
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro zvolenou společnost 

na základě analýzy procesů v této společnosti. Teoretická část této práce obsahuje 

teoretické poznatky pro danou problematiku. V analytické části je provedena analýza 

současného stavu společnosti a analýza procesů ve společnosti. V návrhové části jsou 

představeny požadavky pro výběr nového informačního systému a je proveden výběr 

vhodných řešení informačního systému pro danou společnost. 

 

ABSTRACT 

This master´s thesis deals with the selection of the information system for the chosen 

company based on the analysis processes in the company. The theoretical part contains 

theoretical knowledge for the issue. In the analytical part is performed analysis of current 

situation of the company and analysis of processes of the company. In the suggestion part 

are mentioned requirements for the selection of a new information system and it 

performed selection of the information system based on requirements. 
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ÚVOD 

Za posledních dvacet let došlo k velkému vývoji v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. V současné době už málokterý podnik dokáže fungovat bez těchto 

technologií. Tyto technologie umožňují společnostem zvýšit jejich efektivitu a uspořit 

náklady, ale zároveň s tím se zvyšují nároky na znalosti pracovníků. 

 

S tímto vývojem úzce souvisí i rozvoj podnikových informačních systémů, které lze 

využít pro efektivní řízení společnosti. Informační systémy dokáží v současné době 

pokrýt většinu podnikových procesů a lze je využít v různých odvětvích průmyslu. Aby 

společnost mohla využívat efektivně svůj informační systém, musí si dát záležet na jeho 

samotném výběru, tak aby tento informační systém pokryl základní požadavky, které od 

něho očekávají. Podnikový informační systém napomáhá k zefektivnění podnikových 

procesů, k centralizaci podnikových dat a úspoře nákladů.  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje právě na výběr informačního systému na základě 

podnikových procesů. Samotný výběr informačního systému zahrnuje několik důležitých 

kroků, které jsou popsány v této diplomové práci. S výběrem informačního systému je 

vhodné zhodnotit jeho přínosy pro danou společnost.   
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současné procesy firmy a na základě nich 

stanovit požadavky na nový informační systém, podle kterých bude představen návrh pro 

výběr nového informačního systému. Dílčím cílem je identifikovat přínosy, které by mohl 

nový informační systém přinést. 

 

Metody a postupy zpracování 

Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část je věnována teoretickým poznatkům. Jsou 

zde obsaženy důležité informace o informačních systémech, podnikových procesech a 

analytických metodách, které budou použity v další části práce. V druhé části jsou 

obsaženy základní informace o společnosti, dále je provedena analýza současné situace 

společnosti a závěr této části tvoří shrnutí analýzy. Třetí návrhová část obsahuje samotný 

výběr informačního systému včetně stanovení požadavků pro tento výběr a ekonomické 

zhodnocení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, popisu informačního systému a 

podnikových procesů. V poslední části teoretických východisek jsou zmíněny analytické 

metody na základě, kterých je provedena analýza podniku v další kapitole.  

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

1.1.1 Data 

Základním prvkem podnikového informačního systému jsou data, které jsou nositeli 

zaznamenaných skutečností souvisejících s aktivitami podniku a jsou schopna přenosu, 

interpretace a zpracování. (1, str. 20) 

 

1.1.2 Informace 

Informace jsou data, „kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují 

konkrétní informační potřebu svého příjemce. Nositelem informace jsou číselná data, 

text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy.“ (2, str. 15) 

 

1.1.3 Systém 

Slovo systém má několik významů, které závisejí na historickém vývoji poznatků a 

v jakých souvislostech se data používají. (3, str. 18) 

 

Systém je v mezinárodních normách definován jako soubor komponent účelově 

uspořádaných k dosažení určitého cíle nebo skupiny cílů. Bertalanfy rozděluje systém na: 

• otevřený systém – má nějaké vstupy a výstupy 

• uzavřený systém – nemá žádné vstupy a výstupy  

Pro otevřený systém je nezbytné zkoumat vstupy, výstupy a jeho okolí. (4. str. 13) 

 

Pro účely spojené s informačním systémem můžeme systém chápat jako celek, tvořený 

jednak svou celistvostí a jednak souhrnem částí a jejich vzájemných interakcí. (4. str. 14) 
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1.2 Informační systém 

1.2.1 Definice pojmu informační systém 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťující sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ (3, str. 

18) 

1.2.2 Struktura informačního systému 

Informační systém lze rozdělit na následující komponenty:  

 

• Hardware (technické prostředky) 

Jedná se o veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky, 

které jsou v případě potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na 

paměťový subsystém pro práci s velkými objemy dat. (3, str. 19) 

 

• Software (programové prostředky) 

Je tvořen aplikačními a systémovými programy.  

 

o Systémové programy se starají o řídící chod počítače, efektivní práce 

s daty a komunikaci počítačového systému s reálným světem.  

 

o Aplikační programy řeší určité třídy úloh určitých tříd uživatelů. (3, str. 

19) 

 

• Orgware (organizační prostředky) 

Orgware je tvořen souborem nařízení a pravidel, které definují provozování a využívání 

informačního systému a informačních technologií. (3, str. 19) 

 

• Peopleware (lidská složka) 

Tato komponenta řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém 

prostředí. (3, str. 19) 
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• Reálný svět 

Patří sem informační zdroje, legislativa a normy, které tvoří kontext informačního 

systému. (3, str. 19) 

 

1.2.3 Základní klasifikace informačních systémů 

Většina podniků nejčastěji rozlišuje organizační úroveň na strategickou, řídící, znalostní 

a provozní úroveň, kde každá úroveň potřebuje specifický druh a způsob zpracování 

informací. Žádná z těchto úrovní nepředstavuje samostatnou ucelenou entitu a 

neposkytuje všechny informace, které management potřebuje pro řízení. Úkolem 

klasifikace rozlišující informační systémy na provozní, znalostní, řídící a strategické 

informační systémy je tedy charakterizovat hodnotu automatizovaného zpracování 

informací pro pracovníky na jednotlivých organizačních úrovních. (1, str. 73) 

 

 

Obrázek 1: Informační pyramida podle organizačních úrovní (Zdroj: 1, str. 74) 

 

• Provozní úroveň 

Tato úroveň zpracovává informace zabývající se každodenní podnikovou agendou. 

Informační systémy orientované na provozní úroveň reagují na plnění rutinní činnosti a 

sledují tok transakcí napříč organizací. Typickými uživateli této úrovně je střední 

management, technicko-hospodářští a provozní pracovníci. (1, str. 73-74) 
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• Znalostní úroveň 

Do této úrovně patří aplikace, které podporují růst znalostní báze organizace a řídí 

především tok dokumentů Mezi tyto aplikace můžeme zahrnout klientské aplikace 

podnikového informačního systému (ERP, CRM atd.), ale také kancelářské aplikace a 

software určený pro týmovou práci. Informace získané na základě těchto aplikací 

představují potenciální znalosti. Typickými pracovníky této úrovně je vrcholový, střední 

management a technicko-hospodářští pracovníci. (1, str. 74) 

 

• Řídící úroveň 

Pro tuto úroveň jsou potřebné informace k plnění administrativních úkolů a podpoře 

rozhodování. Typickým výstupem informačních systému zabývající se řídící úrovní je 

generování sestav obsahující souhrn výsledků z požadované oblasti, které jsou 

nezbytným podkladem pro rozhodování středního i vrcholového managementu. (1, str. 

74-75) 

 

• Strategická úroveň 

Požaduje informace k identifikaci dlouhodobých trendů, a to jak uvnitř, tak i vně 

organizace. Její hlavní úlohou je odhalit očekávané změny a určit, zda a jak je schopen 

podnik zareagovat na změnu. Informační systém orientovaný na strategickou úroveň je 

důležitou pomocí pro vrcholový management. (1, str. 75) 

 

Technologický pohled na podnikové informační systémy se více přibližuje k praxi. 

Jedná se o třídění na základě vrstev, díky kterým jsou data přetvářeny na informace 

srozumitelné uživateli. „Nedílnou součástí podnikového informačního systému je 

hardwarová a softwarová infrastruktura, který podmiňuje efektivní automatizované 

zpracování dat prostřednictvím softwarových aplikací do interpretovatelné a 

srozumitelné podoby.“ (1, str. 75) 
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Obrázek 2: Technologické pojetí informačního systému (Zdroj: 1, str. 75) 

 

„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického uplatnění, 

ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení podnikových procesů. 

Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systémů je tzv. holisticko-procesní 

pohled.“ (1, str. 77) 

 

 

Obrázek 3: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systému 

(Zdroj: 1, str. 78) 
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Podle holisticko-procesní klasifikace je podnikový informační systém tvořen: 

 

1. ERP (Enterprise Resource Planning) 

2. CRM (Customer Relationship Management) 

3. SCM (Supply Chain Management) 

4. MIS (Management Information System) (1, str. 77) 

 

1.2.4 ERP (Enterprise Resource Planning) 

Tvoří jádro holisticko-procesní klasifikace. Zahrnuje plánování podnikových zdrojů. 

Celý ERP systém je zaměřen na řízení interních podnikových procesů. (1, str. 77) 

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

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformací na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“  (1, 

str. 148) 

 

Mezi klíčové interní procesy patří: 

• výroba 

• nákupní, prodejní, vnitřní výrobní logistika 

• lidské zdroje 

• ekonomika (1, str. 148) 

 

Za ERP můžeme považovat aplikace, které slouží k: 

• řízení podnikových dat,  

• plánování logistiky, 

• řízení obchodních zakázek, 

• plánování vlastní výroby, 

• řízení lidských zdrojů. (5, str. 67) 

 

Systém ERP je ale možné chápat i jako hotový software, který podniku umožňuje 

automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data 

a umožnit jejich dostupnost v reálném čase. (5, str. 67) 
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Mezi nejvýznamnější předchůdce ERP patřily aplikace: 

• MRP (Material Requirements Planning) 

Tyto aplikace se soustředily na plánování materiálových potřeb výroby a využívaly 

kusovníku jako základu pro stanovení množství a termínů nakupovaných a vyráběných 

součástí. Tyto aplikace byly aplikovány v 60. a 70. letech minulého století. (6, str. 63) 

 

• MRP II (Manufacturing Resource Planning) 

Rozšiřuje předchozí aplikaci o plánování kapacit výrobních zdrojů (označované jako CRP 

– Capacity Requirements Planning). Aplikace MRP II byly používány v 80. letech a na 

začátku 90. let minulého století. (6, str. 63) 

 

Hlavními požadavky kladenými na ERP systémy jsou realizace měřitelných přínosů 

v oblasti snižování celé struktury nákladů vznikající neefektivním řízením firmy a 

realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a dostupnosti 

informací v reálném čase. (1, str. 148) 

 

ERP systém je definován těmito základními vlastnostmi: 

1. Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

2. Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

3. Vytváření a zpřístupnění informací v reálném čase 

4. Schopnost zpracovávat historická data 

5. Celostní přístup k prosazování ERP koncepce. (1, str. 148) 

 

K hlavním požadovaným vlastnostem ERP systému patří výkonnost, spolehlivost a 

bezpečnost. Aby byly zajištěny tyto vlastnosti je nutný provoz ERP systému na 

architektuře klient/server. Zajištění výkonnosti a spolehlivost závisí na použití vhodných 

hardwarových a softwarových komplementů a také na poskytnutí odpovídající kapacity 

systémových prostředků. Pro zajištění bezpečnosti ERP systému je nutno splnit několik 

požadavků, mezi které patří například zabezpečení komunikace mezi serverem a 

klientskou aplikací a dále třeba technické znemožnění současné editace jednotlivých 

záznamů různými uživateli. (1, str. 149) 
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Klasifikace ERP systémů je znázorněna v Tabulka 1.  

