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Abstrakt 
 

V moji bakalářské práci jsem se zaměřil na firemní procesy jenž navazují na 

informační systém firmy a jejich optimalizaci. A to v souvislosti s požadavky firmy na 

upgrade tohoto systému, jenž plánuje. Práce obsahuje orientaci v základních pojmech ze 

světa informačních systémů, a firemních procesů, popis aktuální situace ve firmě a 

návrhy na optimalizaci vybraných procesů pro nový systém. 
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Abstract 
 

In my bachelor thesis I focused on the business processes that concur on information 

system of a company and their optimization. I focused on this problem within the 

context of company demands for planned upgrade of this system. My thesis also include 

the orientation in basic terms from the world of information system and business 

processes, the description of actual situation in company and some proposals on 

optimization of particular processes for the new system.  
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ÚVOD 
Dnešní společnost, velmi často označovaná jako „digitální“ je závislá na 

automatizaci a informatizaci lidských činností, jenž jsou transformovány a řešeny 

prostřednictvím informačních systémů. Podnik jenž chce uspět v současném vysoce 

konkurenčním prostředí musí nejen flexibilně reagovat na přání a potřeby zákazníka či 

vnější podněty trhu, ale stejnou pozornost musí věnovat i interním procesům a 

konzistentnosti fungování podniku.  

Oblast informačních technologií a systémů je pod trvalým vlivem inovačního cyklu, 

což se odráží ve velmi rychlém morálním i technické zastarávání informačních 

technologií a systémů. Překotná snaha výrobců o co nejčastější aktualizaci svých 

produktů klade před zákazníky otázku potřebnosti, užitku a efektivnosti vynaložených 

prostředků souvisejících s otázkou potřeby sledování nejnovějších trendů. A právě 

aktualizaci (upgrade) informačního systému řeší má bakalářská práce. 

Cílem bakalářské práce je zjištění a posouzení současného stavu podnikových 

procesů ve firmě NEPA s. r. o. a posouzení návrhů na jejich zlepšení v přímé souvislosti 

s přechodem společnosti na vyšší (novou) verzi informačního systému. Smyslem práce 

je nalezení souvislostí mezi inovací starého informačního systému a nového 

informačního systému, vycházející z procesní analýzy, zaměřující se především na 

fungování společnosti z pohledu Customer Relationship Management modulu a 

způsobu organizace času ve firmě. Hlavní cíle bakalářské práce mohou být formulovány 

následujícím způsobem: 

• Analýza současného stavu a orientační srovnání stávající a plánované verze IS. 

• Návrh změny (resp. optimalizace) vybraných procesů ve firmě. 

Předmětem takto formulovaných cílů bakalářské práce budou podnikové procesy v 

obchodní firmě NEPA SHARP s.r.o., prostřednictvím nichž bude možné lépe 

identifikovat a formulovat základní nedostatky, stejně jako i požadavky na upgrade 

systému.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Informační systémy (IS) 

Informační systémy jsou určeny pro sběr, udržování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Přičemž Informacemi jsou míněny sdělení, které odstraňuje nejistotu 

nebo nevědomost, jinak také údaj, ke kterému si člověk přiřadí význam. Naopak data 

jsou zaznamenané poznatky či fakta.  

Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové 

podobě. Jednoduchým příkladem IS může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé 

pošty. Obecně IS chápeme jako systémy pro zpracování dat, které mají z pohledu 

podniku následující cíle: 

• strategické (plánování investic, atd.), 

• taktické (vedení, kontrola rozpočtů, atd.), 

• operační (každodenní rutina). 

Důležité jsou také úlohy IS a to: manažerské, taktické, expertní, kancelářské, 

operativní.(6)  

Informační systém realizovaný pomocí informačních technologií je  běžně 

označován zkratkou (IS/IT). 

1.1.1 Veřejné a informační systémy 

Podniky, úřady, instituce, organizace mají své informační systémy. Tyto systémy 

jsou obvykle nazývány interní (podnikové). Jsou–li IS realizovány technologií Internetu 

(uzavřené nebo propojené s internetem prostřednictvím firewall) nazývají se Intranet. 

Typickým znakem interních systémů je produkce informací pro vlastní potřebu a pro 

potřebu danou zákonnými povinnostmi. 

V okolí interních systémů leží zdroje externích informací. Tyto zdroje mohou mít 

různou podobu - například jsou to informační systémy na bázi informačních 

technologií. Takovýmto zdrojům se říká veřejné informační systémy. Typickým znakem 

veřejného zdroje je produkce informací pro potřebu jiných subjektů. Veřejný informační 

systém není určen pro určitý podnik, ale slouží různým právnickým nebo i přímo 

fyzickým osobám jako jeden ze zdrojů externích informací.(2) 
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1.1.2 Interní informa ční systémy 

Interní informační systémy jsou chápany jako IS, podporující činnost určité 

právnické osoby, nejčastěji firmy, podnikatelského subjektu, veřejně prospěšné 

organizace, nebo instituce veřejné a státní správy. Slouží také k podpoře menších a 

malých právnických subjektů působících v ekonomické oblasti (fyzické osoby nebo 

malé firmy do pěti zaměstnanců). 

V literatuře se vyskytuje celá řada definic vymezujících pojem interních IS. 

Například jedna z nich zní: IS organizace  představuje soubor činností, které 

zabezpečují sběr, přenos, uchovávání, zpracovávání, distribucí a prezentaci dat 

v organizaci pro potřeby rozhodování tak, aby řídící pracovníci mohli efektivně 

vykonávat svoje řídící funkce.(2) 

Typické rysy interních IS: 

• uživatel je zpravidla prvkem systému, 

• architektura IS je dána podnikatelskou strategií subjektu a je tudíž podřízena 

podpoře plnění firemních cílů, 

• data jsou obvykle průřezově orientovaná – je z nich možné získat přehled o firmě 

jako celku a slouží k zajištění chodu celé firmy, 

• data, která jsou těchto systémech uložená a obhospodařovaná, vznikají jako 

produkt práce firmy – ať již ze zákonné povinnosti, nebo z důvodu plnění vlastní 

role subjektu v ekonomice (podnikání, výkon státní správy, apod.), 

• přístup k datům je diferencován podle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů, 

• práva užití k datům, uloženým v IS, náleží firmě, kde je systém provozován – bez 

ohledu na to, kdo data vyprodukoval: pokud jsou zde uložena nějaká externí data, 

je firma povinna legálně získat práva k jejich užití a je za vlastnictví těchto práv 

odpovědná, 

• za bezpečnost dat odpovídá vlastní firma a do procesu zabezpečení zapojuje i 

uživatele IS (v případě poskytování části IS tzv. On-demand viz. níže toto 

přechází na poskytovatele), 

• správa, provoz a další rozvoj IS jsou zajišťovány vlastní firmou (také možno 

najímat tyto služby z vnějšku – provádět jejich outsourcing, ale rozhodování o 

zásadních otázkách zůstává na straně podniku).(2) 
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Poznámka: rozlišení, jsou-li v systému obsažena a užívána data externí nebo interní, 

je po technologické stránce velmi obtížné. Hlavním kritériem pro takové rozlišení jsou 

aspekty právní. 

Hlavní úlohou interního IS je zajišťovat ve firmě dostatek relevantních, aktuálních a 

přesných dat v předem stanovených termínech a ve vhodné formě pro podporu 

rozhodovacího procesu. Stávají se tou částí systému řízení firmy, která zabezpečuje 

integraci základních funkcí jejich řízení.(2) 

1.1.3 Globální Architektura IS/IT z pohledu úrovn ě řízení 

Dle metodiky MDIS (Multidimesional Development of Information Systém) je 

globální architektura vizí budoucího stavu IS/IT, která zachycuje jednotlivé 

komponenty IS/IT a jejich vzájemné vazby. Cílem návrhu je informační systém a 

informační technologie, které optimálně podporují celopodnikové cíle a jsou maximálně 

flexibilní s ohledem na očekávaný vývoj uživatelských požadavků a vývoj informačních 

technologií.(16) 

Základní stavební bloky architektury IS/IT má grafické a slovní vyjádření. 

Základem grafického schématu jsou jednotlivé stavební bloky IS. Každý stavení blok 

představuje jednu aplikaci (resp. Skupinu aplikací) IS a reprezentuje současně funkce 

aplikace, datovou základnu aplikace, aplikační software, který realizuje funkce aplikace, 

základní software a hardware, které jsou technologickým prostředím aplikace. 

