkušenosti z oblasti řízení inovace podnikových informačních systémů, řízení změn v 

rámci výrobního podniku a využívání dotačních možností z fondů EU. 
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zkratka původní znění v cizím jazyce český význam 
ASP Application Service Providing poskytování aplikačních služeb 
APS Advanced Planning & Scheduling systémy pokročilého plánování 
BI Business Inteligence soubor analytických nástrojů pro 

podporu konkurenceschopnosti  
CF Cash Flow peněžní tok 
CIO Chief Information Officer hlavní informační manažer 

COBIT Control Objectives for Information and 
related Technology 

metodika pro cíle řízení informačních 
a příbuzných technologií 

CPFR Collaborative Planning, Forecasting 
and Replenishment 

Společné plánování, předpovídání a 
doplňování zásob 

CRM Customer Relationship Management systém řízení vztahu se zákazníky 
ČSSI --- Česká společnost pro systémovou 

integraci 
CVIS --- Centrum pro výzkum informačních 

systémů 
ČSN --- označení českých technických norem 
EDI Electronic Data Interchange systém elektronické výměny dat 
ERP Enterprise Resource Planning komplexní podnikové informační 

systémy 
HOS Hardware, Orgware, Software metoda manažerského hodnocení 

informačních systémů 
HRM Human Resource Management  řízení lidských zdrojů 

IS Information systems informační systémy 
ICT Information and Communication 

Technology 
informační a komunikační technologie 

IRR Internal Rate of Return vnitřní výnosové procento 
IT Information Technology informační technologie 

ITIL IT Infrastructure Library knihovna infrastruktury informačních 
technologií 

ISO International Organization for 
Standardization 

světová federace národních 
normalizačních organizací, označuje 
také jednotlivé normy 

MDIS Multidimensional Development of 
Information System 

metodický základ systémové 
integrace 

MES Manufacturing Execution System informačních systém výroby 
MPO --- Ministerstvo průmyslu a obchodu 
NPV Net Present Value čistá současná hodnota 
OPPI --- Operačního programu Podnikání a 

inovace 
PIS --- Podnikový informační systém 

SCM Supply Chain Management řízení dodavatelského řetězce 
SLA Service Level Agreement dohoda o úrovni poskytovaných 

služeb 
SME Small and medium enterprise malé a střední podniky 
TOC Theory of Constrains teorie omezení 
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Příloha č. 1: detaily HOS 8 analýzy společnosti PLASTICO spol. s r.o. 

 

 Oblast Hardware: 

1) Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující současné trendy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

2) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

3) Nákup nového HW je posuzován s ohledem na ergonomii pro uživatele? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

4) Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a vyhovující 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

5) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před krádeží, požárem a povodní? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

6) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW 
vybavením a softwarem, který na něm bude provozován? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

7) Současné HW umožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či dodavateli. 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

8) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

9) Souhlasíte s výrokem, že současné HW vybavení  bude do dvou let těžko použitelné? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  3 4  

10) Jsou poruchy HW vybavení na denním pořádku? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 



  

 

 Oblast Software: 

1) Poskytuje zkoumaný software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

2) Je grafické členění plochy pro zadáváni, editaci vstupních údajů přehledné a přispívá tak 
ke snadnosti práce se systémem ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

3) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná a poskytují na 
požádání i bližší vysvětlení vzniklé situace? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

4) Rychlost zpracování úkolů jako tisky, dotazy, vyhledávání se jeví jako dostatečně rychlé? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

5) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové 
nastavení nebo pořízem nových verzí software? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

6) Je nápověda k softwaru srozumitelná a přehledná? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 1 

7) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu sestav a nápovědy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 1 

8)  Jsou při pořízení nových verzí SW využívány jejich nové vlastnosti? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

9) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli při jeho 
pořízení nebo vývoji? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 4

10) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve využívám 
systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3



  

 

 Oblast Orgware: 

1) Existují postupy či směrnice pro zotaveni IS z nestandardních a havarijních situací a jsou 
tyto dokumenty dostatečně? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

2) Existují doporučené pracovní postupy a procedury běžného provozu pro koncové 
uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