 

Tabulka 1: Klasifikace ERP systému podle oborového a funkčního zaměření (Zdroj: 1, 

str. 150) 

 

 

Mezi hlavní podpůrné procesy ERP systému patři: 

• Řízení ekonomické procesu 

Tento podpůrný proces nepřidává hodnotu, nemá externí zákazníky a negeneruje tržby. 

Podle autorů Bradyho, Monka a Wagnera se do ekonomického procesu řadí: 

▪ Finanční účetnictví 

▪ Řízení nákladů a jejich kontrola 

▪ Řízení cash-flow 

▪ Plánování a rozpočtování (1, str. 154) 

 

• Řízení lidských zdrojů 

Mezi Human Resource Management můžeme zařadit řízení mzdové agendy, 

personalistiku, vzdělávání zaměstnanců a pohled do budoucnosti. (1, str. 161-169) 
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• Řízení majetku a správa kritických aktiv 

„Enterprise Asset Management slouží ke správě majetku a podnikových zařízení. Jeho 

funkční podpora v informačním systému umožňuje sledovat všechny náklady a aktivity 

spojené s kritickými hmotnými zdroji organizace.“ (1, str. 170) 

 

1.2.5 CRM (Customer Relationship Management) 

Jedná se o systém řízení vztahů se zákazníky, který obsluhuje veškeré procesy směřující 

k zákazníkům. (1, str. 77) 

 

„Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Realitonship Management) představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových 

procesů a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se 

zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, 

marketingu a zákaznických služeb.“ (6, str. 165) 

 

Struktura CRM 

Z hlediska vnitřní koncepce CRM rozlišujeme tři základní části: 

 

• Operační část 

Zabývá se zefektivněním klíčových procesů, které se zabývají operativními záležitostmi 

a kontakty, ve spojení se zákazníkem. Jeho dílčími aplikacemi jsou aplikace podporující 

práci obchodníka (Sales Force Automation – SFA), automatizaci marketingu (Enterprise 

Marketing Automation – EMA) a aplikace podporující zákaznické služby a podporu 

(Customer Service and Support – CSS). (6, str. 166) 

 

• Kooperační část 

Ke dříve používaným metodám kontaktu se zákazníky (pošta, faxy, telefonické kontakty 

a osobní schůzky) je v dnešní době možno využít internet, elektronickou poštu a 

především interaktivní aplikace na webu. To vše je řízeno pomocí kontaktních center, což 

jsou aplikace a technologie založené na centrálním přístupu zákazníka k firmě. Do této 

části můžeme zařadit například podporu komunikace se zákazníkem založenou na 
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integraci telefonů a informačního systému, dále zpracování elektronické pošty nebo 

vedení marketingových kampaní. (6, str. 166-167) 

 

• Analytickou část 

Analytická část CRM využívá analytické práce s veškerými daty a datové sklady. Do této 

části můžeme například zařadit segmentaci klientů, vytipování skupin ziskových 

zákazníků nebo analýzy marketingových kampaní. Jde o optimalizace současných 

obchodních procesů za účelem definování nových procesů podporující firemní strategii. 

(3, str. 126) Funkcionalitu analytické části zajišťují aplikace typu BI (Business 

Inteligence) a CI (Customer Inteligence). Business Inteligence zpracovává data 

z interních transakčních systémů (ERP, CSM apod.). Customer Inteligence je soubor 

aplikací úzce s vázaných s CRM, které shromažďují a analyzují informace z interakcí se 

zákazníky. (1, str. 388) 

 

Procesní pohled na CRM 

Jedná se o externí procesy, které jsou součástí obchodního cyklu. Obchodní cyklus 

zahrnuje tyto důležité CRM procesy: 

 

• Řízení kontaktů 

Jedná se o průřezový proces, který zahrnuje řízení vícekanálové komunikace se zákazníky 

dovnitř i vně organizace a zasahuje tak do všech ostatních CRM procesů. K automatizaci 

řízení kontaktů jsou využívány technologie kontaktního centra. (1, str. 358-359) 

 

• Řízení obchodu 

Patří sem objednávkový cyklus, který se zde prolíná s dalšími dvěma CRM procesy, 

kterými jsou řízení marketingu a servisní služby. Můžeme sem například zařadit řízení 

kontaktů, zaznamenání a vyřízení objednávky a její převzetí zákazníkem. K automatizaci 

řízení obchodu se využívá funkcionalita SFA (Sales Force Automation). (1, str. 359) 

 

• Řízení marketingu 

Cílem tohoto procesu je identifikovat potenciální zákazníky za účelem vytvořit nové 

obchodní příležitosti. Můžeme sem například zařadit řízení marketingových zdrojů, 
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plánování, realizaci a vyhodnocování marketingových kampaní, a také využívání 

příslušných komunikačních kanálů ke všem aktivitám. K automatizaci řízení marketingu 

se využívá funkcionalita EMA (Enterprise Marketing Automation). (1, str. 359) 

 

• Servisní služby 

Zajišťují záruční a pozáruční servis, zároveň nabízí komplementární produkty a služby, 

aby posílili spokojenost a loajalitu zákazníků. Rozdělujeme je na předprodejní, prodejní 

a poprodejní servisní služby, protože se dotýkají obchodního cyklu ve všech fázích. 

K automatizaci servisních služeb se využívá funkcionalita CSS (Customer Service and 

Support). (Zdroj: 1, str. 359) 

 

Klasifikace CRM systémů podle oborového a funkčního zaměření 

Většina evropských podniků je limitováno ve využití rozsáhlých nástrojů All-in-One 

CRM systému (například Siebel) nebo špičkové detailní funkcionality Best-of Breed 

řešení (například SAS nebo Genesys). (Zdroj: 1, str. 397) 

 

Tabulka 2: Klasifikace CRM systémů podle oborového a funkčního zaměření (Zdroj: 1, 

str. 398) 

 

 

„Nejkritičtější oblastí CRM je řízení a motivace lidí, vytvoření takové atmosféry a 

podmínek organizace, které pomohou pracovníkům přijmout za svou strategii aktivního 
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přístupu a využití moderních technologií při řízení vztahů se zákazníky. Hlavní úloha 

technologií pak spočívá v usnadnění realizace CRM koncepce a zajištění dostatečné 

podpory pro podnikovou operativu.“ (Zdroj: 1, str. 399) 

 

1.2.6 SCM (Supply Chain Management) 

Jedná se o systém řízení dodavatelského řetězce, jehož integrální součástí bývá Advanced 

Planning System (APS), který slouží k pokročilému plánování a řízení výroby. (1, str. 77)  

 

„SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelských řetězců, event. sítí, 

představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální 

efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na 

koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů 

s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím 

propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet 

informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost 

celého řetězce.“ (5, str. 77) 

 

S řízením dodavatelského řetězce úzce souvisí fungující podniková logistika. V rámci 

logistického proces je nutno zabezpečit rozmístění zdrojů v čase, řídit efektivitu 

materiálových toků, zabezpečit skladování produktů a s nimi spojených služeb tak, aby 

byly uspokojeny potřeby zákazníků. Distribuce se zaobírá jen dodávkami směřujícími 

k zákazníkům, a to včetně skladování, dopravy a řízení zásob. Interní logistický proces 

dělíme na nákupní, prodejní a výrobní logistiku. (1, str. 287) 

 

„Výrobní logistika spočívá ve vnitropodnikové transformaci hmotných toků. Jejím úkolem 

je vytvořit a provozovat účelnou strukturu pro jejich řízení. Ta zahrnuje průřezové 

procesy a činnosti v oblasti manipulace, skladování a přepravy materiálu, polotovarů, 

dílů a dalších komponent nutných pro realizaci výrobního procesu.“ (1, str. 288) 

 

Do nákupní logistiky spadá pořizování materiálu, polotovarů, dílů, obchodního zboží 

nebo služeb s cílem realizovat výrobu, prodej nebo poskytování služeb. Je úzce spjata se 
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řízením podpůrných procesů, pracovních toků a dokumentů. Patří sem objednávkový 

cyklus, udržování zásob, doprava a skladové hospodářství. (1, str. 288) 

 

Mezi významné procesy spadající pod SCM můžeme zařadit: 

• Nákup zboží a materiálu 

• Náklady související s nákupem 

• Ocenění položek příjmů 

• Práce s prodejními ceníky 

• Budování slevových systémů 

• Vyhodnocení prodeje a opravy dokladů 

• Fakturace (1, str. 288-294) 

 

Dodavatelský řetězec 

Klasický dodavatelský řetězec můžeme vyjádřit základní lineární vazbou: 

 

dodavatel  výrobce  distributor  prodejce  zákazník (5, str. 76) 

 

Dříve probíhal tok zboží směrem od dodavatele k zákazníkovi a hlavní tok informací a 

finančních prostředků za realizované výrobky a služby směrem opačným. V současné 

době jsou tyto dva toky sledovány odděleně. (5, str. 76) „Dodavatelský řetězec (SC – 

Supply Chain) je systém tvořený podnikovými procesy všech organizací, které jsou 

přímo či nepřímo zapojeny do uspokojování požadavků zákazníka.“ (1, str. 296)  

 

Zákazník u dodavatelského řetězce představuje jeho integrální součást. Pro 

dodavatelský řetězec je typické oboustranné proudění hmotných, finančních 

informačních toků mezi jeho jednotlivými úrovněmi. (1, str. 297) 

 