 

 
Obrázek. 1. Architektura IS/IT 
Zdroj: (16) 
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1.1.3.1 EIS (executive information system) 

Je blok orientovaný na strategické řízení podniku. Označující IS pro vrcholové 

vedení podniku.  

1.1.3.2 MIS (management information system) 

Je blok orientovaný na řízení podniku na taktické úrovni, která zahrnuje 

ekonomické, organizační a obchodní hlediska. Provádí zpravidla sumarizaci a 

shromažďování dat za určité období. 

1.1.3.3 TPS (transaction processing system) 

Je stavební blok zaměřený na podporu hlavní činnosti podniku na operativní úrovni.  

1.1.3.4 EDI (electronic data interchange) 

Je blok zajišťující komunikaci podniku s jeho okolím, tj. se zákazníky, dodavateli, 

bankami, státními institucemi, poskytovateli informačních služeb atd. 

1.1.3.5 OIS (office information system) 

Je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a na podporu týmové práce. Je 

nasazen do všech úrovní podniku. Jde především o textový editor, elektronickou poštu, 

elektronický kalendář, atd.(16) 

1.1.4 Základní (obecné) rysy IS 

Informační systém se skládá z následujících komponent: 

• Technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a 

velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby 

propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na diskový subsystém pro 

práci s velkými objemy dat.  

• Programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy řídícími 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému 

s reálným světem a aplikačními programy řešícími určité třídy úloh u určitých tříd 

uživatelů.  
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• Organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel 

definujících provozování a využívaní informačního systému a informačních 

technologií.  

• Lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování 

člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen.  

• Data (dataware) – informační zdroje, legislativa, normy, kontext informačního 

systému s reálným světem. (13) 

1.2 ERP - Enterprise Resource Planing 

Enterprise Ressource Planing (ERP) neboli plánování podnikových zdrojů. Jedná se 

o softwarový systém, který slouží jako informační páteř pro vedení celého podniku. 

Integruje veškeré klíčové a řídící procesy, aby poskytl nadhled nad vším co se ve firmě 

děje. Sleduje firemní finance, údaje o lidských zdrojích, informace o výrobě, pozici 

skladových zásob, pohybu zboží, atd.(11) 

1.2.1 Moduly rozšířeného ERP (ERP II) 

Zatímco o vznik integrovaného ERP se nejvíce „zasloužila“ relační databáze. Tak 

EPR II stojí především na: 

•  Vzniku elektronického obchodování (e-business, e-commerce), při kterých 

dochází k náhradě současných procesů jejich digitalizovanou podobou, a dále 

k existenci nových procesů, včetně prodejních kanálů. 

• Funkční rozšíření ERP směrem do okolí podniku k zákazníkům, dodavatelům, a 

partnerům.  

Rozšíření ERP lze vysledovat především v následujících třech směrech: 

• SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce, 

• CRM  (Customer Relationship Management) – řízení vztahu se zákazníkem, 

• BI  (Business Inteligence) manažerský informační systém.(1) 

Vzájemný vztah těchto stěženích aplikací ERP II nejlépe znázorní následující 

schéma: 
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Obrázek. 2. Symbolické schéma rozšířeného ERP  
Zdroj: (1) 

1.2.2 Členění ERP dle velikosti zákazníka 

Jedním z často užívaných je orientace podle velikosti zákazníka. Z tohoto pohledu 

můžeme ERP produkty na světovém trhu členit podle zdrojů analytické společnosti IDC 

(hodnoty obratů odpovídají hraničním zvyklostem a zdrojům IDC) viz. Tab. 1.:(5) 

ERP produkty Obrat firmy (v USD) 
Velké celopodnikové systémy > 1 mld. 
Střední celopodnikové systémy 250 mil. – 1 mld. 
Menší celopodnikové systémy 20 – 250 mil. 
Menší obchodní systémy 5 – 20 mil. 
Malé domácí systémy < 5 mil. 

Tabulka 1. Dělení ERP dle obratu 
Zdroj:(5) 

 
Pro první dvě úrovně se užívá termín „High-end Market“, pro druhé dvě úrovně 

termín „Mid-range Market“ a pro poslední úroveň „Low-end Market“. V našich 

podmínkách se však používá následující členění závislé nejen na obratu, ale i na počtu 

zaměstnanců viz tab 2.(5) 

ERP produkty Počet zaměstnanců Obrat firmy v mil. Kč 
Velké systémy > 500 > 800 
Střední systémy 25 – 500 100 – 800 
Malé systémy < 25 < 100 

Tabulka. 2. Dělení ERP dle velikosti firmy v ČR. 
Zdroj: (5) 

 

Alespoň rámcové přiřazení některých produktů IS/IT na českém trhu: 

• Do první skupiny největších systémů se řadí: mySAP Businnes Suite, Oracle e-

Business Suite, e-BAAN, One World System 

dodavatelé 

 

SCM 

BI  

 

ERP 

 

CRM zákazníci 
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• Na rozhraní mezi první a druhou skupinou se nacházejí: Axapta (Microsoft) 

Systém 21, IFS Applications, MFG/PRO, Movex, Spektrum, Factory 

• Do druhé skupiny patří Navision (Microsoft), Noris, EXact, Scala 

• Na rozhraní mezi druhou a třetí skupinou  pak produkty jako Hélios, Navision 
Standard (Microsoft), e-Mission, atd.(5) 

1.2.3 Modely dodání ERP 

ERP systémy mají dva základní modely dodání. 

1.2.3.1 On-premise model 

Aplikace je nainstalována na serverech organizace vlastnící ERP systém. 

Organizace musí mít vnitřní zdroje na provoz a údržbu ERP systému. Na upgradech, 

aktualizacích a úpravách systému se podílí sama organizace spolu s dodavatelskou 

firmou. Jedná se o nejběžnější model využívání ERP systémů.(4) 

1.2.3.2 On-demand model 

Tento model je znám také pod pojmy ASP (Application service provider) nebo SaaS 

(Software as a Service). Přestože mezi jednotlivými pojmy jsou rozdíly, tak hlavní 

společný rys je, že ERP systém je dodáván vzdáleně přes internet. O aktualizace a 

upgrady systému se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto 

modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože organizace nemá 

přímou kontrolu nad správou ERP systému. Customizace (uživatelské přispůsobení) 

systému se provádí pomoci tzv. mashupů.(4) 

Mashupů jsou využití jednoho či spojení několika již existujících řešení programů, 

webových aplikací v nové.(19) 

1.3 Customer Relationship Management (CRM)  

Jsou to systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. Systémy CRM se používají 

pro specifické činnosti již delší dobu, ale z důvodu například deregulace trhu, nových 

obchodních modelů, internetu, či elektronické komunikace, se kompletně mění pohled 

na tuto oblast. CRM se stává klíčovou záležitostí pro organizace všech velikostí. 
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V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit 

orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo přináší 

peníze. 

Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka 

přístupná on-line v celé IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se 

dotýká prodeje, servisu i marketingu a to při udržování spokojenosti zákazníka. 

Řízení vztahů se zákazníky je totiž strategie, která se orientuje na vybudování a 

podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. CRM není pouze technologií, nýbrž se 

jedná o změnu filosofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na zákazníka. (3) 

CRM je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi 

investicemi společnosti a uspokojením potřeb zákazníka tak, aby generoval maximální 

zisk. CRM umožňuje: 

• měření vstupů napříč všemi funkcemi včetně marketingových, prodejních a 

servisních nákladů a výstupů v podobě tržeb zákazníků, zisku a přidané hodnoty. 

• získávat a průběžně udržovat znalosti o potřebách zákazníků, jejich motivaci a 

chování v průběhu celého vztahu. 

• aplikaci znalostí zákazníka v procesu neustálého zlepšování prostřednictvím 

procesu učení se z úspěchů a neúspěchů. 

• integraci aktivit marketingu, prodeje a servisu tak, aby byl splněn společný cíl. 

• implementaci vhodného systému, který podporuje získávání znalostí o 

zákaznících, jejich sdílení a měření efektivity CRM. 

• neustále udržovat rovnováhu mezi marketingovými, prodejními a servisními 

vstupy proti změnám zákazníkových potřeb tak, aby by maximalizován zisk.“ [Dr. 