3) Existují pravidla pro bezpečnost IS a obsahují i ustanovení pro nakládání s dokumenty či 
přílohami e-mailů získaných z Internetu? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

4) Je pravda, že management příliš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a provozu 
IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, přípojem nové techniky 
pověřené osoby, nikoliv uživatelé? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 4 

7) Jsou ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platností jejich přístupových práv? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

8) Existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS a jsou tyto pravidelně aktualizovány ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

9) Umožňuje informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli IS v podniku? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

10) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou nejasná a nelogická? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 5 



  

 

 Oblast Peopleware: 

1) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 4 

2) Jsou dostupná školení nových pracovníku o používaných informačních systémech, 
pravidlech provozu a bezpečnosti IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS a že školení není 
dostupné? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

4) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho 
klíčové výstupy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

5) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové 
uživatele? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

6) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových uživatelů 
s informačním systémem? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé 
obracet se žádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS? (tato místa jsou označována dále 
jako informační centra) 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5  3

8) Řeší informační centra z předchozího bodu podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře 
a včas ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

9) Je pravda, že informační centra především „hasí" palčivé problémy a nemají důvod se 
snažit o dlouhodobé zlepšení chodu IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 4

10) Podporuje vedení firmy učení koncových uživatelů a jejich školení za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2



  

 

 Oblast Dataware:  

1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují ? Tedy platí 
zásada, že určitá data smí měnit jen určitý pracovník? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

2) Mají pracovníci  určeno, kdy musí jaká data zavést do informačního systému a kdy je 
musí aktualizovat? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 3

5) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat a dozírá management na 
dodržování pravidel zálohování ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

6) Uznává   management   důležitý   význam   koncových   uživatelů   pro   integritu   a   
správnost zpracování dat? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

8) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží čí 
živelnou pohromou? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

9) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových 
sítí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
5 5 

10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? Platí tedy 
zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2



  

 

 Oblast Customers: 

1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního  systému směrem k jeho 
zákazníkům? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

2) Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou dostatečně vyhodnocovány? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 1 

3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci 
očekávají? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému 
nejsou pro podnik důležité ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 5 

5) Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládány v informačním 
systému centrálně (tj. nejsou ukládány vícekrát nebo jinak nekonzistentně)? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 1 

6) Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým odezvám na 
požadavky zákazníků IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 
využití zákazníkem IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících 
IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 2

9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalšími IS podniku, 
které poskytují výstupy pro dané zákazníky ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých komunikačních 
kanálů, které si zvolí? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2



  

 

 Oblast Suppliers: 

1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro 
plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

2) Existují metriky hodnocení výše zmíněných požadavků a jsou dostatečně 
vyhodnocovány? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 1 

3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich 
snadné převzetí a využití zkoumaným IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2

4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 2

5) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány 
tak, aby byla jasně určená požadovaná podrobnost předávaných informací? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

6) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS formulovány 
také s jasným určením požadované včasnosti jejich dodávám? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

7) Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů 
dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní 
komunikaci s dodavateli? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich 
předání? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 4

10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace 
s dodavateli? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2



  

 

 Oblast Management IS: 

1) Trvají manageři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 4

2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblastí rozumí? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou 
informační strategie vzhledem k cílům firmy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj jejích 
informačních potřeb? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 2

5) Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly 
jejich plnění? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
2 4

6) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS provedeno obhájení dané 
investice z ekonomického hlediska? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou 
důležitostí pro úspěšných chod informačních systémů? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného systému? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

9) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 
potenciál případného růstu firmy? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
4 3

10) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný 
přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
3 2
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Příloha č. 2: základní struktura poptávkového dokumentu 

Věc: Poptávka po inovaci podnikového informačního systému 

1. Základní charakteristiky zadavatele a zakázky  

2. Cíle, kterých má být pomocí dodávky dosaženo 

3. Organizačně ekonomické charakteristiky podniku 

4. Předpokládaná architektura, specifikace požadovaných funkcí 
poptávaného IS  

 s odkazem na přílohu s vlastní analýzou aktuálního stavu IS ve 
společnosti 

5. Požadavky na informační technologie  

6. Požadovaná struktura nabídky  

 s odkazem na přílohu s definovanou strukturou 

7. Shrnutí obligatorních podmínek soutěže  



  