• Hmotné toky 

Spadá sem dodávka nových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům. Opačným 

směrem může být produkt předáván z důvodu servisu, recyklace nebo jeho likvidace. (1, 

str. 297) 
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• Finanční toky 

Zahrnují různé typy plateb, úvěrů, vlastnických vztahů a podobně. (1, str. 297) 

 

• Informační toky 

Jedná se o přenos informací ohledně realizace objednávek a dodávek. (1, str. 297) 

 

Procesní cykly dodavatelského řetězce 

Na dodavatelský řetězec můžeme pohlížet jako na sérii těchto procesních cyklů: 

• Objednávkový cyklus 

• Doplňovací cyklus 

• Výrobní cyklus 

• Dodací cyklus (1, str. 300) 

 

„Nahlížíme-li na dodavatelský řetězec jako na cyklus, pak jasně definujeme integrované 

procesy a vlastníky těchto procesů. Tento pohled je velmi důležitý ke zvažování 

operativních rozhodnutí, protože specifikuje role a odpovědnosti každého článku řetězce 

a požadovaný výsledek pro každý proces.“ (1, str. 302) 

 

 

Obrázek 4: Dodavatelský řetězec z hlediska procesních cyklů (Zdroj: 1, str. 302) 
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Systém pokročilého plánování – APS 

Jedná se oblast speciálních aplikací pro synchronizované plánování všech zdrojů 

s respektováním všech známých omezení. Zahrnuje výrobní plánování až po úroveň 

detailního dílenského zpracování. (5, str. 80) 

 

Manufacturing Execution System – MES 

Tato aplikační skupina se zabývá přímo řízením vlastního výrobního systému. Tyto 

systému podporují například oblasti procesního řízení, analýzy a hodnocení výkonosti 

nebo řízení kvality, dokumentů a pracovních sil. (5, str. 83-8) 

 

Tabulka 3: Třidy klasifikace APS/SCM systémů (Zdroj: 1, str. 342) 

 

 

1.2.7 MIS (Management Information System) 

Jde o manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM a APS/SCM systému 

a díky nim poskytuje informace pro rozhodovací proces podnikového managementu. (1, 

str. 77) 

 

Výše zmíněné systémy se zabývali především podporou operativního řízení firemních 

procesů. Manažerský informační systém kromě podpory operativního řízení poskytuje 

podporu pro strategické řízení procesů a vrcholové rozhodován, která může mít buď 
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podobu sjednocených, předmětově orientovaných databází navrhnutých za tímto účelem 

nebo jednoduchých analýz prováděných v databázích transakčních systémů.  (1, str. 407-

410)   

 

1.3 Podnikové procesy 

1.3.1 Definice pojmu podnikový proces 

Proces můžeme chápat podle formální definice jako po částech uspořádanou množinu 

aktivit přinášející přidanou hodnotu. Každý proces musí mít vstupy, výstupy a svého 

vlastníka. Jedná se o posloupnost činností vykonávaných za účelem dosažení cíle. Proces 

vytváří ze vstupu určitý výstup, který je výslednou hodnotou určenou pro zákazníka. 

Důležitý je rozdíl mezi procesem a aktivitou. Proces je reakce na externí událost a aktivita 

na interní událost. Jde o posloupnost aktivit, které je potřeba vykonat. (7, str. 110) 

 

„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy.“ (1, str. 42) 

 

1.3.2 Klasifikace podnikových procesů 

Podnikové procesy lze klasifikovat podle mnoha hledisek. 

 

Podle významu uvnitř podniku 

• Klíčové procesy – jsou určeny přímo zákazníkovi a přináší společnosti zisk 

• Podpůrné procesy – neprodukují přímý zisk a jsou podporou pro klíčové procesy 

• Vedlejší procesy – jde o ostatní činnosti v podniku 

• Řídící procesy – nepřinášejí zisk a jde o procesy představující aktivity společnosti 

nitné pro její chod (7, str. 110) 
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Obrázek 5: Hodnototvorný řetězec (Zdroj: 1, str. 43) 

 

Podle zaměření 

• Hodnototvorné procesy – jde o výrobní procesy a poskytnutí služby (např. 

zpracování objednávky) 

• Logistické procesy – procesy spojení s nákupem materiálu, dopravou a podobně 

• Informační a koordinační procesy – personalistika a účetnictví (7, str. 110-111) 

 

Podle vztahu k podniku 

• Vnitropodnikové procesy 

• Mezipodnikové procesy (7, str. 110-111) 

 

Podle stupně jejich zralosti 

• Neexistující procesy – žádný pozorovatelný proces, protože není zaznamenaný 

žádný problém 

• Náhodné procesy – zjištěný problém, který je potřeba řešit 

• Opakované procesy, ale pouze intuitivní – snaha vytvoření standardizace 

procesů  

• Formalizované procesy – stanovená standardizace a popis procedur, ale realizace 

zůstává na jednotlivcích 
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• Měřitelné procesy – přidaný proces řízení a kontroly průběhu jednotlivých 

procesů, které se neustále zlepšují 

• Optimalizované procesy – procesy vyvinuty do jejich nejlepšího možného stavu 

za pomoci průběžného zlepšování a sledování z okolí podniku (5, str. 117) 

 

„Klíčem k úspěšném řízení síťových učících se organizací je jejich procesní orientace, 

která respektuje nutnost průběžných inovací podnikových procesů jako základní 

podmínku dlouhodobé konkurenceschopnosti a možnosti moderních informačních 

systémů.“ (1, str. 44) 

 

V síťově se učících organizacích nemůže management plně ovládat všechny procesy. 

Důležitá je zde role vlastníka, pokud se jedná o efektivní řízení procesu a jeho 

optimalizaci. Můžeme tedy rozlišovat: (1, str. 44) 

 

• Interní procesy 

Tyto procesy má management plně pod kontrolou a lze jim přidělit vlastníka, který je 

odpovědný za jejich chod a inovaci. (1, str. 44) 

 

• Externí procesy 

Tyto procesy nemá management plně pod kontrolou a nelze jim přidělit vlastníka. Jde o 

procesy, které spadají do oblasti řízení vztahů se zákazníky a řízení dodavatelského 

řetězce. (1, str. 45) 

 

1.3.3 Základní objekty procesů 

• Cíle – určují čeho má být pomocí procesu dosaženo 

• Vstupy – objekty, jež jsou pomocí procesu spotřebovávány nebo přetvářeny 

• Výstupy – objekty, které jsou produktem nebo výsledkem procesu 

• Podpůrné objekty – suroviny nebo informace, které nejsou pomocí procesu 

spotřebovávány nebo přetvářeny, ale jsou jím užívány 

• Řídící objekty – objekty řídící běh procesů (5, str. 115-116) 
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1.3.4 Informační strategie v procesně řízené organizaci 

Procesy průřezově prostupují celým podnikem, na jejichž realizaci se podílejí různí 

pracovníci. Nutné je řídit toto prostředí, nad kterým nemá nikdo plnou kontrolu, a to jak 

z pohledu procesů, tak i z pohledu výstupů a vstupů. Toto je možné v procesně řízeném 

podniku s liniovou (funkční) organizační strukturou zajistit za pomocí těchto podmínek: 

1. Zajistit celostní přístup. 

2. Sestavit pravidla odměňování se silným motivačním charakterem. 

3. Stanovit procesní tým. 

4. Provést změnu postavení informační strategie v hierarchii podnikových strategií. 

5. Využít procesně orientované strategické koncepce. 

Z výše vyjmenovaných podmínek jsou nejdůležitější poslední dvě podmínky. (1, str. 53-

54) 

 

„Strategické řízení IS/ICT lze definovat jako kontinuální proces, jehož cílem je efektivně 

využít informačních systémů a technologií k vytváření přidané hodnoty produktů a služeb, 

které organizace nabízí zákazníků.“ (1, str. 54) 

 

K stanovení informační strategie musíme provést tři důležité kroky: 

1. Analyzovat a vyhodnotit stávající stav IS/ICT.  

2. Stanovit cílový stav IS/ICT. 

3. Navrhnout postup dosažení cílového stavu za stávajících podmínek. (1, str. 54) 

 

O splnění těchto kroků se stará řešitel informační strategie, který většinou představuje 

tým pracovníků, kteří jsou vedeni manažerem odpovědným za IS/ICT. V některých 

případech bývá tým pracovníků doplněn o externí konzultanty. Informační strategie se 

v obvyklých případech zpracovává na dobu tří až pěti let. Po vytvoření výsledného 

dokumentu by měl tým řešitelů v pravidelných intervalech pokračovat v konzultacích, 

zaznamenávat a doplňovat důležité změny. (1, str. 54) 
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1.4 Analytické metody použité v práci 

Tato kapitola obsahuje základní teoretická východiska pro analytické metody, které byly 

použity v analytické části této práce. 

 

1.4.1 SLEPT analýza 

 

 

Obrázek 6: SLEPT analýza (Zdroj: 13) 

 

Tato analýza je určena především pro odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí 

společnosti a je důležitým nástrojem poznání ekonomického prostředí, které ovlivňuje 

danou společnost. Název této analýzy je odvozen z prvních písmem jejich faktorů, mezi 

které patří: 

• Sociální faktory 

• Legislativní faktory 

• Ekonomické faktory 

• Politické faktory 

• Technologické faktory (11) 

 

1.4.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Slouží pro zmapování situace podnikatelského prostředí a je jeden z velmi silných 

nástrojů pro stanovení obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy. Porterův 

model definuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil 

viz. Obrázek 7. (15) 
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Obrázek 7: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: 2, str. 64) 

 

1.4.3 McKinseyho model 7S 

Dva konzultanti Tom Peters a Robert Waterman ze společnosti McKinsey & Company 

popsali tento model začátkem roku 1980. Základním předpokladem modelu je sedm 

vnitřních aspektů organizace, které je třeba sladit, jestliže má být podnik úspěšný. (8) 

 

McKinseyho model 7S lze použít v širokém spektru situací, mezi které patří například: 

• Zlepšení výkonnosti podniku. 

• Posouzení pravděpodobného dopadu budoucích změn v rámci společnosti. 

• Sladění oddělení a procesů během fúze nebo akvizice. 

• Určení, jak nejlépe realizovat navrhované strategie. (8) 

 

Zahrnuje sedm vzájemně propojených faktorů, které jsou rozděleny do kategorií 

„tvrdých“ a „měkkých“ prvků. (8) 
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Tabulka 4: Tvrdé a měkké prvky McKinseyho modelu 7S (Zdroj: 8) 

Tvrdé prvky Měkké prvky 

Strategie 
Sdílené 

hodnoty 

Struktura Schopnosti 

Systémy Styl 

 

Tvrdé prvky lze snadněji definovat nebo identifikovat a management je může přímo 

ovlivňovat. Patří sem strategie, struktura a systém. Měkké prvky může být obtížnější 

popsat, jsou méně hmatatelné a více ovlivněné kulturou. Měkké prvky jsou stejně 

důležité jako tvrdé prvky, pokud chce být organizace úspěšná. (8) 

 

 

Obrázek 8: McKinseyho model 7S (Zdroj: 9) 

 

• Skupina – zaměstnanci a jejich celkové schopnosti. 