Robert Shaw] (14) 

1.3.1 Přínosy CRM 

Jak již bylo uvedeno CRM představuje především podporu rozhodování a to na 

základě: 

• Centralizace informací – zefektivnění práce (e-mail, účetnictví, servis, atd) 

• Standardizace firemních postupů v takto zásadní oblasti jakou CRM představuje 

• Zachování draze a pracně nabytého know-how ve firmě 
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• Možnost díky provázanosti informací data různě filtrovat (dle zákazníka, dle 

obchodního případu, atd.) a tyto reporty opět využívat ať už pro zhodnocení 

minulosti, anebo pro rozhodnutí orientovaná do budoucna. 

• Jednoznačné zaznamenání událostí v kvantifikované formě (důležité zejména pro 

oblasti, kde dlouho nemusí být k dispozici hmatatelný výsledek práce)  

1.4 Způsoby zavádění IS 

IS bývají zaváděny různými způsoby viz. níže. Rozhodnutí o konkrétním způsobu 

závisí na více faktorech, především na velikosti podniku, nákladech jenž společnost 

může na tento projekt vynaložit, výši případných škod spojených se ztrátou dat (nebo 

jejich části), apod. V neposlední řadě na firemní strategií pro IS/IT. 

1.4.1 Souběžná strategie 

Jde o současné provozování obou systémů po určitou dobu. Během níž dojde 

k ověření plné funkčnosti nového systému, přeškolení zaměstnanců a po získání jistoty, 

že nový systém je plně funkční, je provoz starého systému ukončen. Charakteristickým 

rysem této strategie je vysoká bezpečnost, jenž je vykoupena značnou pracností.(9)  

1.4.2 Pilotní strategie 

Nejprve je nový IS zaveden v 1 pobočce, přičemž zbylá část firmy používá starý 

systém. Po odzkoušení přechází celá firma na nový IS. Pilotní strategie je náročná na 

vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou systémů, avšak je relativně bezpečná.(9)   

1.4.3 Postupná strategie 

Podstatou je postupné odebírání částí starého systému a jejich nahrazování částmi 

nového systému. Této strategie se používá především pro inovaci rozsáhlých systémů. 

Nevýhodou této strategie je veliká časová náročnost, na druhou stranu je velmi 

bezpečná.(9) 

1.4.4 Nárazová strategie 

V rámci této strategie se starý systém ukončí „ze dne na den“ a nahradí novým. Jde 

sice o vysoce riskantní metodu spojenou s komplikacemi týkajícími se provozu podniku 
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(což lze zmírnit např. důkladným školením), je však zdaleka nejrychlejší což z hlediska 

nákladů může představovat důležitý faktor.(9) 

1.5 Firemní procesy 

Základem podnikových činností je proces. Proces je definován jako množina na 

sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí požadovaný výstup. 

Váží na sebe zdroje - lidské, technologické, materiální, finanční i časové a mají 

měřitelné charakteristiky. 

Činností rozumíme prvek procesu, skládající se z jednotlivých kroků, ze které dávají 

dohromady celý proces. Jinak řečeno jako realizaci funkce nebo jejich skupiny, ale i 

další manuální nebo intelektuální operace člověka. Kde funkci jsme vymezili jako 

obsahově určenou skupinu operací s daty. Činnost je chápana jako širší pojem než 

funkce. 

Každý z procesů začne na základě nějakého podnětu (události), a musí mít určitý 

výstup, reakci na daný podnět. Kdy výstupy požadujeme takové, jenž mají pro uživatele 

nějakou hodnotu (přínos). Činnosti zahrnuté do procesu, mají většinou přímou vazbu na 

funkce informačního systému. Vedle toho ale mohou (a často tomu tak i je) zahrnovat i 

činnosti mimo tuto funkcionalitu.(5) 

K tomu, aby bylo možné procesy dokumentovat, analyzovat, navrhovat a efektivně 

podporovat informačními technologiemi, je nutné detailněji znát jejich charakteristiky: 

• Cíl, účel procesu – proč vlastně proces probíhá, jaké jsou pro něj důvody. U 

podnikových procesů tato charakteristika v sobě nese i určení „hodnoty“, kterou 

proces přináší tj. jak se proces podílí na cílových výstupech podniku. 

• Událost – čím je proces spuštěn, co je jeho příčinou. Spouštěcí události jsou 

v praxi velmi různorodé, jejich základní typy jsou: 

• vstup (dat, lidí, materiálu, atd.) do podniku nebo do IS, 

• čas, časová událost – na základě nastaveného data, uplynutím zadaného 

časového intervalu, 

• interní potřeba změny, 

• výjimečný stav – při výpadku, poruše, apod., 
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• Vstupy procesu mohou být datové a hmotně energetické, to znamená, že se jedná 

o všechny vstupy do procesu na jeho začátku, případně v průběhu. Některé 

z těchto vstupů mohou být spojeny se spouštěcí událostí procesu. 

• Výstupy procesu mohou být obdobně jako u vstupů datové popř. hmotně 

energetické, avšak nachází se na opačné straně procesu. 

• Vlastník procesu – role nebo osoba kompletně zodpovědná za průběh a výsledky 

celého procesu. 

• Zákazníci procesu – opět role či pracovníci, obchodní partneři firmy, kterým je 

výsledek procesu určen. 

• Čas potřebný k realizaci procesu - tj. od spuštění procesu k předání výsledků. 

• Náklady potřebné na realizaci procesu ve finančním vyjádření. 

• Obsah – vnitřní obsah a logika procesu reprezentovaná jednotlivými činnostmi.(5) 

1.5.1 Dělení procesů dle významu 

Jeden ze základních přístupů ke kategorizaci procesů je jejich členění podle 

významu pro podnikové řízení a jeho celkové výsledky na: 

• Klí čové – zabezpečují hlavní podnikové aktivity bezprostředně spojené 

s uspokojováním potřeb zákazníků. Mají rozhodující podíl na hodnotě finálního 

produktu a tedy i na výkonnosti celého podniku. Jde například o proces řízení 

zakázky, procesy řízení inovací a vývoje nových výrobků, apod. 

• Podpůrné – jsou procesy probíhající uvnitř podniku a jak název napovídá, 

podporující základní procesy. Do této kategorie patří např. zásobování, nábor a 

příjímání zaměstnanců, fakturace, apod. 

• Řídící – (resp. správní) procesy představují procesy jimiž firma spojuje svou 

organizaci s nejrůznějšími administrativními akty. Smyslem těchto procesů je 

většinou vytváření řídících dat pro realizaci ostatních, tj. základních a podpůrných 

procesů. Tyto data představují podnikové řády, směrnice, pravidla.(5) 

1.5.2 Dělení procesů dle jejich vztahu k subjektům 

Další z možných způsobů dělení podnikových procesů je jejich členění dle toho, 

které subjekty do nich vstupují nebo jsou procesem ovlivněny. Dělíme je na: 



22 

 

• Interní – v rámci jednoho podniku, případně jeho dílčích organizačních jednotek 

(závodů, divizí, atd.). Pro tyto procesy je charakteristické, že činnosti v procesu 

zajišťují zejména vlastní pracovníci podniku. 

• Externí – tzv. mezipodnikové, procesy zahrnují vztahy podniku k externím 

subjektům (obchodním partnerům, státní správě, atd.), jinými slovy: externí 

procesy překračují hranice podniku.(5)  

 

1.5.3 Business Process Management (BPM) 

Procesní přístup je základem organizace práce v podniku, základem všech 

podnikových činností. Vše, ať se jedná o strategické, taktické nebo operativní řízení je 

možné realizovat buď podle principu dělby (specializace) práce (který v dnešní době již 

nedokáže uspokojivě plnit potřeby organizace odvíjející se od změny prostředí) nebo 

právě podle principu procesního.  

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje 

trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i 

mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace 

jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle.“(12) 

Procesní řízení je směr v organizování podniků, který vychází ze skutečnosti, že 

každý produkt, ať už se jedná o výrobek či službu, vzniká určitým procesem. Tomu se 

přizpůsobuje i styl zobrazování organizačních vztahů pomocí procesního diagramu, 

zahrnujícího všechny potřebné činnosti, vazby mezi nimi a pracovníky, kteří se na 

procesech podílejí. Jednotlivé procesy jsou navíc propojené se strategickými cíli 

organizace a plně sledované a vyhodnocované na základě stanovených metrik.  