 

Příloha č. 3: struktura nabídkového dokumentu 

1. Základní charakteristika uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady 
 název, sídlo, právní forma, datum založení, doba podnikání v oboru, základní kapitál 
 charakteristika ekonomické síly firmy (obrat uchazeče za poslední 3 roky) 
 průměrný roční počet pracovníků za poslední 3 roky 
 aplikační orientace (na který sektor ekonomiky a na jaké aplikace v tomto sektoru je 

firma zaměřena) 
 hlavní již realizované projekty (rok realizace, zákazník, předmět dodávky, rámcový 

finanční objem) 
 má uchazeč certifikaci podle ISO 9000?  

2. Sumarizace nabídky  
 stručný přehled navrhovaného řešení 
 očekávané efekty, které nastanou po realizaci řešení 
 způsob garance funkčnosti jednotlivých komponent a celého systému, termínu dodávky a 

ceny 
 přibližná doba trvání dodávky a jejích hlavních etap 
 odhadovaná celková cena systému, cena jednotlivých etap, cena jednotlivých modulů – 

pro všechny 3 poptávané varianty 
 stupeň splnění jednotlivých obligatorních kritérií 

3. Celková koncepce řešení  
 koncept naplnění podnikových cílů 
 aplikační architektura systému (jednotlivé stavební bloky systému, jejich vzájemné 

vazby, vazby na organizační strukturu a její úrovně), forma realizace architektury 
 flexibilita systému (možnosti konfigurace systému pří instalaci, možnosti parametrizace 

při provozu, způsob reakce na změny legislativy, na vývoj IT, na změny v požadavcích 
uživatelů, způsob a periody dodávek nových modifikací a verzí) 

 otevřenost systému a standardy, na kterých je postaven 
 technologická architektura systému:  

− koncepce distribuce/centralizace hardwaru, dat a funkcí 
−  použití architektury klient/server 
− dvou-/třívrstvá architektura (oddělení aplikačních funkcí, prezentačních funkcí a 

datových funkcí) 
 argumentace vhodného dimenzování systému (zejména z hlediska dostupnosti funkcí 

systému jednotlivým kategoriím uživatelů a z hlediska doby odezvy) 
 návrhy řešeni kritických nebo krizových situací v IS/IT (výpadky, IS, technologií apod.) 
 globální návrh ochrany a bezpečnosti systému 
 co bude využito z existujících zdrojů (HW, SW, pracovnici) podniku?  
 možnost a podmínky pořizovaní nových licencí a modulů 

4. Specifikace nabízeného aplikačního software (ASW) 
 specifikace jednotlivých funkčních celků nebo úloh 
 možné vazby na technologicky orientovaný standardní software (zejména na textové 

editory, tabulkové procesory, databáze, elektronickou poštu (MS Office), workflow, 
prohlížeče WWW, CAD systémy, obslužné aplikace Intrastat apod. 

 vývojové prostředí systému (programovací jazyk, SŘBD, CASE 
 které části projekční a programové dokumentace budou poskytnuty v rámci dodávky 



  

 

 možnosti uživatelských úprava (customiací) technické řešení jejich promítnutí do dalších 
verzí systému  

 respektování platné legislativy 
 úroveň řešeni národního prostředí (čeština v popisech polí, v datech, v helpech, v 

dokumentaci) 
 forma a rozsah dokumentace předaná zákazníkovi (projekční dokumentace, uživatelská 

dokumentace, provozní dokumentace).  

5. Návrh základního software (ZSW), nutné změny proti současnému stavu 
 operační systém(y) 
 SW pro řízeni LAN a WAN 
 databázový software 
 software pro automatizaci kancelářských prací, workflow a poštu 

6. Návrh hardwaru (HW), nutné změny proti současnému stavu 
 celková koncepce technického řešeni 
 koncepce komunikační infrastruktury (LAN, WAN) 
 konfigurace hardwaru, nutné změny proti současnému stavu 

7. Návrh vazeb HW; ZSW; ASW a organizační struktury podniku  
 vazby HW na ZSW a ASW (na kterých počítačích bude provozován který ZSW a který 