• Strategie – plán, jak udržovat a vytvářet konkurenční výhodu před konkurencí. 
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• Sdílené hodnoty – základní hodnoty společnosti, které jsou doloženy 

v podnikové kultuře. 

• Schopnosti – skutečné dovednosti, znalosti, zkušenosti a kompetence 

zaměstnanců pracujících pro společnost. 

• Styl – přijatý styl vedení a charakteristický způsob konání, jednání a chování 

• Struktura – způsob, jakým je organizace strukturována. 

• Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních 

systémů a technologií. (8) 

 

1.4.4 SWOT analýza 

 

 

Obrázek 9: SWOT analýza (Zdroj: 12) 

 

„Výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé 

stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí.“ (14, str. 97) 

 

• Silné stránky 

Jedná se o interní faktory, pomocí kterých má společnost silnou pozici na trhu. Jde o 

posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu, 

v kterých je společnost dobrá. (18, str. 156) 
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• Slabé stránky 

Za slabou stránku jsou považovány ty interní faktory, ve kterých je společnost slabá a 

brání efektivnímu výkonu společnosti. (18, str. 156) 

 

• Příležitosti 

Za příležitosti považujeme možnosti, u nichž realizací stoupají vyhlídky na růst nebo lepší 

využití disponibilních zdrojů či účinnější splnění cílů. Nejprve je společnost musí 

identifikovat, aby je mohla využít. (18, str. 156) 

 

• Hrozby 

Hrozby znamenají nepříznivou situaci nebo změnu v podnikovém okolí, které tvoří 

překážky pro činnost. (18, str. 156) 

 

1.4.5 McFarlanův model aplikačního portfolia 

Tento model rozvádí přínosy jednotlivých aplikací pro podnik z pohledu realizace 

v současnosti nebo v budoucnosti. Byl navržen McFarlanem a navazuje na princip 

Bostonské matice. Do určité míry respektuje generický princip postupné výstavby 

podnikových informačních systémů. Míra přínosu je dána také tím, zda by se podnik mohl 

bez určitě aplikace obejít. Znamená to tedy, že aplikace je pro podnik důležitá, ale není 

kritická pro současný chod nebo budoucí prosperitu. (2, str. 62) 

 

 

Obrázek 10: McFarlanův model portfolia aplikací IS/IT (Zdroj: 2) 
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Klíčové vlastnosti jednotlivých typů aplikací: 

• Podpůrné aplikace 

Tyto aplikace jsou zaměřeny na současný chod společnosti a většinou je díky nim možno 

snižovat náklady a zrychlovat některé jeho stávající procesy. Přínosy těchto aplikací jsou 

většinou měřitelné a realizovatelné v krátkodobém horizontu. (2, str. 62) 

 

• Klíčové aplikace 

Klíčové aplikace se zaměřují na současnost podniku. Zlepšují výkonnost (produktivitu) 

ve smyslu zvyšování rychlosti a kvality celkové ekonomiky. Jde zejména o snížení ztrát 

z nekoordinovanosti procesů. Přínosy jsou dílem měřitelné a dílem neměřitelné a jsou 

realizovatelné v krátkodobém horizontu. (2, str. 62) 

 

• Strategické aplikace 

Jsou zaměřeny na budoucnost podniku.  Přínosy jsou realizovatelné v dlouhodobějším 

horizontu nepřímo, protože často jsou realizovány s řadou dalších organizačních a 

strukturálních rozhodnutí. Přínos těchto aplikací je nejistý, protože každá cesta do 

budoucnosti je spojena s rizikem. (2, str. 63) 

 

• Potenciální aplikace 

Pokud chce podnik expandovat musí zavést nové produkty, služby, technologie, 

marketingové techniky a distribuční kanály. To je spojeno s aplikací moderních 

informačních technologií. Hodnota těchto potenciálních aplikací závisí na přínosu těchto 

nových podnikatelských aktivit pro podnik. (2, str. 63) 

 

STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

Restrukturalizace procesů Inovace procesů 

KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

Koordinace procesů Úspora nákladů 

Obrázek 11: Hlavní charakter přínosů z aplikací IS/IT (Zdroj: 2) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole bude představena společnost, pro kterou budeme vybírat informační 

systém. Dále budou popsány nejdůležitější procesy ve společnosti a stanoveny požadavky 

na informační systém.  

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní informace 

 

 

Obrázek 12: Logo společnosti (Zdroj: 10) 

 

Datum vzniku:    18. 11. 2013 

Obchodní firma:    SMART LUMEN s.r.o. 

Sídlo:      Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 

Základní kapitál:    200 000,- Kč 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán    BOHUMÍR OPATŘIL - jednatel 

MIROSLAV DOBROVOLNÝ - jednatel 

Společníci s vkladem   FMS Transfer s.r.o., 

Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. 

EIC European Investment Company a.s., 

Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. 

 

Společnost SMART LUMEN s.r.o. se zabývá výrobou LED svítidel pro veřejné osvětlení 

a prodejem LED svítidel pro vnitřní a venkovní osvětlení. Společnost vyrábí svítidla na 

základě exkluzivní smlouvy se společností TERRIS s.r.o., v níž probíhal vývoj svítidel. 

Ve společnosti SMART LUMEN s.r.o. spojili své síly dva manažeři s dlouholetou 

mezinárodní praxí v elektrotechnické a strojírenské výrobě.  
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Společnost vyrábí modulární řady svítidel DA, které jsou optimalizované, jak z hlediska 

optických vlastností, tak i z hlediska výrobních nákladů. Pro výrobky modulární řady DA 

byly stanoveny tyto základní vlastnosti: 

• vysoká energetická účinnost svítidla 

• optimalizace poměru cena – výkon 

• modulární koncepce, umožňující svítidlo dimenzovat přesně podle potřeb 

zákazníka 

• vysoká životnost a minimální nároky na údržbu 

• možnost regulace intenzity osvětlení podle zadaného programu 

 

Společnost se zabývá i přímým prodejem. Prodejní sortiment společnosti je rozšířen o 

vnitřní svítidla, která si společnost přímo nevyrábí. Mezi významné partnery patří 

společnosti OK LED, AGC lighting a Verbatim.  

 

Společnost kromě výroby a prodeje nabízí několik služeb. Mezi nejvýznamnější služby 

patří zpracování světelně technických výpočtů, pasporty VO, montáže svítidel a další. 

Vzhledem k tomu, že svítidla mají několik světelných charakteristik a příkonových 

variant, tak je důležité určit tyto parametry přímo pro danou situaci, proto společnost 

nabízí zpracování světelně technických výpočtů zdarma. Dodržuje nejnovější normy 

týkající se osvětlení, mezi které patří ČSN EN 13201, ČSN EN 12464, ČSN EN 12193 a 

TKP15.  

 

2.1.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost SMART LUMEN s.r.o. je malý stabilní podnik, ve kterém pracuje 18 

zaměstnanců. O vedení společnosti se starají jednatelé Ing. Bohumír Opatřil a Miroslav 

Dobrovolný. Společnost má funkcionální organizační strukturu. Každé oddělení má 

svého vedoucí.  
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      Jednatelé       

              

              

Výroba  Obchodní 
oddělní 

 Finance  Výzkum a 
vývoj 

 Externí 
pracovníci 

Obrázek 13: Organizační struktura (Vlastní zpracování) 

 

2.2 Analýza současné situace podniku 

2.2.1 SLEPT   analýza 

 

 

Obrázek 14: SLEPT analýza (Zdroj: 13) 

 

Sociální faktory 

Mezi hlavní sociální faktory ovlivňující danou obchodní společnost je dostupnost 

potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi a jejich platové 

ohodnocení. Existence firmy závisí hlavně na prodeji, který je závislý na výkonu 

obchodních zástupců. Pro společnost je obtížné najít schopného obchodního zástupce, 

který je dobrým prodejcem a zároveň rozumí problematice osvětlení. Ve společnosti se 

za poslední 2 roky už vystřídali 4 obchodní zástupci. Další nepostradatelnou pozicí ve 

firmě je pozice světelného technika, který navrhuje a zpracovává veškeré projektové 

dokumentace a světelně-technické výpočty. Nabídka světelných techniků je poměrně 

malá a nedochází k jejímu zvyšování.  
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Legislativní faktory 

Jelikož se jedná o obchodní společnost, tak nejdůležitějším legislativním faktorem je 

obchodní právo, které společnost musí dodržovat. Hlavní jsou smluvní podmínky, kde 

firma poskytuje pětiletou záruku na jejich výrobky a zaručuje vyřízení reklamace do 3 

pracovních dnů od obdržení reklamovaného výrobky. Pokud by firma nedodržovala tyto 

podmínky, mohla by přijít o většinu zákazníků. Vzhledem k tomu, že společnost má 

několik certifikací, tak musí dodržovat přísné výrobní postupy a bezpečnost práce, které 

byly podkladem pro získání certifikací. Jedná se například o testování každého svítidla 

před jeho expedicí, zda je funkční a dosahuje udávané svítivosti. 

 

Ekonomické faktory 

Důležitým faktorem pro společnost je směnný kurz EUR/CZK, jelikož své výrobky 

prodává v EU. Od listopadu 2013 do začátku dubna 2017 byl kurz koruny ovlivňován 

měnovými intervencemi České národní banky. Ta ji nenechala posílit nad 27 korun za 

euro. Kurz české koruny k euru se před začátkem intervencí pohyboval kolem 25 až 26 

korun za euro a z dlouhodobějšího pohledu lze říci, že koruna postupně sílila. Koruna by 

měla dlouhodobě posilovat i nyní po konci intervencí, kurz však bude méně stabilnější. 

 

Politické faktory 

Politická scéna v České republice je poměrně stabilní, i když z různých zdrojů vyplývá, 

že korupce a klientelismus je v naší politice stále přítomný. V současnosti se vývoj 

podmínek malých a středních podniků ubírá neutrálním směrem. Na jedné straně malé a 

střední podniky mohou využívat několik dotací z EU a na druhou stranu je zde 

elektronická evidence tržeb, která postihla podniky zabývající se ubytovacími a 

stravovacími službami a od března 2017 zasáhla i podniky zabývající se maloobchodem 

a velkoobchodem.   