Procesní řízení umožňuje analyzovat procesy a jejich zlepšení,  snižuje potřebu 

řídící práce, protože pracovníci jsou organizováni mezi sebou a řešení řady situací je již 

předem vyznačeno. Zároveň jsou stanoveny rozhodovací činnosti a pracovníci 

zodpovědní za jejich řešení. Dále dochází ke zvýšení rychlosti řízení, zkrácení doby 

odezvy na požadavky zákazníka a zvýšení výkonnosti podniku. Dalšími přínosy 

procesního řízení mohou být: 

• Zprůhlednění firemních procesů a systému jejich řízení na všech úrovních 

organizační struktury 
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• Odhalení neefektivních a duplicitních činností 

• Identifikace problémových oblastí (zdrojů ztrát), které vznikají na rozhraní 

procesů 

• Stanovení měřítek výkonnosti a kritických faktorů úspěchu činností a procesů pro 

jejich následnou optimalizaci – řízení výkonnosti procesů 

• Analýza nákladů na proces a jednotlivé aktivity 

• Zkrácení průběžné doby procesu 

• Návrhy na změny v organizační struktuře a systému řízení podle procesu (12) 

1.5.4 Standardy pro procesní modelování 

V současnosti existuje celá řada přístupů, metod a norem pro modelování a optimalizaci 

podnikových procesů. Jednou z metod procesního modelování je šablona Process Chart, 

a IDEF. 

1.5.4.1 Process Chart 

Diagram procesů obsahuje tvary, jenž umožňují vytvářet vývojový diagram procesu. 

Process Chart slouží k poskytnutí celkového pohledu na podnikový informační systém 

z pohledu dynamiky a umožňuje modelovat události, jenž inicializují spouštění 

firemních procesů a výsledkem činností těchto procesů. Nejdůležitější výhodou 

procesního diagramu je skutečnost, že se jedná o vhodný nástroj, jenž umožňuje 

mapovat vzájemné propojení mezi jednotlivými podnikovými procesy. (8),(18) 

1.6 Postup při optimalizaci firemních procesů  

Se skládá z následujících kroků: 

1.6.1 Příprava projektu 

V této fázi se vyjasňují hrubé cíle projektu: jaký bude postup při vypracování 

projektu, jaké budou užity metody popisu, složení projekčního týmu. Dále sem spadá 

odsouhlasení organizační struktury projektu a jeho představení (prezentace) vedení 

podniku. 
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1.6.2 Strategické plánování 

Zde je potřeba konkretizovat cíle projektu, především je kvantifikovat a 

kvalifikovat. Uspořádat si cíle dle důležitosti (určit hierarchii cílů) pro podnik. A také 

analyzovat rámcové podmínky a kritické faktory úspěšnosti projetku. 

1.6.3 Analýza souč.stavu 

Sem patří popis stavu podnikových procesů z hlediska: 

•  organizační struktura 

•  rámcová architektura 

• detailní popis procesů 

• Modelování podnikových procesů, 

To vše vede k identifikaci slabých míst procesů a potenciálu zlepšení 

1.6.4 Koncept cílového stavu 

Nejdříve jsou definovány alternativní cílové procesy, poté pomocí referenčních 

modelů je možné vyhodnotit cílové procesy a stupeň dosažení daného cíle. Dále je 

nutné vypracovat odsouhlasenou strukturu organizace včetně příslušných Organizačních 

opatření k zajištění nových cílů  

1.6.5 Koncept zpracování dat 

Stanovit příslušné aplikace pro jednotlivé procesy, jejichž výběr se bude řídit na 

základě: 

• požadavků definovaných v rámci konceptu cílového stavu, 

• vyhodnocení hospodárnosti, 

• vyhodnocení schopnosti integrace do technologické infrastruktury. 

Z ohledem na vybrané aplikace se vyhotoví výsledný plán implementace  

1.6.6 Implementace 

Představuje samotné zavádění IT  pro jednotlivé oblastí procesů, dále pak 

přezkoušení s ohledem na soulad procesů s IT řešením.  
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1.6.7 Pravidelná kontrola úspěšnosti 

Ani po zdárné implementací není nic uzavřeno a nastupuje kontrola cílových 

procesů a jejich optimalizace, tedy v případě zjištění nedostatků provést příslušné 

Opatření k nápravě (15) 
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2 Praktická část  

2.1 Představení firmy 

Základní informace o firmě NEPA s.r.o., jenž jsou veřejně přístupné v části 

Obchodního rejstříku na www.justice.cz: 

Datum zápisu:  8.března 1991 

Obchodní firma:  NEPA, společnost s ručením omezeným  

Sídlo:  Brno, Purkyňova 45 

Identifikační číslo:  155 28 383 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

 

Předmět podnikání:  

• montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky 

• poskytování leasingu 

• montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 

• obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

• zřizování, montáž, servis a údržba telekomunikačních zařízení 

• zprostředkování obchodu a služeb 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

• výroba, instalace a opravy, elektrických strojů a přístrojů 

 

Statutární orgán:   

 jednatel:  Ing. Zdeněk Čížek, r.č. 590213/1862 

 jednatel:  Ivo Nešpor, r.č. 600504/0833 

 jednatel:  Vladimír Pakosta, r.č. 471216/457 

 

Společníci:  

• Ivo Nešpor  

• Ing. Zdeněk Čížek  

• Vladimír Pakosta 
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Základní kapitál:  5 000 000,- Kč 

Způsob zřízení:  Společenskou smlouvou ze dne 1.2.1991.(17) 

 

Firma NEPA s.r.o. je výhradním distributorem značky SHARP v České republice, 

poskytuje pro výrobky SHARP záruční i pozáruční servis a dále také pronájem 

multifunkčních reprodukčních systémů včetně zjištění jejich chodu (v rámci 

smluvených kontraktů). NEPA s. r. o. se dělí na dvě divize. První divize NEPA SHARP 

se zabývá obchodováním s výrobky Sharp, především však s kancelářskou technikou a 

to jak při  přímém tak i nepřímém prodeji. Druhá divize společnosti je známa pod 

obchodní značkou SINCLAIR a zabývá se projektováním, montáží a dodávkou 

klimatizačních zařízení.  

Většina zdrojů firmy je sdílena pro obě divize, přičemž zisky plynoucí z obou divizí 

jsou přibližně srovnatelné.  

Základní organizační struktura firmy NEPA s. r. o. je uvedena v příloze (viz 

Příloha č. 1). 

2.2 Současný stav IS/IT ve firmě 

Technologická stránka IS/IT představující hardware a software firmy je následující:  

Firma je vybavena 35 pracovními stanicemi, jenž jsou propojeny prostřednictvím 

počítačové sítě (LAN) s 5 servery. Konfigurace jednotlivých pracovních stanic je 

různorodá a pohybuje se dle stáří od počítačů jež jsou vybaveny procesory Intel 

Pentium 500 MHz 256 MB RAM, 5GB HDD až po současné počítače s procesory Intel 

Celeron 1,6 GHz s pamětí 1 GB RAM, 160 GB HDD.  

Vzájemné propojení počítačových stanic do sítě je realizováno strukturovanou 

kabeláží v zapojení do hvězdy s přenosovými rychlostmi 10/100 Mbps.  

Nejdůležitější prvky LAN jsou chráněny pomocí UPS. Záloha dat probíhá dle 

předem stanoveného harmonogramu v nočních hodinách a je realizována na magneto-

optické pásky, ale také pomocí diskového pole.   

Software použitý na jednotlivých serverech je tvořen systémy: 

• Novell; 

• Citrix (pro zabezpečení nepřerušeného chodu je server před ztrátou dat zdvojen); 

• Windows Small Business Server 2003 R2; 
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• Navision Financials 2.7; 

• Windows NT Server 4.0; 

• Microsoft Exchange Server 2000, 

Celá počítačová síť je zabezpečena pomocí firewallu na linuxovém základě. Základní 

technologické schéma znázorňuje následující obrázek (viz obr. č.3.).  

 

 
Obrázek 3. Schéma zapojení serverů v podnikové síti 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Jednotlivé pracovní stanice používají operační systém Windows XP a ve dvou 

případech Windows 2000. 

2.3 Připomínky k softwarové části IS/IT  

K lepší identifikaci jednotlivých nedostatků a hlavních problémových oblastí 

současného IS jsem uskutečnil průzkum, jenž kopíroval organizační strukturu firmy a 

formou rozhovoru zjišťoval vztah jednotlivých oddělení k IS (konkrétně Navision 

Financials) a ke způsobu organizaci času. Hlavní výsledky výzkumu jsou formulovány  

v následujících kapitolách. 
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2.3.1 Servis 

Servisní oddělení se zabývá záručními a pozáručními opravami a opravami v rámci 

předem sjednaných kontraktů o poskytování servisu (především u multifunkčních 

reprodukčních zařízení). A návazně na to si oddělení samo objednává potřebné náhradní 

díly.  