ASW) 
 počty licencí SW s ohledem na organizační strukturu a distribuci HW (kolik licencí SW 

na jednotlivých počítačích sítě) 

8. Služby související s dodávkou 
 ekonomicko-organizační poradenství (informační a procesní audit, reengineering 

podnikových procesů souvisejících s optimálním nasazením ASW) 
 údržba systému, způsob řešení modifikací a verzí ZSW a ASW 
 vývoj specifických aplikací na zakázku 
 školeni (typ, délka, jazyk, komu určeno, odhadovaný počet účastníků z řad pracovníků 

odběratele) 
 horká linka 
 jiné služby 

9. Garance a záruční servis  
 jaké garance je dodavatel schopen zakotvit ve smlouvě (provozuschopnost, úpravy podle 

změn legislativy, doby odezvy klíčových transakcí apod.) 
 délka záručního servisu pro  

− aplikační software 
− integritu celého dodaného systému 

 na jaké typy závad se záruka vztahuje.  

10. Metodika implementace systému  
 jednotlivé fáze implementace systému 
 role a odpovědnosti dodavatele a odběratele v jednotlivých fázích 
 způsob a organizace řízení implementace (řídící komise, týmy, zajištění kvality) 
 řízení změn 



  

 

11. Předávací procedury  
 organizace a forma předávání částí IS/IT 
 testováni jednotlivých komponentů i celého systému 
 řešení reklamací odběratele 
 ověřovací provoz IS 

12. Postup přechodu ze současného IS na nový IS  
 postup transformace ze současného řešení do cílového stavu z hlediska - funkčního 

(náběh jednotlivých funkčních celků),  
− datového (konverze současných databází),  
− hardwarového (instalace HW komponentů),  
− organizačního (jaké nové útvary, popř. funkční místa bude nový systém  

 vyžadovat, postup náběhu systému v jednotlivých útvarech),  
− personálního (rekvalifikace, školení) 

 způsob integrace dosavadních softwarových, datových, hardwarových a personálních 
zdrojů do nového řešení (zejména s ohledem na využití minulých investic) 

13. Řešitelský tým dodavatele 
 počet a struktura pracovníků dodavatele, kteří budou dodávku realizovat 
 očekávaný rozsah prací jednotlivých profesí pracovníků dodavatele 

14. Harmonogram řešení IS a jeho smluvní zajištění  
 odhad doby řešení 
 specifikace jednotlivých etap řešení, jejich obsahu a terminů, zejména odhad doby 

implementace jednotlivých funkčních celků ASW (dobou implementace se rozumí doba 
od zahájení prací na funkčním celku až do zahájení rutinního zpracování) 

 předpokládaná doba řešení úvodní studie 
 zda bude smlouva obsahovat pevný termín a pevnou cenu dodávky nebo zda bude použita 

jiná koncepce smlouvy 

15. Cenová specifikace dodávky (všechny ceny v Kč)  
 rozpis cen jednotlivých komponent systému pro 3 poptávané varianty v minimálním 

členění na:  
− aplikační software (počet licencí, cena za licenci, cena za licence celkem),  
− analytické a implementační práce,  
− školení,  
− ostatní 

 cena systémové integrace (v době řešení projektu, po skončení projektu) 
 celková cena dodávky 
 navrhované platební podmínky 
 cena dodatečných konzultačních služeb 
 cena školicích služeb 
 cena projekčních služeb pří realizaci specifických aplikací 
 navrhovaná cena úvodní studie 
 odhad ročních provozních nákladů (pro 1. a 2. rok po uplynutí garančního servisu) - 

údržbu SW, tj. ceny nových verzí ZSW a ASW a popř. též ceny horké linky.  

16. Dodací podmínky a součinnost odběratele  
 dodací podmínky jednotlivých komponent a služeb 



  

 

 jaké předpoklady musí vytvořit odběratel, aby dodavatel mohl plnit dodávku 
 jaká součinnost odběratele a v jakém rozsahu bude požadována.  