 

Technologické faktory 

V oblasti osvětlení dochází k neustálému vylepšování, jak z pohledu vývoje svítivosti 

LED čipů, tak i snížení jejich nároků na chlazení. Tento faktor má společnost velmi dobře 

vyřešen, jelikož neustále objednává nejnovější LED čipy, které nejprve otestuje a pak je 

může ihned montovat do svítidel díky modulární koncepci. Nejnovějším trendem 
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v oblasti osvětlení je tzv. inteligentní osvětlení, kde dochází k řízení svítidel pomocí 

různých technologií nebo spojení svítidel s kamerovým systémem a dalších spoustu 

vymožeností. Další faktorem jsou výrobní technologie, které nejsou moc významné, 

jelikož zde nedochází k velkým změnám.  

 

2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 

Obrázek 15: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: 16) 

 

Vliv současné konkurence 

Na trhu není jeden dominantní konkurent. Existuje několik společností zabývající se LED 

osvětlením. Některé společnosti mají širokou škálu zaměření a dokáží nabídnout skoro 

vše, co se týče LED osvětlení, na druhé straně jsou zase společnosti, které se specializují 

na úzký segment odběratelů. Společnost Smart-Lumen s.r.o. se nachází někde uprostřed. 

Mezi její hlavní segmenty patří veřejné osvětlení včetně osvětlení přechodů, tunelů a ulic. 

Dalším důležitým segmentem je vnitřní osvětlení výrobních hal a venkovní osvětlení 

pracovních prostor. Nezabývá se osvětlením kancelářských a bytových prostor. 

Společnost Smart-Lumen s.r.o. jako jeden z mála výrobců LED svítidel dokáže osvětlit 

přechody podle nejnovějších norem a tím si získala velmi dobré jméno na trhu. 

 

Vliv dodavatelů 

Pozice dodavatelů je poměrně silná. Hlavním dodavatelem je zahraniční výrobce 

hliníkových těles pro svítidla, které jsou vyráběny za pomocí forem, které si společnost 
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zakoupila. Tyto tělesa byly navržena jednatelem společnosti Smart Lumen s.r.o. Pokud 

by tento dodavatel přestal dodávat mělo by to pro společnost velmi negativní vliv a 

ovlivnilo by to celou výrobu svítidel, jelikož nahrazení tohoto dodavatele by trvalo 

několik měsíců. Nejde tak o nalezení jiného dodavatele, kterých je poměrně dost, ale o 

výrobu vlastně navrženého hliníkového tělesa, pro které se musí připravit formy a výroba. 

Dalšími důležitými dodavateli jsou výrobci LED zdrojů a LED čipů. Ti už tak silnou 

pozici nemají, jelikož konkurence v této oblasti je veliká a není tak velký problém přejít 

na produkt od jiného výrobce.  

 

Vliv odběratelů 

Hlavními odběrateli jsou města, obce a výrobní podniky s velkými halami a venkovními 

areály, kde je potřebné osvětlení pro výkon práce. Většina menších obcí a podniků více 

hledí na cenu než na kvalitu. Zde se je společnost snaží přesvědčit, aby více hleděli na 

kvalita a návratnost investice než jen na samotnou cenu, proto má připraveno několik 

prezentací a ukázek návratností z již realizovatelných projektů. U větších obcí, podniků 

a u měst se už klade poměrně velký důraz na kvalitu a hlavně na návratnost investice. 

Nevýhodou je, že na tento segment odběratelů cílí i velká část konkurence. Výhodou pro 

společnost je již vybudované jméno a několik realizovaných projektů ve velkých městech, 

kde se mohou noví odběratelé přesvědčit o kvalitě nabízených výrobků.  

 

Hrozba substitutů 

Na trhu jsou podobné produkty ve velkém množství a riziko vstupu někoho nového je 

vysoké. Spoustu vstupující konkurence na trh jsou společnosti přeprodávající čínské LED 

svítidla pochybné kvality za nízké ceny. Tyto společnosti jsou spíše cíleny pro zákazníky, 

kteří požadují nízkou cenu a nezajímají se tak o kvalitu, což je pravý opak zákazníku 

společnosti Smart Lumen s.r.o.. Největší barierou pro nové konkurenty cílené na 

zákazníky požadující lepší kvalitu je získání certifikací pro dané výrobky. Tyto 

certifikace jsou poměrně nákladné a zahrnují přípravu obsáhlých podkladů. Hlavní 

výhodou svítidel Smart Lumen je modulární koncepce, kterou už nabízí značně menší 

množství konkurence. 
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Hrozba budoucí konkurence 

Trh v České republice je poměrně dost otevřený, což znamená, že vstup na trh má 

minimální bariéry. Tím pádem je i velká pravděpodobnost, že na trh vstoupí nová 

konkurence. V roce 2013 vstoupilo na český trh nejvíce výrobců LED svítidel a nyní se 

počet vstupující konkurence na trh snižuje. Výhodou společnosti Smart Lumen s.r.o. je 

již vybudované jméno na trhu, kvalitní výrobky a probíhající výroba přímo v ČR. Spoustu 

vstupující konkurence na trh jsou společnosti přeprodávající čínské LED svítidla 

pochybné kvality za nízké ceny. Tyto společnosti jsou spíše cíleny pro zákazníky, kteří 

požadují nízkou cenu a nezajímají se tak o kvalitu, což je pravý opak zákazníku 

společnosti Smart Lumen s.r.o.. Největší barierou pro nové konkurenty cílené na 

zákazníky požadující lepší kvalitu je získání certifikací pro dané výrobky. Tyto 

certifikace jsou poměrně nákladné a zahrnují přípravu obsáhlých podkladů. 

 

2.2.3 McKinseyho model 7S 

 

 

Obrázek 16: McKinseyho model 7S (Zdroj: 9) 

 

Strategie 

Strategie společnosti není úplně jednoznačně stanovena v žádných podnikových 

dokumentech. Jedná se hlavně o vizi a dlouhodobou představu, kam by se měla společnost 
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za pár roků dostat. Dlouhodobým cílem společnosti je oslovení co nejvíce potenciálních 

zákazníků. Společnost působí hlavně v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Působení 

v dalších krajích sice probíhá, ale ne moc intenzivně. Společnost na tento cíl klade velký 

důraz a snaží se získávat schopné obchodní zástupce pro dané kraje. Dalším 

dlouhodobým cílem je vyvíjení svítidel, kde se společnost snaží držet krok s nejnovějšími 

trendy a působit i v oblasti inteligentního osvětlení. Krátkodobým cílem je zavedení 

nového informačního systému, který je v dané situaci nedostatečný. 

 

Struktura 

Společnost má dva jednatele, kde se jeden hlavně zabývá výrobou a technologickým 

vývojem a druhý jednatel se zabývá obchodem. Jinak je ve společnosti klasická liniová 

organizační struktura, kde má každé oddělení svého nadřízeného. 

 

Systémy 

Společnost používá informační systém ODO, který je využíván pouze pro účetnictví. 

Dále společnost využívá dvě cloudová řešení pro sdílení dat a to DropBox a GoogleDrive. 

Toto řešení je pro společnost nevhodné a dochází zde k náročné komunikace mezi 

jednotlivými odděleními a problém nastává i se sdílením dat, kdy se data nachází na obou 

cloudech a zaměstnanci nevědí, které data jsou aktuální. Společnost uvažuje o zavedení 

nového informačního systému, který by tento problém vyřešil.   

 

Styl 

Rozhodovací pravomoc ve společnosti mají jednatelé, kteří za všechny svá rozhodnutí 

nesou i náležitou zodpovědnost. Pravidelné jsou jednoměsíční porady, kde se probírá 

shrnutí měsíce ohledně výroby a prodeje. Při důležitých rozhodnutích dochází k poradě 

jednatelů s dalšími zainteresovanými osobami nebo osobami, které mají zkušenosti 

v požadované oblasti. Samotný styl řízení zůstává na majitelích i samotná kontrola. 

  

Spolupracovníci 

Každý zaměstnanec má příslušnou kvalifikaci pro výkon své práce. Každý zaměstnanec 

má určenou svou specializaci. Výběr nových pracovníku probíhá na základě pohovoru 

s jednateli společnosti. Společnost nemá oddělení pro řízení lidských zdrojů. Motivace 



46 

 

zaměstnanců spočívá v možnosti získání finančního bonusu, pokud zaměstnanec získá 

nového zákazníka, i když není na pozici obchodního zástupce. 

 

Schopnosti 

Zaměstnanci jsou vzdělaní jak v oboru elektro, tak i osvětlení. Každý rok probíhá 

přezkoušení zaměstnanců pomocí testů vytvořených společností. Světelný technik musí 

neustále sledovat nejnovější normy tykající se osvětlení a na základě nich vypracovávat 

světelně technické výpočty. Případně navrhnout změny v konstrukci svítidel, pokud by 

to bylo v rozporu s normami. 

 

Sdílené hodnoty 

Společnost klade velký důraz na férové jednání jak vůči svým odběratelům a 

dodavatelům, tak i svým zaměstnancům. Každý ze zaměstnanců má možnost sdělit svůj 

názor na fungování společnost nebo případné návrhy na zlepšení výroby či obchodu. 

Další důraz je kladen na životní prostředí, kde společnost veškerý odpad z výroby 

recykluje.  

 

2.2.4 SWOT analýza 

 

 

Obrázek 17: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 
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• Silné stránky 

Vysoká kvalita produktů 

Společnost považuje vysokou kvalitu jejich produktů za nejsilnější stránku. Vysokou 

kvalitu dokazují získané certifikáty. Společnost v ohledu kvality nic nepodceňuje a cení 

si jí. Dbá, aby všechny pracovní postupy byly při výrobě striktně dodržovány. Všechna 

používaná lepidla schnou 24 hodin, každé svítidlo je 7 hodin zahořováno při stanoveném 

výkonu, při jakém pak bude u zákazníka používáno. Vše dohromady tak dává vzniknout 

opravdu kvalitnímu produktu, kterých je na dnešním trhu málo. 

 

Dobrý servis 

Servis nabízený společností je také takřka bezchybný od počátečních prezentací u starostů 

obcí, kam je jedno svítidlo vždy fyzicky přivezeno, ukázáno, zapojeno, až po konečný 

servis v případě poruchy. V případě servisu pověřený pracovník přijede na místo, kde je 

svítidlo instalováno, a buď si jej odveze k opravě, nebo rovnou s sebou přiveze nové. V 

těchto servisních službách je také zahrnuto vybrání vhodné světelné charakteristiky a 

světelného toku, přesně dle přání zákazníka. 