Zjištěné nedostatky a připomínky odd. servisu: 

• První záznam ráno – nutno dlouho čekat na zavedení systému na pracovní stanici. 

(způsobuje nejspíše malá RAM) 

• Chybí tlačítko rychlé volby pro poznámku u transferů jenž se v jiných částech IS 

běžně vyskytuje. 

• Smlouvy uzavřené se zákazníkem nutno vyhledávat a ověřovat v papírové podobě. 

• Při tvorbě nového zákazníka je nejdříve nutné založit tzv. kartu zájemce a z ní je 

teprve poté možno vytvořit konkrétního zákazníka a doplnit veškeré další údaje. 

• Chybějící datová provázanost mezi databázemi zákazníků a dodavatelů..  

Individuální část Organizace času (viz. níže kap 2.7) je zde řešena zcela programem 

MS Outlook 

2.3.2 Fakturace  

Fakturace se zabývá vydáváním faktur odběratelům za zboží, což tvoří cca 90 % 

všech faktur v podniku. Oddělení dále vydává jednotlivé vnitropodnikové doklady pro 

sklad a odpovídající doklady pro přímý prodej a zajišťuje také správu pokladny.  

Zjištěné nedostatky a připomínky odd. fakturace: 

• Ráno delší náběh systému. 

Organizace času není v tomto oddělení nutná 

2.3.3 Přímý prodej 

Oddělení přímého prodeje, jak již ze samotného názvu vyplývá, se zabývá přímým 

prodejem zboží a služeb koncovým zákazníkům. Druhý okruh činností jenž patří 

oddělení  je spolupráce tohoto oddělení na jednotlivých marketingových kampaních, 

zaměřujících se na koncové zákazníky. 

Zjištěné nedostatky a připomínky odd. přímého prodeje: 
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• Požadavek oddělení na přizpůsobení systému - konkrétně při otevření dané agendy 

start na přednastaveném pohledu, jenž je nyní hlouběji v nabídce.  

• Oddělení upozorňuje na nedostatky omezení přístupových práv, jenž determinují 

možnost uskutečňování vlastních analýz. 

• Část evidence (konkrétně smlouvy uzavřené se zákazníky) je vedena pouze 

v papírové podobě, což velmi často vyžaduje ruční dohledání konkrétních 

dokumentů (navíc se archiv těchto smluv nachází na jiném oddělení)  

K organizaci času, v rámci firemních předpisů jsou do MS Outlook zadávány pouze 

výjezdy (tzv. pracovní schůzky mimo budovu společnosti.). Prostřednictvím Exchange 

serveru pak kolegové, popř. nadřízení pracovníci mohou zjistit, kde se konkrétní 

prodejce nachází.  

IS Navision Financials řeší záznam obchodních případů – tzv. aktivity k vyřízení. 

Nevýhodou je menší přehlednost, grafické rozhraní a celková uživatelská přívětivost, 

jenž je však poskytuje a zachovává měřitelné informace ve firmě..   

2.3.4 Nepřímý prodej 

Oddělení nepřímého prodeje se zabývá prodejem a dodávkami zboží distributorům 

či jednotlivým obchodním řetězcům. Mimo tento okruh činností, se oddělení zabývá 

objednáváním zboží, ale také spolupracuje na jednotlivých marketingových aktivitách 

firmy. 

Zjištěné nedostatky a připomínky odd. nepřímého prodeje 

• Reporting – v IS chybí některé používané sestavy (např. celkový náhled na 

všechny zákazníky; vývoj tržeb v daném období; kvartální vývoj tržeb za poslední 

roky atd.). 

• Slabé analytické nástroje IS a nepřehledné grafické výstupy analýz. 

Způsob organizace času záleží na pozici pracovníka, tzn. zda tráví svoji pracovní 

dobu pouze v kanceláři popř. má i schůzky mimo kancelář). Formu práce s časem je 

možné najít od „klasické“ podoby papírového kalendáře až po částečné použití 

kalendáře MS Outlook (pouze informačně pro nadřízené pracovníky – obdobně jako u 

přímého prodeje) až po kompletní vedení a správy celé agendy v MS Outlook. 
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2.3.5 Účetní oddělení 

V oddělení účtárny, se zpracovávají všechny nadbytečné faktury, správa 

investičního majetku, kontrola pokladny, zaúčtování bankovních operací.  

Připomínky 

• Při update systému se všechna osobní (sklady polí v tabulkách) nastavení změní 

zpět na originální (default) 

• Chyby se opravují tak, že se zaúčtuje stejná částka se stejným číslem dokladu na 

opačný účet. 

• Větší chyby – alespoň podle systému a většinou spojené se skladem musí 

opravovat implementační firma a to vždy znovu i stejný problém. Některé chyby 

lze opravit na dálku, dodavatel systému se připojí na firemní server. Většinou je 

však potřeba osobní účast pro samotné zjištění závady. 

2.3.6 Sklad 

Oblast skladování se zabývá skladovým hospodářstvím (příjem, výdej atp.), 

manipulací se zbožím či jeho inventarizací. Z pohledu tohoto pracoviště nebyly zjištěny 

žádné problémy či nedostatky, kromě „obecné“ deklarace uživatelské nepříjemnosti a 

složitosti systému jako celku. Organizaci času není potřeba na oddělní řešit. 

2.4 Zhodnocení průzkumu 

Hodnocení jednotlivých připomínek zaměstnanců ztěžuje zejména zkreslování i 

mnou získaných poznatků, které jsem získal především formou rozhovorů se 

zaměstnanci firmy a to ze všech oddělení. Mám na mysli, skutečnosti jako: 

• Drtivá většina zaměstnanců nepoznala nikdy jiný systém. 

• Zaměstnanci byli prostě postaveni před „hotovou“ věc, fakt, a s tím k systému 

většinou i přistupují. 

• Nemají většinou představu o rozsahu systému a jeho možnostech, co by mohl 

opravdu dokázat, kdyby byl využíván naplno. Ať už proto že, se o to nezajímají, 

nebo mají omezená přístupová práva. To samozřejmě může být tzv. dvousečné, 

alespoň se v pracovní době nezabývají zkoumáním systému a jeho možností, ale 

vykonávají s nimi sjednanou práci. Či naopak (neúmyslně) neničí práci a data 

ostatním. 
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V podstatě všichni se setkávají s odmítnutím přístupu k položce na které v tom 

okamžiku pracuje někdo jiný, to je však z principu on-line aplikací a jejich ochrany 

integrity dat pochopitelné.  

Případně snížení rychlosti při vyvolávání rozsáhlých sestav, což přisuzuji množství 

požadovaných dat. 

Pro jakýkoliv větší zásah je nutná asistence implementační firmy NAVISYS s.r.o., 

což představuje značné náklady. 

Všichni využívají modul zákazníci jenž spadá pod CRM. 

2.5 Klasifikace procesů ve firmě NEPA s.r.o. 

V každém podniku probíhají dle oboru podnikání (služby, výroba) obdobné procesy, 

lišící se svou složitostí podnik od podniku, zejména v závislosti na rozsahu 

provozovaných činností a velikosti podniku. 

Podnikové procesy a jejich klasifikaci jenž byla uvedena v teoretické části (viz. 

Dělení procesů dle významu) jsem použil jako základní třídící hledisko pro rozdělení 

procesů ve firmě NEPA, s.r.o. Základní rozčlenění procesů do těchto kategorií ve 

sledované firmě je následující: 

• Klí čové: nákup, prodej, služby 

• Podpůrné: fakturace, skladování zboží, personální agenda, účetní agenda, atd. 

• Řídící: administrativní agenda, správa dokumentů 

2.6 Klíčové procesy 

Nejdůležitější procesy pro podnik z hlediska jeho existence jsou procesy klíčové, 

tzv. core procesy. Z tohoto důvodu jsem se na klíčové procesy zaměřil, u této 

společnosti je tvoří proces: 

• nákupu zboží,  

• prodeje zboží, 

• služeb. 