17. Referenční instalace systému  
 Zde se uvádí přehled referenčních instalací systému, tj. takových, které se charakterem 

odběratele, obsahem a rozsahem dodávky přibližují v nabídce navrhovanému řešení. Do 
přehledu se uvádějí zakázky, které nejsou starší 5 let. Pro každou referenční instalaci je 
třeba uvést  
− jméno firmy;  
− stručnou charakteristiku zakázky (obsah, rozsah, doba, popř. též cena zakázky);  

 spojení na kontaktní osobu.  

18. Přílohy  
 Případné další relevantní informace dodavatele.  

 



  

 

Příloha č. 4: osnova podnikatelského záměru pro žádost o dotaci 

1. Identifikační údaje žadatele o podporu  
1.1. Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ  
1.2. Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné 

jednat jménem žadatele, pozice ve společnosti  
1.3. Jméno a příjmení kontaktní osoby  
1.4. Název projektu a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu  

2. Historie a růstový potenciál žadatele  
2.1. Stručná charakteristika žadatele (max. 250 slov)  
2.1.1. Hlavní předmět podnikání  
2.1.2. Stručná historie a současnost  
2.1.3. SWOT analýza podniku a IT/ICT  

Uveďte stručnou analýzu současné situace Vašeho podniku, zahrňte do ní 
popis situace Vašeho IT/ICT (jak řízení/management tak personální - IT a 
technologická vybavenost - ICT; včetně stávajícího řešení, které má být 
nahrazeno – pokud lze)  

2.1.4. Strategie rozvoje žadatele (jako širší požadavek k realizovaným a 
plánovaným projektům)  
Charakterizujte, jakým způsobem hodláte směřovat/rozvíjet Vaši společnost 
– kde chcete být za 5 let, tj. charakter produkce, případně nabízených služeb, 
výše tržních podílů, způsob řízení firmy, zaměstnanecká politika atp.? Jaké 
kroky budete realizovat za účelem snížení svých slabých stránek?  

2.1.5. SWOT analýza projektu  
V analýze stručně charakterizujte předpoklady pro úspěšnou realizaci 
Vašeho projektu, zmiňte rizika/hrozby a jeho slabé stránky.  

2.1.6. Strategie rozvoje IT/ICT  
Charakterizujte Váš přístup k řízení a využívání IT/ICT v podniku, jakým 
způsobem ho budete rozvíjet do budoucna, do jaké míry a jakým způsobem 
je strategie IT/ICT zakomponována do střednědobé strategie rozvoje 
podniku. Uveďte bezpečnostní politiku Vaší firmy v oblasti IT/ICT.  

2.1.7. Doposud realizované projekty  
Stručně představte významné realizované projekty v oblasti IS/ICT, případně 
jiné investiční či zákaznické projekty (projektem se v tomto bodě myslí 
jakákoliv vlastní akce žadatele, nikoliv pouze dotovaná z veřejné podpory). 
Stručně uveďte, zda a do jaké míry projekty splnily plánované cíle, včetně 
případných nezdarů a vyvozených závěrů.  
Osnova:  
Název projektu  
Výše rozpočtu  
Rok realizace  
Základní popis  
Výsledek  

2.1.8. Plánované projekty  



  

 

Stručně uveďte jiné plánované rozvojové akce , jejich cíle a přínosy.  
2.1.9. Vlastnictví certifikátů a norem  
2.2. Organizační struktura žadatele  
2.3. Systém rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, 

hodnocení, motivace zaměstnanců)  
Pokud ano, jakým způsobem probíhá vzdělávání vašich pracovníků (školení, 
certifikace, atd.) primárně v oblasti IT, jakého stupně vzdělání dosáhli?  

2.4. Spolupráce žadatele (VŠ a VaV)  
Charakterizujte způsob spolupráce, jednorázový/dlouhodobý; předmět 
spolupráce; reference.  

3. Organizační a provozní zajištění projektu  
3.1. Provázání projektu s rozvojovou strategií žadatele/SWOT žadatele  

Vazba projektu na strategii žadatele  
Jakým způsobem projekt reaguje na SWOT analýzy podniku a IT/ICT, jak 
zapadá do rozvojových strategií IT/ICT a podniku?  