 

Kompletace v ČR 

Většina českých zákazníků preferuje výrobky vyrobené v České republice, jelikož mají 

jistotu v dostupnosti náhradních dílů a umožňuje jim to jednoduší reklamaci.  Tento 

aspekt pak také pochopitelně jde ruku v ruce s kvalitou. 

 

• Slabé stránky 

Vyšší cena 

Kvalita a poskytovaný servis se pochopitelně projevuje i v ceně, takže na rozdíl od méně 

kvalitních světel dovážených ze zahraničí, ke kterým není nabízeno takových 

doprovodných služeb, musí svítidla Smart Lumen být ohodnoceny větší cenou, jelikož 

jsou dražší na výrobu.  Bohužel stále spousta zákazníků nakupuje dle ceny a tomu nelze 

v tomto případě konkurovat. 
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Dlouhá doba dodání komponentů 

Z důvodu, že většina materiálu bývá objednávána ze zahraničí, je delší doba doručení, 

někdy až tři měsíce. Firma sice disponuje velkými skladovými zásobami, avšak při nějaké 

nečekané velké objednávce se může stát, že stávající skladové zásoby budou 

nedostatečné.  

 

Nedostatečný informační systém 

Společnost používá informační systém ODO, který je využíván pouze pro účetnictví. 

Dále společnost využívá dvě cloudová řešení pro sdílení dat a to DropBox a GoogleDrive. 

Toto řešení je pro společnost nevhodné a dochází zde k náročné komunikace mezi 

jednotlivými odděleními a problém nastává i se sdílením dat, kdy se data nachází na obou 

cloudech a zaměstnanci nevědí, které data jsou aktuální. Společnost uvažuje o zavedení 

nového informačního systému, který by tento problém vyřešil. 

 

• Příležitosti 

Mnoho potenciálních zákazníků 

Na českém trhu je poměrně mnoho firem zabývající se prodejem LED svítidel veřejného 

osvětlení, ale i navzdory tomuto se ve většině obcích a měst ještě nachází mnoho starších 

svítidel, které jsou staré více jak 20 let. Tyto zastaralá svítidla je vhodné nahradit svítidly 

LED díky, kterým je možno dosáhnout velké úspory elektrické energie. Díky tomu je 

stále spousta potenciálních zákazníků, kteří se pro výměnu mohou rozhodnout. 

 

Dotace obcím 

Jedna z velkých příležitostí pro společnost. V roce 2017 byl vypsán dotační titul 

PROGRAM EFEKT, který má trvat až do roku 2021. Tento dotační titul je určen pro 

úsporu energií dosažených pomocí rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále jsou během 

roku vypisovány krajské dotace pro osvětlení. 

 

Stavby obchodních center 

Dalším trendem moderní doby jsou velká nákupní centra, kde je soustředěno mnoho 

obchodů a také lidí. Všude tam jsou nutná veliká parkoviště, která by pojala všechna auta 

všech zákazníků. Na těchto parkovištích je nezbytné dobré osvětlení pro zajištění 
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bezpečnosti a vnitřního klidu nákupčích. I to by mohly 62 být příležitosti pro podnik 

Smart Lumen, neboť právě jejich světla by zde mohla svítit. 

 

• Hrozby 

Vysoká konkurence  

Tato hrozba již byla několikrát zmíněna v předchozích analýzách. Pro společnost je 

důležité tuto hrozbu nezanedbávat, neustále zdokonalovat své výrobky a snažit se odlišit 

nějakým způsobem od konkurence. 

 

Nová technologie v oboru osvětlení 

Technologie LED patří zatím k nejnovějším technologiím používaných k venkovnímu a 

vnitřnímu osvětlení. Vzhledem ale k neustálému vývoji a výzkumu osvětlení je možné 

vyvinutí nové technologie pro svítidla veřejného osvětlení, která by předčila dosavadní 

LED technologii. 

 

Expedice 

Společnost Smart Lumen využívá pro doručování svých svítidel k zákazníkovi přepravní 

společnosti zejména PPL a DHL, což nepředstavuje žádnou hrozbu. Hrozba by mohla 

nastat v případě, že by bylo expedováno větší množství svítidel, které by nebyla přepravní 

společnost schopna uskutečnit v daném termínu a množství. 

 

2.2.5 McFarlanův model aplikačního portfolia 

McFarlanův model aplikačního portfolia je znázorněn níže v tabulce. Zavedení nového 

informační systému by zefektivnilo řadu firemních procesů, pro které jsou nyní 

používány různé aplikace, jako jsou tabulky v programu MS Excel nebo Dropbox a 

GoogleDrive pro výměnu dat.  
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Tabulka 5: McFarlanův model aplikačního portfolia (Zpracováno dle 2) 

b
u

d
o

u
cn

o
st

 STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

• Komplexní informační systém 

 

• Elektronický výměna dat (EDI)  
so

u
ča

sn
o

st
 

KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

• Kalkulace v Excelu 

• Řízení výroby v Excelu 

• Skladové zásoby v ODO 

• Microsoft Office 

• Elektronická pošta 

• Účetnictví 

 
nutnost možnost 

 

2.3 Analýza podnikových procesů 

V této kapitole jsou popsány nejdůležitější podnikové procesy, kterou jsou nezbytné pro 

fungování společnosti. Na základě analýzy podnikových procesů budou stanoveny 

požadavky na nový informační systém.  

 

2.3.1 Proces nákupu 

Proces zahrnuje nákup materiálu potřebného k výrobě nebo případně dalších položek 

potřebných pro provoz společnosti. Společnost má stanoveny minimální zásoby u 

důležitých položek a pokud klesne jejich zásoba pod tuto hranici, dochází k jejich 

objednání. Bohužel tento proces není nijak automatizovaný a vedoucí výroby si musí 

zkontrolovat, zda některé zásoby nejsou pod touto hranici, což provádí alespoň jedenkrát 

týdně. Pokud zjistí, že je nějaká položka potřeba zakoupit pošle objednávku příslušnému 

dodavateli. Pokud se jedná o větší objednávku nad 10 000 Kč, musí si ji nechat vedoucí 

výroby schválit od jednatele společnosti nebo finančního ředitele. Průběh větších 

objednávek kontroluje finanční ředitel. Menší objednávky hlídá vedoucí výroby a 

případně zasílá upomínky. K evidenci objednávek využívá společnost Tabulky Google, 

které sdílí na GoogleDrive. Informační systém poskytující evidenci objednávek, 

upozornění na překročení minimálních zásob by velice usnadnil práci vedoucímu výroby 

a finančnímu řediteli. 
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2.3.2 Proces výroby 

Na základě přijetí objednávky od zákazníka je vystaven výrobní příkaz, který je 

předvyplněn obchodním zástupcem, který danou zakázku řeší. U většiny zakázek byl 

předcházejícím článkem světelně technický výpočet, který je pak nezbytnou součástí pro 

výrobní příkaz, protože jsou v něm uvedeny potřebné parametry svítidla. Obchodní 

zástupce vyplní základní údaje pro výrobu, přidá světelně technický výpočet a případně 

poznamená speciální požadavky zákazníka. Po vyplnění výrobního příkazu jej nahraje na 

GoogleDrive do určené složky, kterou si už kontroluje vedoucí výroby. Ten poté doplní 

další údaje potřebné k výrobě, které vyčte ze světelně technického výpočtu nebo případně 

kontaktuje obchodního zástupce, světelného technika nebo přímo zákazníka pro případné 

doplnění chybějících údajů. Po kontrole výrobního příkazu je vytisknut a předán do 

výroby. Výroba zahrne svůj výrobní příkaz do výrobního plánu, který si sama plánuje v 

Excelu a pokud zjistí, že není možné dodržet termín dodání, tak to oznámí vedoucímu 

výroby, který to dále řeší, případně posune jinou zakázku, která je méně důležitá. Po 

smontování jednotlivých komponentů je svítidlo tzv. „zahořeno“. Zahoření svítidla 

znamená otestování svítidla, kdy svítidlo 7 hodin svíti.  Při začátku zahoření je zapsán 

počáteční příkon a teplota svítidla a po konci zahoření konečný příkon svítidla a jeho 

teplota. Zahoření zároveň slouží pro zatvrdnutí používaných přípravků k výrobě svítidla. 

Poté proběhne změření svítivosti svítidla ihned po zahoření. Pokud některé naměřené 

údaje nesedí s údaji ve výrobním příkazu je svítidlo přezkoumáno a zjišťuje se závada. 

Pokud veškeré údaje sedí s výrobním příkazem svítidlo je zabaleno a připraveno 

k expedici. Výroba informuje vedoucího výroby, že daná zakázka je vyrobena a vedoucí 

výroba poté kontaktuje obchodní zástupce a zařídí expedici. Informační systém by zde 

ušetřil spoustu času, jak zaměstnancům výroby, tak opět i vedoucímu výroby. Sjednotili 

by se používané metody předávání informací a obchodní zástupce i vedoucí výroby by 

měl přehled v jaké fázi výroby se svítidlo právě nachází nebo zda k výrobě svítidla něco 

brání. 

 

2.3.3 Proces prodeje a reklamace 

Vzhledem k tomu, že společnost neprovozuje e-shop ani kamennou prodejnu je tento 

proces poměrně nenáročný. V tomto procesu je potřeba evidovat, kam které svítidlo bylo 

prodáno včetně výrobního čísla, jelikož jsou tyto údaje důležitá pro případnou reklamaci. 
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Společnost garantuje vyřízení reklamace do 48 hodin od obdržení reklamovaného 

svítidla. Při procesu reklamace je nutné zaznamenat datum přijetí reklamovaného svítidla, 

počet kusů, důvod reklamace, zjištěnou závadu a datum poslání reklamovaného svítidla 

k zákazníkovi. Veškeré tyto údaje jsou evidovány Tabulkách Google. 

  

2.3.4 Proces pracovního úvazku 

Tento proces zahrnuje veškeré potřebné události a činnosti k přijetí nového zaměstnance, 

a k udržení pracovního úvazku. Zahrnuje evidenci pracovních smluv, se kterými jsou 

spojeni činnosti spojené s prodloužením nebo neprodloužením pracovní smlouvy, které 

vede k ukončení pracovního poměru. Společnost má 18 zaměstnanců a mohlo by dojít 

k problémům ohledně opomenutí konce úvazku a potřeby prodloužení. Zavedení 

informační systému by nabídlo centralizované řešení, které by umožnilo jednodušší 

správu úvazků i mezd. 
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2.3.5 EPC diagram 

EPC diagram znázorňuje proces od zájmu zákazníka o svítidla až po finální expedici. 