2.6.1 Nákup zboží 

Tento proces se dále dělí na nákup zboží jako takového což zajišťuje oddělení 

nepřímého prodeje a nákup náhradních dílů, což nezávisle zajišťuje sám servis. Zboží 



33 

 

firma objednává od výhradního zastoupení firmy SHARP pro Českou republiku, které 

má sídlo ve Vídni.  

2.6.1.1 Zajištění náhradních dílů - servis 

Nákup náhradních dílů probíhá pravidelně jednou za týden (viz. Obrázek 4.), 

v případě naléhavých případů a pro zajištění chodu zařízení pro které má zákazník 

uzavřenu servisní smlouvu, se provádí objednávky i mimo tyto cykly (viz. Obrázek 5.). 

Běžná dodací lhůta je do 4 pracovních dnů, nebo za příplatek (30 Euro) do 1-2 (v 

případě odeslání objednávky do 12:00 dopoledne, je zboží doručeno do 24 hodin) 

 

 
Obrázek 4. Schéma pravidelné týdenní objednávky 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 5. schéma mimořádné objednávky náhradních dílů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

2.6.1.2 Zajištění zboží – nepřímý prodej 

Objednávání zboží ve firmě zajišťuje oddělení nepřímého prodeje jenž tak činí na 

základě aktuálních požadavků, ale především po vyhodnocení stávajících trendů a 

stanovení prognóz na příštích 6 měsíců až rok. Zboží se objednává pravidelně každý 

měsíc a jeho dodací lhůta je 3-6 měsíců (viz. Obrázek 6.), to je způsobeno tím, že 

výroba je tažena poptávkou. Tedy začíná se vyrábět, až na základě objednávky, je tedy 

třeba uvolnit zdroje, zboží vyrobit a v neposlední řadě jej dopravit z Číny do Evropy 

(Lodí do Hamburku). Občas firma uplatňuje i operativní objednávku (viz. Obrázek 7.), 

kdy při naléhavé potřebě určitého zboží zkouší jeho dostupnost v meziskladech 

v Evropě. Tento způsob však rozhodně nikdy nemůže jistě zaručit pokrytí této 

pohledávky, neboť je omezen aktuální volnou (nerezervovanou) kapacitou meziskladů.  

 

 
Obrázek 6. Schéma pravidelné měsíční objednávky zboží 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 7. Schéma mimořádné objednávky zboží 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2.6.2 Proces realizace služeb 

Služby jsou v tomto podniku představovány zajištěním servisu a to servisu 

záručního, pozáručního a servisu na základě uzavřených tzv. servisních smluv. Tyto 

smlouvy jsou různého rozsahu od samostatných servisních smluv až po pronájem 

zařízení, kdy se firma stará o provoz zařízení po všech provozních stránkách (náplně, 

zajištění funkčnosti do 48 hodin, pravidelné údržby).  

 

Obrázek 8. Schéma pozáručního servisu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 9. Schéma záručního servisu a servisních  služeb na základě smluv 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co se týče uzavřených smluv tak současná praxe je taková, že smlouvy jsou 

uchovávány na firmě pouze v papírové podobě a je-li třeba do nich nahlédnout nezbývá 

pracovníkům než jít k příručnímu archivu na oddělení a příslušnou smlouvu vyhledat 

osobně.  

Varianty smluv se mohou vyskytnout tři a to konkrétně pronájem stroje, pronájem 

stroje a servis, pouze poskytování servisu. Nejčastější a zároveň nejvýhodnější  

variantou dle mého názoru pro obě strany je pronájem stroje spolu ze zajišťováním 

servisních služeb. Přičemž z právního hlediska se jedná o smlouvu nájemní o pronájmu 

movitých věcí. 

2.6.3 Proces prodeje zboží 

Stěžejní proces podniku se v této firmě dělí na přímý a nepřímý, kdy v oddělení 

přímého prodeje se zabývají prodejem zboží koncovým zákazníkům a v oddělení 

nepřímého prodej dealerům a obchodním řetězcům. 

Princip procesu prodeje je však pro obě varianty prodeje totožný (viz Obrázek 10.) 
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Obrázek 10. Schéma procesu prodeje zboží 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stěžení modul současného IS/IT je položka Zákazníci z modulu Prodej a 

pohledávky. Z pohledu plánovaného ERP II základní stavební kámen budoucího CRM. 

Neboť dle mého průzkumu ve firmě tuto součást používají kromě skladu všechna 

oddělení denně.  

Agenda zákazníci se rozpadá na zájemce a zákazníky přičemž z pohledu uživatelů 

se jedná o samostatné databáze, což je výhodné především s ohledem na relevanci údajů 

pro příslušné procesy a správu přístupových práv.  

Z pohledu zákazník jsou přístupny především fakturační údaje. Vše ostatní (CRM 

agenda) pak z pohledu zájemce přičemž základní údaje se samozřejmě opakují (název 

společnosti, adresa, Apd.). 

2.7 Organizace času 

V oblasti organizace času je v podniku následující situace: existují údaje jenž vedení 

podniku vyžaduje zaznamenávat daným, konkrétním způsobem (viz. níže) a zbylá část 

organizace času, závisí na každém zaměstnanci. 

Je třeba si uvědomit, že ne všichni zaměstnanci potřebují čas organizovat jakkoliv 

složitým způsobem. Mám na mysli rozdělení zaměstnanců na ty jenž mají naplánováno 

v průměru 4 schůzky denně a ty jenž pracují „kontinuálně“ tj. účetní, fakturantky, atd. 

případně za nimi chodí zákazníci, do skladu, apod.). Těmto pracovníkům, postačuje 

zaznamenávat si informace do kroužkového stolního kalendáře, naproti tomu 

obchodním zástupcům by tento systém rozhodně nedostačoval.  

V další práci se soustředím na organizaci času zaměstnanců obchodních oddělení (s 

výjimkou recepčních). Zaměstnanci obchodního oddělení mají dle nařízení vedení 

povinnost zaznamenávat do IS/IT vše k obchodním případům do Navision Financials a 

pokud mají schůzku mimo firmu tak tu ještě do veřejné části MS Outlook. Informace 

z MS Outlook jsou poté přístupné recepčním, kolegům, a především nadřízeným 

pracovníků, pomocí Exchange serveru. 

Celkový způsob organizace času, jak již bylo zmiňováno, je řešen každým 

zaměstnancem individuálně – nejčastěji prostřednictvím MS Outlooku či pomocí 

papírového diáře. 
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Pro ilustraci následuje aktivita (událost) z více pohledů, tak jak je aktuálně 

v systému. Konkrétně bude sledována schůzka, záznam schůzky obchodního zástupce 

pana Eduarda Pidry v 10:00 ve firmě Gimborn. 

 
Obrázek 11. Obrazovka MS Outlook – obchodní schůzky zaměstnanců mimo budovu firmy 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 
 

Jak již bylo zmíněno jedná se o celkový pohled pro recepční, kolegy, ale především 

pro vedení firmy informující o všech aktivitách zaměstnanců daného oddělení (přímý 

prodej) mimo firmu. 
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Obrázek 12. Obrazovka Navision Financials – aktivity 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 

 
Pohled ze systému Navision Financials kdy je v položce aktivity filtr dle dne a 

daného obchodního zástupce, sledovaná událost je na devátém řádku. 

 

 
Obrázek 13. Obrazovka Navision Financials – aktivity přes kartu zájemce 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 
 

Stejná událost z pohledu zákazníka na jeho kartě zájemce pod aktivitami. 

2.8 Přestavení nové verze systému Microsoft Dynamics NAV 4.0 

Microsoft Dynamics NAV je komplexní podnikový informační systém pro střední a 

větší podniky, který  jednoduše a přehledně zpřístupňuje všechny informace, nutné k 

rozeznání podnikových trendů a přesné identifikaci podnikových aktivit. Přispívá k 

odhalením skrytých příležitostí čímž zvyšuje zisk firmy a tak upevňuje pozici firmy na 

otevřeném konkurenčním trhu. Pomocí Microsoft Dynamics NAV se dají snadno 



39 

 

identifikovat jednotlivé transakce i informace o zvláštních událostech, původ 

konkrétních částek se například zjistí jejím prozkoumáním silným speciálním nástrojem 

nebo použitím  vysoce specifických kritérií filtrů. 