3.1.1. Provázanost projektu s dalšími projekty rozvoje žadatele  
Je projekt navázán na jiné významné akce/projekty podniku, stručně je 
představte (vč. finančních výhledů a odhadu dopadu na kapacity žadatele)  

3.1.2. Stručný popis těchto projektů (vč. finančních výhledů a odhadu dopadu na 
kapacity žadatele)  

3.2. Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu  
3.2.1. Stručná charakteristika projektového týmu  

Popište personální složení projektového týmu, profesní zaměření a relevantní 
zkušenosti jeho členů – certifikace, reference, odborné vzdělání, využijete 
externistu? Jaké je jeho uspořádání, jakým způsobem jsou v něm rozděleny 
jednotlivé funkce; jakým způsobem jsou realizovány jeho činnosti, jak je 
zajištěno plánování, řízení a kontrola jeho činností?  

3.2.2. Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
spojených s přípravou a/nebo realizací projektu  

3.2.3. Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových 
metod jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu  

3.2.4. Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 
(z toho ženy) ve srovnání před a po realizaci projektu (včetně kvalifikace + 
rok). Specifikovat nově vytvořená pracovní místa v rámci realizace projektu.  

4. Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem  
4.1. Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)  
4.1.1. Stručně popište stávající řešení dané aktivity projektu (pokud existuje) a 

navrhované řešení. Specifikujte, v čem bylo původní řešení nevyhovující, co 
Vás vedlo k pořízení nového. Rozveďte příčiny a skutečnosti, které Vás 
vedly k myšlence realizace projektu.  

4.2. Cíle, kterých má být dosaženo  
4.2.1. Jaké jste stanovili cíle projektu, jaké jsou konkrétní přínosy.  

Definujte oblasti (např.: kvalita rozhodovacích procesů v podniku; objem 
produkce; velikost prodeje; tržní podíl; kvalita produktů a služeb; snížení 
nákladů; snížení bezpečnostních rizik; atp.)* do kterých směřují přínosy a 



  

 

výsledky projektu – jakým způsobem se odrazí na konkurenceschopnosti 
podniku (její udržení, zvýšení)? Jakým způsobem hodláte měřit dané 
přínosy, budete je kvantifikovat v ekonomických a finančních ukazatelích; 
jaké metriky využijete; v jakém intervalu hodláte provést audit výsledků a 
splnění cílů projektu?  
V případě, že jednou z Vašich aktivit bude outsourcing, vyjádřete 
ekonomické a finanční parametry - tj. jaké úspory dosáhnete oproti realizaci 
dané aktivity bez outsourcingu.  

4.2.2. Které překážky budete muset v rámci projektu řešit, jaká rizika očekáváte, 
mohou ohrozit cíle projektu? Které oblasti (např. výběrové řízení, tým, 
implementace, udržitelnost, vnější vlivy) považujete za citlivé. Jaká opatření 
přijmete k omezení či řízení těchto rizik?  

4.2.3. Jaké bude mít projekt dopady na rozvoj podniku ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu?  

5. Technická specifikace projektu  
5.1. Charakterizujte, jakým způsobem jste zrealizovali výběrové řízení na hlavní 

investice projektu*, nebo jakým způsobem ho hodláte realizovat. V obou 
případech zmiňte navržená výběrová kritéria, jakým způsobem definujete 
potřeby a priority a své požadavky v poptávkovém dokumentu.  
* Jestliže realizace výběrového řízení již proběhla, musí být součástí žádosti 
o poskytnutí dotace (příloha PZ) i zpráva z výběrového řízení vypracovaná v 
souladu s platnou metodikou.  

5.2. Popište zvolené řešení tak, aby bylo možné vyhodnotit technickou 
proveditelnost, míru inovativnosti řešení, efektivitu projektu a udržitelnost 
projektu po skončení implementace daného řešení.  
Pokud možno popište charakter, typ, druh, funkcionalitu a počet 
jednotlivých ICT produktů případně služeb pořízených v rámci projektu.  
Jaký vliv má projekt na bezpečnost IT Vašeho podniku, jakým způsobem 
řešíte případná rizika související s implementací konkrétního řešení, jaké 
zabezpečení vyžaduje?  
Jakým způsobem řešíte udržitelnost projektu po jeho skončení, tj. z hlediska 
provozního, správy (reklamace, aktualizace), finančního, lidských zdrojů, 
zachování výstupů a cílů projektu atd.?  
Pokud si necháváte zhotovit řešení na míru (např. vývoj na míru), popište 
míru dlouhodobé udržitelnosti projektu (např. jak máte ošetřen případný 
zánik dodavatele, zda toto neohrozí chod předmětu projektu)  
Jako součást tohoto PZ uveďte potenciální nabídky do výběrového řízení 
nebo nabídku, případně smlouvu s vítězem výběrového řízení. Nabídky 
budou sloužit k posouzení kvality řešení a hodnověrnosti výše způsobilých 
výdajů (ZV).  