 

 

Obrázek 18: Diagram EPC (Vlastní zpracování) 
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Obrázek 19: Diagram EPC (Vlastní zpracování) 
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2.4 Informační technologie podniku 

V současné době společnost SMART LUMEN s.r.o. vlastní šest notebooků a čtyři stolní 

počítače. Všechny notebooky jsou používány výhradně jednou osobou. Každý jednatel 

má svůj osobní notebook, dále dva obchodní zástupci vlastní každý svůj notebook a 

světelný technik pracuje na nejvýkonnějším notebooku, jelikož zpracovává projektové 

dokumentace a světelně technické výpočty. První stolní počítač je využíván účetní, druhý 

stolní počítač pro komunikaci se zákazníky, třetí počítač používá vedoucí výroby a čtvrtý 

počítač využívají pracovníci výroby pro zaznamenávání naměřených hodnot svítidel. 

Všechny stolní počítače jsou připojeny k internetu přes LAN kabel. Notebooky využívají 

k připojení WIFI nebo LAN kabel.  

 

Z hlediska hardware se stolní počítače moc neliší až na jeden, který využívají pracovníci 

výroby. Stolní počítače jsou vybaveny procesorem Intel i3 a 4 GB operační paměti, jediný 

počítač ve výrobě má dvoujádrový procesor AMD a 2 GB operační paměti. Notebooky 

jsou už hardwarově velmi odlišné. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny parametry 

jednotlivých stolních počítačů a notebooků.  

 

Tabulka 6: Současné PC společnosti (Vlastní zpracování) 

Označení Procesor 
Operační 

paměť 

Operační 

systém 
Využívá 

Stolní počítač 1 Intel i3 4 GB Windows 10 účetní 

Stolní počítač 2 Intel i3 4 GB Windows 10 vedoucí výroby 

Stolní počítač 3 Intel i3 4 GB Windows 10 asistentka jednatele 

Stolní počítač 4 AMD Athlon 2 GB Windows 7 pracovníci výroby 

Notebook Acer Intel i3 4 GB Windows 10 finanční ředitel 

Notebook Lenovo Intel i5 4 GB Windows 10 jednatel 

Notebook Lenovo Intel i7 8 GB Windows 10 světelný technik 

Notebook Acer Intel i5 4 GB Windows 10 jednatel 

Notebook Asus Intel i3 4 GB Windows 10 obchodní zástupce 

Notebook Lenovo Intel i3 4 GB Windows 10 obchodní zástupce 
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Většina počítačů a notebooků využívá balíček Microsoft Office pro elektronickou poštu 

a textovou editaci. Jediný počítač, který nevyužívá tento balíček, je stolní počítač 4, který 

používá balíček OpenOffice. Všechny počítače využívají GoogleDrive pro sdílení dat. 

Nejvíce softwarových aplikací je nainstalováno na notebooku Lenovo, který používá 

světelný technik.  

 

2.5 Současný stav informačního systému 

Společnost využívá informační systém ODO pouze pro účetnictví. Tento informační 

systém byl vyvinut místní společností a zabývá se pouze účetnictvím a skladovou 

evidencí. Přístup k tomuto informačnímu systému mají pouze stolní počítač 2 a stolní 

počítač 3. Pro společnost SMART LUMEN s.r.o. je tento informační systém 

nedostačující, jelikož nepokrývá všechny důležité procesy.  

 

2.6 Shrnutí analýzy 

Pomocí analýzy vnějších a vnitřních faktorů, SWOT analýzy a analýzy procesů bylo 

několikrát zmíněno, že společnost pro svůj rozvoj by měla implementovat nový 

informační systém, který by pokrýval veškeré klíčové procesy společnosti a umožnil by 

jejich následnou optimalizaci. Většina procesů je řízena pomocí konzervativních metod, 

díky kterým vyplývá riziko opomenutí potřebných činností, omezené možnosti predikce 

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

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

 

Softwarové a hardwarové vybavení umožní stanovit požadavky ve fázi výběru, tak aby 

se nemusely investovat větší částky do ICT zařízení společnosti. Díky analýze současné 

situace lze stanovit výchozí body pro určení oblastí, které by měl nový informační systém 

zabezpečit. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

V poslední kapitole bude na základě analýzy současné situace proveden výběr vhodného 

informačního systému pro společnost. Nejprve budou stanoveny požadavky na 

informační systém, které vyplynuly z provedených analýz. Na základě těchto požadavků 

bude proveden hrubý a následně jemný výběr informačního systému. Na základě těchto 

výběrů bude vybrán konečný informační systém. Pro tento informační systém bude 

navrhnut postup implementace a následné ekonomické zhodnocení. 

 

3.1 Požadavky na informační systém 

Základem pro výběr informačního systému je přesně definovat a specifikovat požadavky 

na informačních systém. Některé požadavky vyplynuly z provedených analýz a další byly 

zjištěny při konzultaci s jednatelem společnosti. Mezi základní požadavky na informační 

systém patří: 

 

• Modul finance – Společnost nyní pro účetnictví využívá informační systém 

ODO, který v současnosti společnosti nevyhovuje. Nový informační systém by 

měl tedy kompletně pokrýt účetnictví včetně výpočtu mezd, dále by měl umožnit 

automatické generování faktur a zasílání jich k zákazníkovi.  

 

• Modul zakázky – Základní požadavkem jednatele bylo, aby šla přiřadit zakázka 

k zákazníkovi, přiřadit k ní specifické požadavky a spárování technické 

dokumentace s číslem objednávky. Výstupem by měl být výrobní příkaz pro 

výrobu. 

 

• Modul sklad – Tento modul by měl umožnit aktuální přehled skladových zásob, 

automaticky upozornit na skladové zásoby pod minimální zásobou a generovat 

požadavky na materiál z přijatých zakázek. 

 

• Modul nákup – Tento modul by měl na základě předcházejícího modulu umět 

vystavit objednávku na materiál potřebný k výrobě.  
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• Modul výroba -  Základem tohoto modulu by mělo být plánování výroby na 

základě centralizovaného podnikového kalendáře, který by poskytnul rychlý 

přehled o časovém harmonogramu zatížení výroby. Dále by měl umět přiřadit ke 

každému výrobku jeho naměřené hodnoty při tzv. „zahoření“.  

 

• Modul prodej – Měl by poskytnout základní přehled o prodaných výrobcích a 

poskytnout podklad pro řešení reklamací.  

 

• Modul zaměstnanci – Měl by umožnit základní správu zaměstnanců a jejich 

pracovních úvazků, dále evidovat jejich docházku, mzdy a benefity. 

 

3.2 Rozpočet 

Na základě rozhovoru s jednatelem a finančním ředitelem společnosti byl stanoven 

rozpočet na nákup a implementaci komplexního informačního systému. Tento rozpočet 

by neměl přesáhnout částku 600 000 Kč. Společnost požaduje, aby informační systém 

pokryl všechny požadavky, které byly stanoveny. Společnost je ochotna zaplatit ročně až 

80 000 Kč za paušální náklady, které jsou spojené s provozem informačního systému. 

 

3.3 Metodiky výběry informačního systému 

Výběr informačního systému bude probíhat ve dvou kolech. V prvním předběžném 

výběru bude vybráno několik informačních systémů, které splňují základní požadavky. 

V zpřesněném výběru budou vybrané produkty detailněji popsány a bude z nich vybrán 

jeden informační systém.  

 

3.3.1 Předběžný výběr 

K předběžnému výběru ERP systému jsem použil internetové stránky 

https://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/, kde jsem 

pomocí filtrů zadal základní požadavky na informační systém.  
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Z funkcionality tykající se financí bylo pomocí filtrů vybráno: 

• finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna  

• finanční účetnictví - elektronický bankovní styk  

• finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace)  

• nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky   

• nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek  

• výpočet a účtování mezd  

 

Z funkcionality logistické moduly bylo vybráno: 

• nákup a likvidace faktur  

• skladové hospodářství a řízení zásob   

• prodej a vystavení faktur  

• podpora EET  

• zahraniční obchod  

 

Z funkcionality řízení výroby byl vybrán zakázkový typ výroby a kusová sériovost 

výroby. Dále bylo zadáno do filtrů, aby měl daný informační systém reference v oblasti 

výrobních podniků a byl určen pro malé podniky s obratem do 100 mil. Kč. Na základě 

těchto zadaných parametrů bylo vyfiltrováno celkově 34 informačních systému.  
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Obrázek 20: Filtrace informačních systému dle požadavků (Zdroj: 17) 

 

Vzhledem k velkému množství výsledků, jsem využil další internetové stránky 

http://www.softwarecentrum.cz/cz/vyber-erp/, kde jsem zadal obdobné parametry jako 

výše, ale navíc se zde nacházel filtr na celkový rozpočet, který zde byl zadán v rozmezí 

250 000 až 500 000 Kč. Dalším filtrem navíc je požadavek na jazyk uživatelského 

prostředí, kde byla zadána čeština. Na základě těchto zadaných parametrů bylo vybráno 

těchto 9 informačních systémů: 

• ABRA Gen 

• Dialog 3000Skyll 

• Helios Orange 
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• KOSTKA Pro SB 

• myWAC  

• Periskop   

• SIGNYS   

• TWIST INSPIRE   

• Vision32   

 

Z předběžného výběru byly nejprve vybrány informační systémy, které odpovídaly 

oběma předcházejícím výběrům a následně po důkladném prozkoumání internetových 

stránek dodavatelů těchto informačních systémů, byly vybrány tyto:  

1. ABRA Gen 

2. Dialog 3000Skylla 

3. Helios Orange   

4. SIGNYS   

5. Vision32 

 

3.3.2 Zpřesněný výběr 

ABRA Gen 

• Dodavatel: ABRA Software a.s. 

• Počet instalací produktu v ČR: 9 400 

• Doba implementace u střední velikosti podniku: 2-5 měsíců 

• Hlavní reference: PETROF, SPOL. S R. O., TEMO — TELEKOMUNIKACE 

A.S., LAKTOS, a.s., Yves Rocher spol. s r. o. 

 

Dialog 3000Skylla 

• Dodavatel: Control spol. s r.o. 

• Počet instalací produktu v ČR: 195 

• Doba implementace u střední velikosti podniku: 1-6 měsíců 

• Hlavní reference: Gumárny Zubří a.s., TRESTLES a.s., Baumruk and Baumruk 

spol. s r.o., ME - Metal Economic, s.r.o. 
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Helios Orange   

• Dodavatel: Asseco Solutions, a.s. 

• Počet instalací produktu v ČR: 6 319 

• Doba implementace u střední velikosti podniku: 1-3 měsíce 

• Hlavní reference: CCS Consulting, KARBOX s.r.o., Železo Hranice, s.r.o., 

LOMAX & CO s.r.o 

 

SIGNYS 

• Dodavatel: TreSoft s.r.o. 