 
Obrázek 14. Logo IS/IT Microsoft Dynamics NAV 
Zdroj: (15) 

2.8.1 Obecný přehled funkčností systému MS Dynamics NAV 4.0 

Funkcionalita systému je rozdělena do několika základních oblastí, které jsou dále 

členěny. Firma tak má možnost budovat svůj systém z více jak 80 standardních 

komponent, které mohou být dále rozšiřovány. V standardu je možné volit následující 

oblasti funkcionality: 

• Finance - finance jsou centrální částí Microsoft Dynamics NAV. Jsou zde 

zaznamenávány, sumarizovány, zpracovávány a vykazovány veškeré pohyby v 

účetních knihách a při účetních transakcích. Součástí tohoto modulu je unikátní 

funkčnost dimenzí, která umožňuje okamžitě analyzovat firmu dle nastavených 

parametrů. 

• Logistika - rozvinutá logistika, zahrnující kontrolní a plánovací prvky sledující 

velikost zásob a řešící problematiku skladového hospodářství. 

• Prodej a nákup - integrovaná struktura systému Microsoft Dynamics NAV převádí 

pohledávky na systém řízení styku se zákazníkem, pomocí kterého je možné 

automatizovat všechny aspekty obchodních vztahů. Systém řízení styku s 

dodavatelem obsahuje standardní nástroje pro komplexní řešení problematiky 

nákupu, rovněž i v mezinárodním prostředí. 

• CRM - Microsoft Dynamics NAV Umožňuje vyprofilovat kontakty tak, aby byly 

vytvářeny segmenty dle potřeb uživatele. Umožňuje plánovat a realizovat 

kampaně tak, aby zasáhly ty správné cíle. Sledováním kontaktů a plánováním 

aktivit je možné zajistit trvalou a kvalitní péči o zákazníka. Provázaností celého 

systému lze sledovat potřeby zákazníka od chvíle kdy byl poprvé osloven, přes 

fázi prodeje až po následné servisní služby.  
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• Personalistika a lidské zdroje - aplikační oblast lidských zdrojů slouží k vedení 

personální evidence o zaměstnancích, informace jsou integrovány s ostatními 

oblastmi systému a nabízejí tak možnost snadného sledování personálních nákladů 

a centrální sledování odpovědnosti. 

• Investiční majetek - tato funkční oblast slouží k vedení agendy o základních 

prostředcích a o jejich pojištění. Dále se zde realizují odpisy investičního majetku. 

• Zdroje a projekty - v této aplikační oblasti se definují a spravují zdroje použitelné 

v rámci řízení projektů. Následovně tato oblast umožňuje sledovat podrobné 

účetní informace o všech nákladech souvisejících s určitým projektem nebo 

zakázkou a jejich vyúčtování. 

• Výroba - v této aplikační oblasti je plně pokryta problematika plánování výroby. 

Výrobní moduly jsou plně integrované s ostatními moduly aplikace. 

• Servis - tato část řeší problematiku servisu od založení servisní zakázky, sledování 

jejího stavu až po přiřazení jednotlivých zdrojů zodpovědných za řešení 

konkrétního servisního případu  

• e-řešení - User Portal, Commerce Gateway,Commerce Portal. Commerce portal je 

integrované řešení on-line obchodu prostřednictvím sítě Internet. User Portal je 

řešení přístupu k určitým oblastem funkcionality prostřednictvím sítě Internet. 

Commerce Gateway je řešení elektronického propojení systémů. 

Standardní vlastnosti Microsoft Dynamics NAV   

Informační systém Microsoft Dynamics NAV je plně 32-bitové řešení založené na 

architektuře client/server. Mezi základní rysy řešení patří: 

• flexibilita systému;  

• vysoká výkonnost; 

• integrita celého řešení; 

• bezpečnost systému;  

• otevřenost systému a možnost začlenění externích aplikací; 

• kompatibilita s aplikacemi Microsoftu; 

• plná jazyková a legislativní lokalizace produktu; 

• pokročilá technologická architektura systému; 

• možnost zákaznických úprav;(10) 
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2.9 Přiblížení rozdílů  

Při srovnání systémů ERP tedy současného a plánovaného jasně vyplývá posun 

struktury položek, i jednotlivé jejich členění od ERP k ERP II. Nezanedbatelný fakt je i 

systém podpory a updatů, či jejich forma. Dále je logický předpoklad větší podpory 

aktuálního systému než řádově 2,5 generace starého. A v neposlední řadě existuje vize 

společnosti o budoucím vývoji a směřování firmy.  

Z uživatelského hlediska je MS Dynamics NAV mnohem přívětivější a je možné jej 

celý integrovat do prostředí MS Outlook. Hlavní výhodou tohoto řešení je dle mého 

názoru příjemné uživatelské prostředí a skutečnost, že s tímto programem (či jinou částí 

SW nástrojů MS Office 2003) již všichni zaměstnanci firmy NEPA s. r. o. pracují, 

případně i noví zaměstnanci tento program či rozhraní znají a nebude pro ně toto 

prostředí úplně nové.  

Pochopitelně nový systém má mnoho vylepšených funkcí, výstupů zcela nových 

modulů.  
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3 Vlastní návrhy řešení 

Z pohledu globální architektury se celá zmiňovaná problematika zabývá IS/IT na 

přelomu TPS, MSI a návazně OIS (z pohledu organizace času). Tomu dle (16) jak 

z obrázku 1. vyplývá odpovídá taktické a operativní řízení. Domnívám se že v tomto 

středně velkém podniku zatím není úroveň strategického řízení (EIS) IS/IT používána – 

popřípadě pouze v omezené míře. Pakliže ve firmě dochází ke strategickým 

rozhodnutím, není při nich podpora IS/IT zatím využívána. 

Dle mého názoru také pro nepřehlednost či nepřívětivost v současnosti 

generovaných výstupů na této úrovni systému.  

Proč se rozhodnout právě pro upgrade systému na MS Dynamics NAV 4.0? Jednak 

je to momentálně nejnovější verze a zároveň je to s vynecháním jedné generace (3.0) 

nástupce současné systému, z čehož vyplývá stejná logika procesů a procedur, v jistých 

ohledech stejné rozhraní a funkce. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že nebude 

potřeba školit zaměstnance na úplně nový systém, z čehož plyne pochopitelně také část 

úspor. Dále menší chybovost lidí při práci v implementační době. Opět to pro ně nebude 

úplná novinka. A v neposlední řadě dobré vzájemné vztahy s implementační firmou 

společností Navisys s.r.o. 

Nyní již k jednotlivým návrhům, kde jsem se řídil zejména připomínkami 

zaměstnanců, možnostmi nového systému a také vlastními nápady. 

3.1 Nákup Zboží 

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě kdy je firma výhradní distributor jedné 

značky jedná o řekněme absolutní závislosti na jednom dodavateli, a protože firma přes 

zastoupení pro východní Evropu ve Vídni objednává přímo v továrně, nevidím zde 

mnoho prostoru ke změnám. 

3.2 Prodej zboží a služeb 

Po dohodě s vedoucím oddělení nepřímého prodeje, jenž se stará také o marketing 

(oddělení) jsme dospěli k závěru, že z marketingové hlediska by bylo vhodné vyzkoušet 

sledovat také obor podnikání zákazníků. A to jak z důvodů zpětné analýzy (kdo je náš 
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typický zákazník) tak naopak i z důvodu lepšího zacílení kampaní. Případně nejdříve 

analýza a následně cílená kampaň. 

Přestože výrobky s nimiž firma obchoduje nejsou ničím specifické pro určité obory 

podnikání, tak jakékoliv přesnější zacílení zákazníka může firmě dle mého názoru 

jenom prospět. 

Momentálně se u zákazníka na kartě zájemce zaznamenávají v pěti kategoriích, viz 

příloha č. 2. Zařadil bych klasifikaci oboru podnikání do položky Segmentace.  

Segmentace: 

• kód oblasti 

• počet zaměstnanců 

• datum založení 

• kód střediska 

• kód skupiny 

Jednalo by se o firmou vytvořený číselník který by obsahoval maximálně 100 

položek (více by dle mého názoru z hlediska použitelnosti i analýz nebylo přehledné) a 

dvě úrovně. Obě úrovně by měly být pro zachování vyšší přehlednosti zaznamenány i 

v kódu číselníku charakterizované vždy třemi velkými písmeny. Jednotlivé úrovně by 

v kódu byly odděleny pomlčkou jak je v podnikovém značení firmy NEPA s.r.o. 

zvykem. Čerpat zdroje lze částečně například z různých volně přístupných seznamů 

živností volných, vázaných či koncesovaných (nařízení vlády č.140/2000 SB, nařízení 

vlády č. 209/2001 Sb., atd.). Předpokládám však, že ve spolupráci s vedením bude 

vytvořen takový číselník, jenž lépe charakterizuje strukturu zákazníku firmy. Tedy 

především ty obory podnikání, kde se objevuje více kancelářské práce (auditoři, notáři, 

účetní firmy, atd.) 