6. Časový harmonogram projektu a rozpočet  

6.1. Harmonogram projektu  
Heslovitě popište jednotlivé fáze projektu a znázorněte graficky (např. 
výběrové řízení, implementace, testovací provoz, atd.) včetně časových 
limitů a případných rezerv, kontrolních milníků a předpokládaných hodnot, 
které budou hodnoceny.  



  

 

6.2. Členění do etap ve vazbě na pravidla pro etapizaci  
6.3. Rozpočet projektu  

– název položky - počet - celková cena - DPH – výše ZV  
– výdaje rozčleňte na způsobilé (ZV) a nezpůsobilé (nZV)*  
– rozdělte na tématické okruhy (hardware, aplikace atp.)  
– v případě outsourcingu definujte ty činnosti/služby, které jsou nově 
zaváděny – ZV a ty, které pouze převádíte na outsourcing – nZV. 



  

 

Mapa rodin procesů 
- společnosti Plastico - 

Technické 
zabezpečení

V ýroba Z ákazníci 
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Ekonomika, VEÚ

Trh práce 

Finanční úřad 

Banky Organizace a řízení,. OV

Obchod, OV 

Externí
školitelé 

Marketing, OV 
Informace od

zákazníků Dodavatelé
nových 
strojů, 
servisních

služeb

Z ákazníci 

Dodavatelé surovin, 
materiálů, nástrojů, 

kooperací 
 

Příloha č. 5: procesní mapa společnosti PLASTICO spol. s r.o. 
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Příloha č. 6: schéma procesů společnosti PLASTICO spol. s r.o. 



  

 

 

Příloha č. 7: struktura projektového týmu 



Ver. 405/4 17/4/08

Finanční plán investičního projektu
Název projektu:
Registrační číslo:
Místo realizace projektu (NUTS III - okres):
Obchodní firma/ Jméno a příjmení:
IČ žadatele:
Kontaktní osoba/ Telefon / E-mail:
Celkové náklady projektu (v tis.Kč): OKEČ (6míst):
Celkové náklady projektu (v tis.Kč) bez DPH:
Požadovaná dotace (v tis.Kč):
Plánovaný datum zahájení realizace projektu (rok):
Doba realizace investice (max. 3 roky)
Předpokládaný datum zahájení provozování investice ( rok)
Předpokládaný datum ukončení provozování investice ( rok) Datum: 

1. Cash flow projektu (tis. Kč)

Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 Období 10
Řádek Výsledky provozu projektu v  tis.Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Tržby provozní (cena služby) 0 0 0 0 0 0
2 Ostatní výnosy 0 0 700 1 250 1 300 1 149
3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní 0 0 700 1 250 1 300 1 149 0 0 0 0
4 Spotřeba materiálu 10 60 55 50 50 45
5 Spotřeba energie 5 20 20 20 20 20
6 Náklady na opravy a údržbu 0 0 0 50 50 50
7 Náklady na služby 0 59 100 100 100 100
8 PŘIDANÁ HODNOTA -15 -139 -175 -220 -220 -215 0 0 0 0
9 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 150 350 370 390 410 430

10 Pojištění majetku, silniční daň, atd 0 0 0 0 0 0
11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace) 0 0 264 353 353 88
12 Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0
13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní 165 489 809 963 983 733 0 0 0 0
14 HV provozní -165 -489 -109 287 317 416 0 0 0 0
15 Úroky přijaté 0 0 0 0 0 0
16 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0
17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0
19 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0
20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HV finanční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Daňová sazba (uveďte jako desetinné číslo, např. 0,25) 0,24 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20
23 Daň z příjmu (absolutní výše ) 0 0 0 55 67 83 0 0 0 0
24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) -165 -489 -109 232 250 333 0 0 0 0