• Počet instalací produktu v ČR: 100 

• Doba implementace u střední velikosti podniku: 1-3 měsíce 

• Hlavní reference: ELCO s.r.o., Garland Jičín s.r.o., Bohemian Ventures s.r.o., 

Dentamed (ČR) s.r.o., Delfi Rehab s.r.o., VF electric s.r.o. 

 

Vision32 

• Dodavatel: Vision Praha s.r.o. 

• Počet instalací produktu v ČR: 550 

• Doba implementace u střední velikosti podniku: 4-8 měsíce 

• Hlavní reference: OREA HOTELS a.s., RI OKNA s.r.o., Potten & Pannen - 

Staněk group, spol. s r.o., CS-BETON s.r.o., TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. 

 

V zpřesněném výběru budou jednotlivé informační systémy, které byly vybrány 

v předběžném výběru, podrobeny podrobnějšímu porovnání. Pro toto porovnání byly 

stanoveny hodnotící kritéria s váhou 0,15 až 0,5. Každý informační systém byl 

ohodnocen, jak splňuje dané kritérium od 1 až do 5, kdy vyšší číslo znamenalo, že dané 

kritérium splňuje lépe. Tyto hodnoty byly získány prostřednictvím průzkumu webových 

stránek, uživatelského prostředí informačních systémů, demo verzemi nebo případnými 

dotazy přímo dodavatelům. Výsledky jemného výběru jsou vidět v níže uvedené tabulce. 
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Tabulka 7: Zpřesněný výběr (Vlastní zpracování) 

Kritérium 
Váha 

kritéria 
ABRRA 

Gen 
Dialog 

3000Skylla 
Helios 

Orange 
SIGNYS Vision32 

Náklady na řešení 0,50 2 4 3 4 2 

Uživatelské prostředí 0,20 5 4 4 3 3 

Reference dodavatele 0,15 5 1 4 1 2 

Doba implementace 0,15 3 2 5 5 2 

Celkem 1 3,20 3,25 3,65 3,50 2,20 

 

• Náklady na řešení 

Náklady na řešení byly hodnoceny podle cenových nabídek nebo ceníků, pomocí kterých 

byla spočítána odhadovaná cena za informační systém. Hodnota pak byla zvolena podle 

následující tabulky. 

 

Tabulka 8: Hodnoty pro náklady na řešení (Vlastní zpracování) 

Náklady na řešení Hodnota 

Více než 1 milion Kč 1 

750 000 - 1 000 000 Kč 2 

500 000 - 750 000 3 

250 000 - 500 000 4 

méně než 250 000 5 

 

• Uživatelské prostředí 

Uživatelské prostředí bylo hodnoceno na základě demoverzí a propagačních letáků. Bylo 

hodnoceno podle stupnice od 1 do 5, kde 1 znamenalo naprosto nevyhovující a 5 naprosto 

vyhovující. Další hodnoty v rozmezí 2-4 byly voleny podle líbivosti a přehlednosti 

uživatelského prostředí. 

 

• Reference dodavatele 

Na základě počtu referencí byly hodnoceny informační systému a převedeny na hodnotu 

pro zpřesněný výběr podle následující tabulky. 
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Tabulka 9: Hodnoty pro reference dodavatele (Vlastní zpracování) 

Reference 
dodavatele 

Hodnota 

do 500 1 

500 až 2 500 2 

2 500 až 5 000 3 

5 000 až 7 500 4 

nad 7 500 5 

 

• Doba implementace 

Doby implementací byly získány ze stránek www.systemyonline.cz, kde bylo vždy 

uvedeno rozmezí doby implementace. Doba implementace byla následně pro každý 

informační systém zprůměrována a ohodnocena podle tabulky níže. 

 

Tabulka 10: Hodnoty pro dobu implementace (Vlastní zpracování) 

Doba 
implementace 

Hodnota 

nad 6 měsíců 1 

5 až 6 měsíců 2 

3 až 4 měsíce 3 

2 až 3 měsíce 4 

do 2 měsíců 5 

 

3.3.3 Konečný výběr 

V Tabulka 7 je vidět, že nejlepší hodnotu dosahuje informační systém Helios Orange a 

poměrně v těsném závěsu je informační systém SIGNYS. Dodavatelem informačního 

systému Helios Orange je akciová společnost Asseco Solutions, která působí na českém 

trhu od roku 2003. Informační systém Helios Orange má za sebou přes 6 000 instalací, 

což značí jeho úspěšné postavení na českém trhu. Doba implementace se v průměru 

pohybuje od jednoho až do třech měsíců.  
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3.4 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole jsou nejprve zhodnoceny jednorázové a paušální náklady na pořízení a 

provoz informačního systému. Další část obsahuje zhodnocení přínosů pro jednotlivé 

podnikové procesy a pro celou společnost. V poslední části jsou vyhodnoceny celkové 

náklady na vlastnictví za 5 let. 

 

3.4.1 Zhodnocení jednorázových a paušálních nákladů 

Na základě telefonických rozhovorů a emailové komunikace přímo s dodavatelem 

informačního systému Helios Orange byla zjištěna cena za pořízení, implementaci, 

školení a další případné náklady s tím spojené. Náklady jsou zobrazeny v tabulkách níže 

a jsou rozděleny na jednorázové a paušální. 

 

Tabulka 11: Jednorázové náklady (Vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady 

Položka Cena (bez DPH) 

Informační systém Helios Orange - jádro + moduly 350 000 Kč 

Implementace systému 125 000 Kč 

Pořízení serveru 60 000 Kč 

Školení zaměstnanců 25 000 Kč 

Celkem 560 000 Kč 

 

Celkové náklady na pořízení informačního systému včetně implementace a školení 

zaměstnanců jsou 560 000 Kč bez DPH. Paušální náklady jsou 63 000 Kč bez DPH za 

rok. V těchto paušálních nákladech je zahrnuta roční licenční služba, která tvoří 18% 

z částky za informační systém. Jak jednorázové tak i paušální náklady splňují stanovený 

rozpočet. 

 

Tabulka 12: Roční paušální náklady (Vlastní zpracování) 

Paušální náklady 

Položka Cena (bez DPH) 

Roční licenční služba 18% 63 000 Kč 

Celkem ročně 63 000 Kč 
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3.4.2 Zhodnocení přínosů 

Hlavním přínosem komplexního informačního systému bylo zefektivnění podnikových 

procesů. Tyto přínosy se hlavně budou týkat zrychlení podnikových procesů, 

zjednodušení komunikace a sdílení dat, lepší přehlednost a dostupnost potřebných dat. 

 

Přínosy pro proces nákupu 

• Automatické upozornění na položky pod minimální zásobou 

• Usnadnění vytváření objednávek a možnost jejich automatizace 

• Lepší přehlednost v objednávkách 

• Možnost zasílání upomínek při nedodání položek z objednávky 

 

Přínosy pro proces výroby 

• Propojení veškeré technické a projektové dokumentace se zakázkou 

• Automatické upozornění na nové výrobní zakázky  

• Výstupní kontrola bude přidružena ke každé zakázce 

• Lepší přehlednost o stavu a zatíženosti výroby 

• Možnost plánování výroby přímo v informačním systému 

• Informovanost o stavu zakázky všech podílejících se osob 

 

Přínosy pro proces prodeje a reklamace 

• Snadné dohledání potřebných informací k danému výrobky v případě reklamace 

• Podrobný přehled o prodaných výrobcích a případných reklamacích 

• Upozornění obchodních zástupců na případné reklamace v jejich regionu 

 

Přínosy v procesu pracovního úvazku 

• Zjednoduší evidenci zaměstnanců 

• Poskytnutí přehledného pohledu na jejich úvazky, docházky a mzdy 

• Upozornění na končící úvazky 

 

Přínosy pro celou společnost 

• Úspora nákladů za stávající informační systém pro účetnictví 

• Možnost vzdáleného přístupu k datům 
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• Jednotné místo pro sdílení dat 

• Zjednodušení zálohování dat 

• Celková přehlednost a propojenost jednotlivých modulů 

 

Zavedení nového informačního systému Helios Orange má pro společnost velmi mnoho 

přínosů a má ho smysl zavádět. Zpočátku to bude náročné než si pracovníci zvyknout na 

nový systém a také bude obtížné seskupit veškerá data k již realizovaným zakázkám, aby 

se mohly zavést do informačního systému.   

 

3.4.3 Celkové náklady na vlastnictví 

Pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví byl využit ukazatel TCO. Předpokládaná 

doba životnosti informačního systému je 5 let. Ukazatel TCO udává cenu na provoz 

systému za celou jeho dobu životnosti přičtenou k celkové pořizovací ceně systému. 

 

Tabulka 13: Výpočet celkových nákladů na vlastnictví (Vlastní zpracování) 

Rok 
Jednorázové 

náklady 
Paušální 
náklady 

Celkové 
náklady za rok 

1 560 000 Kč 63 000 Kč 623 000 Kč 

2 X 63 000 Kč   63 000 Kč 

3 X 63 000 Kč   63 000 Kč 

4 X 63 000 Kč   63 000 Kč 

5 X 63 000 Kč   63 000 Kč 

Celkem   875 000 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové náklady na vlastnictví informačního systému 

za 5 let budou 875 000 Kč. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému na základě požadavků, které 

byly stanoveny pomocí analýzy podnikových procesů a jsou uvedeny i přínosy, které by 

mohl nová informační systém přinést. 

 

Teoretická východiska této práce jsou obsažena v první kapitole diplomové práce. Jsou 

zde popsány základní pojmy, informační systémy, podnikové procesy a analytické 

metody, které byly použity v následující kapitole. 

 

V druhé kapitole diplomové práce je představena společnost, které se daná problematika 

týká. V další části je provedena analýzy současné situace společnost na základě 

analytickým metod popsaných v předcházející kapitole. Nejdůležitější část této kapitoly 

tvoří analýza podnikových procesů, kde jsou analyzovány nejdůležitější procesy. V 

poslední části kapitoly jsou popsány informační technologie společnosti, její stávající 

informační systém a závěr tvoří shrnutí všech provedených analýz. 

 

Nejprve jsou v poslední kapitole stanoveny požadavky na informační systém na základě 

podnikových procesů a následně je stanoven rozpočet, který by neměl být překročen. 

Nejdůležitější částí této kapitoly je samotný výběr informačního systému. Dále jsou 

analyzovány rizika spojené s výběrem a implementací informačního systému. Závěr celé 

diplomové práce tvoří zhodnocení nákladů, přínosů a celkové náklady na vlastnictví.  

V diplomové práci byly splněny všechny cíle, které byly na začátku definovány. 
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