Řádek Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v tis.Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25 Zásoby provozní 0 5 5 5 5 5
26 Pohledávky za odběrateli 0 0 0 0 0 0
27 Závazky k dodavatelům 0 0 0 0 0 0
28 Změna čistého pracovního kapitálu 0 5 0 0 0 -5 0 0 0 0

Řádek Zdroje financování projektu v tis.Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29 Dotace 0 0 750 0 0 0
30 Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování projektu 0 0 0 0 0 0
31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček 0 0 0 0 0 0
32 Vlastní zdroje žadatele 165 713 0 0 0 0

Řádek Pořízení dlouh.investic projektu (bez DPH) v tis.Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
33 Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný dlouhodobý majetek) (bez DPH) 0 713 750

Příloha č. 8: finanční plán investičního projektu
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2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - průměrná doba odpisování investice, průměrný počet pracovníků vyžadovaný

Řádek Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného dlouh. majetku

Název investice
Hodnota investice 

(bez DPH) v 
tis.Kč

Doba odpisování 
v letech

34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky) 1 628 3 4 884
35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky) 0 4 0
36 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 0 5 0

36b Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 let) 0 6 0
37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let) 0 10 0
38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let) 0 20 0
39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let) 0 30 0
40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let) 0 50 0
41 Celkem 1 628 x 4 884
42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 3,0 0

Řádek Doplňující informace 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
43 Počet pracovníků k provozu investice 1 1 1 1 1 1

3. VÝPOČTY - NPV, IRR, doba návratnosti DN

Řádek CASH FLOW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
44 OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy -165 -489 155 585 603 421 0 0 0 0
45 Změny čistého pracovního kapitál 0 -5 0 0 0 5 0 0 0 0
46 PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK -165 -494 155 585 603 426 0 0 0 0
47 Dotace 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0
48 PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace -165 -494 905 585 603 426 0 0 0 0
49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora 165 713 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 165 713 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Nákup investic 0 713 750
54 CASH FLOW INVESTIČNÍ 0 -713 -750 0 0 0 0 0 0 0
55 CASH FLOW CELKOVÉ 0 -494 155 585 603 426 0 0 0 0
56 FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM 0 -494 -339 246 850 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276

Řádek Diskontní sazba Výsledná DS Bezriziková DS Za riziko
57 Diskontní sazba – v %, zaokr. na 2 des.místa (odvozeno od sazeb st. dluhopisů) 3,07% 3,07% 0,00%

Řádek CASH FLOW DISKONTOVANÉ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
58 Nakupovaný majetek (investice) 0 713 750
59 PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno) -165 -494 905 585 603 426 0 0 0 0
60 Průměrné PROVOZNÍ CASH FLOW – nediskontované 310 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
61 CASH FLOW pro výpočet IRR -165 -1 207 155 585 603 426 0 0 0 0
62 DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,07%) 1,0000 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617
63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno) 0 692 706
64 PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno) -165 -479 852 535 535 366 0 0 0 0
65 Celková investice, tj. součet investic 1 398
66 Součet PROVOZNÍ CASH FLOW – diskontované (součet efektů investice) 1 643 Pirohanič 2008

Řádek VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ Body Pozn.:
67 NPV čistá současná hodnota 245 3 Když NPV>0 pak 3 body, Když NPV = 0 pak 1 bod, Když NPV<0 pak 0 bodů
68 IRR finanční míra výnosnosti 9,44% 3 Když IRR>=DS sazba pak 3 body, Když (IRR>=0 and IRR<DS) pak 1 bod,  Když IRR<0 pak 0 bodů
69 DN doba návratnosti 4,72 0 Když DN<0,6*PDOI pak 3 body, Když (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod, Když DN>PDOI pak 0 bodů
70 Průměrná doba odpisování investice PDOI 3,00 Když Součet bodů > 3 pak DOPORUČENO, když Součet bodů =3 pak DOPORUČENO S VÝHRADOU jinak NEDOPORUČENO

0
0 0
0 0
0

Doporučení
DOPORUČENO !