Příklad: 

Kód oboru Obor 
STV-VYR Stavební-výrobní 
STV-PRO Stavební-produkční 
STV-DEV Stavební-developerská 

Tabulka č. 3. Ukázka návrhu číselníku oborů podnikání zákazníků 
Zdroj: vlastní vypracování 
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3.3 Oblast služeb 

Jak jsem již poznamenal v analytické části, v současnosti jsou smlouvy o 

zajišťování servisu archivovány zvlášť a nejsou v systému, kromě účetní stránky 

zachyceny vůbec.  

Navrhoval bych pro zefektivnění práce k zákazníkům, konkrétně kartě zájemce, 

připojit i náležité servisní smlouvy. To je samozřejmě možné realizovat více způsoby. 

Mezi základní bych zařadil klasifikovanou a neklasifikovanou verzi případně kombinaci 

obou dvou možností.  

Neklasifikovaná verze představuje pouze neskenování papírových předloh a jejich 

uchovávání v externích souborech s příslušným navázáním v podobě odkazového 

tlačítka v systému na kartě daného zájemce. Využití této varianty, pokud vůbec, bych 

však viděl pouze jako doplňkové u již existujících smluv, neboť přepisovat je do 

klasifikované podoby, by bylo vzhledem k jejich množství časově velmi náročné. Jiná 

varianta je neklasifikovanému záznamu se zcela vyhnout, vzhledem k tomu, že smlouvy 

jsou uzavírány maximálně na dobu 4 let (po té jsou obnovovány a prověřován aktuální 

stav), nechat již uzavřené doběhnout a do systému zavádět pouze nové případy. Z čehož 

plynou úspory nákladů vynaložených na zaznamenávání současných smluv a jejich 

archivaci. 

Přednostní varianta je pochopitelně klasifikovaná varianta, jednak je přehlednější, 

zaznamenává pouze podstatné údaje, ale především ji lze použít při analýzách a údaje 

dle aktuálních požadavků filtrovat.  

V novém systému je tato agenda přímo součásti CRM modulu, podoblast Service 

management, položka Řízení servisních smluv viz. příloha č. 3.  

Podstatné je pochopitelně které údaje zaznamenávat do systému. Návrh vycházející 

z aktuálně používaných smluv (viz Příloha č. 5) zobrazuje následující tabulka (viz 

Tabulka 2) 
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Položka Poznámka 

Přístupová 
práva 
s-servis 
o-obchod. Odd. 

Číslo smlouvy Generuje automaticky systém s & o 
Nájemce Vyřešeno přiřazením na 

příslušnou kartu 
s & o 

Typ smlouvy Pronájem, pron.+servis, servis s & o 
Model zařízení  s & o 
Výrobní číslo zařízení  s & o 
Příslušenství  s & o 
Výrobní číslo příslušenství  s & o 
Smlouva zahrnuje dodávku 
papíru 

Zašktrávací pole s & o 

Doba trvání nájmu/servisu 36/48 měsíců s & o 
Maximum kopií/tisků měsíčně Černobíle, barevně s & o 
Cena za kopii/tisk Černobíle, barevně o 
Výše paušálu bez DPH Z důvodů změn DPH o 
Výše paušálu celkem Výpočtem pro rychlou orientaci o 
Fakturace  Měsíčně/čtvrtletně o 
Počet kopií/tisků v rámci paušálu Černobíle, barevně o 
První splátka splatná ke dni Ostatní platby k témuž datu o 
Termín převzetí  s & o 
Instaloval Identifikace prac. servisu s & o 
Umístění Kancelář, chodba s 
Stav počitadla  s & o 
Zaškolená osoba  s & o 
Kontakt na zaškolenou osobu telefon s & o 

Tabulka č. 4 Návrh položek evidovaných v modulu řízení servisních smluv 
Zdroj: Vlastní vypracování  

 
Důležitost různých položek pro různá oddělení je následující. Mezi položky důležité 

pro obchodní oddělení lze zařadil zejména: typ smlouvy, cena za paušál, cena za 

kopii/tisk, doba trvání nájmu, model zařízení. 

Položky důležité pro servis: Výrobní číslo, model zařízení, Instaloval, Stav 

počitadla, kontakt na zaškolenou osobu.  

Členění pomocí přístupových práv bych upřednostnil viz tabulka č. 2. Jednak 

z důvodů přehlednosti a také z důvodů ochrany obchodního tajemství. 

3.4 Organizace času 

Jak jsem zmínil v kapitole 2.7. nový systém řeší otázku organizace času z dle mého 

názoru nejlépe jak je to v daných souvislostech možné. Základní princip zjednodušení 
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vůči stávajícímu modelu, tj. nepropojený záznam událostí na dvou místech, s různou 

úrovní přehlednosti, v jednom IS/IT je, že všechny události jsou zaznamenávány jako 

doposud do řešení ERP zde reprezentováno plánovaným systémem Microsoft Dynamics 

NAV 4.0 (viz. Obrázek 15.)a poté se volbou v příslušné nabídce provede přímá 

konverze, se zvolením časového rozpětí (viz. obrázek 16), všech příslušných dat do 

programu MS Outlook.  

 

 
Obrázek 15. Obrazovka Microsoft Dynamics NAV 4.0 – k vyřízení 
Zdroj: (7) 
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Obrázek 16. Obrazovka Microsoft Dynamics NAV 4.0 – volba časového rozpětí 
Zdroj: (7) 
 

3.5 Přínos návrhů řešení  

Na základě mého osobního průzkumu jsem zjistil řadu nedostatků současného IS/IT. 

Zaměřil jsem se zejména na ty jenž se týkají klíčových procesů ve firmě a organizace 

času jak jsou zaznamenávány v IS. 

 

Návrh na zaznamenávání předmětu podnikání u jednotlivých zákazníků má být 

přínosem pro firmu především z pohledu marketingu (např. lepšího cílení kampaní), 

zejména operace nad databází stálých zákazníků, vyhledávání perspektivních skupin 

z pohledu dalšího rozvoje oboru. Z výše uvedeného vyplývá větší pravděpodobnost 

úspěšného obchodu pro firmu NEPA, s.r.o.. 

Pro zhodnocení návrhu bude zapotřebí tento nástroj několikrát uplatnit v praxi a 

výsledky průběžně vyhodnocovat. 
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Návrh na přiřazení uzavřených servisních smluv k příslušným zákazníkům, tedy 

vůbec jejich zaznamenání do IS/IT, jinak než po účetní stránce, bych považoval za 

jednu ze stěžejních části této práce.  

Vyvstává jasná varianta záznamu těchto smluv v klasifikované podobě, jenž je 

z hlediska budoucích analýz a přehlednosti oproti variantě neklasifikovaného záznamu 

nesrovnatelně výhodnější. Neklasifikovaný záznam bych navrhoval použít, pokud 

vůbec, jedině u již uzavřených smluv, neboť jejich přepis do klasifikované podoby by 

z pohledu nákladů a času nebyl efektivní.  

Přínos tohoto návrhu vidím především pro oddělení servisu a obchodní oddělení 

jenž dosud se smlouvami pracovalo velmi neefektivně tj. vyhledávání probíhalo ručně 

v archivu smluv a analýza ve velmi omezené míře pomocí záznamu v procesu prodeje 

(forma prodeje).  

Nový systém řeší tuto problematiku vlastní položkou v modulu CRM, Service 

management, Řízení servisních smluv.  

 

Návrh na změnu současného způsobu zaznamenávání údajů týkajících se organizace 

času v systému pojednává především o odstranění duplicit při zadávání a poskytnutí 

zaměstnancům pro ně přehlednějšího a přívětivějšího uživatelského prostředí při 

každodenní práci. Jde o propojení programů MS Dynamics NAV a MS Outlook. MS 

Dynamics NAV je z hlediska firemních procesů, uchovávání tzv. firemního bohatství 

(know-how) ve firmě nenahraditelný, zatímco MS Outlook je na tom nesrovnatelně lépe 

s uživatelsky přívětivým rozhraním a přehledností (např. denního plánu).  

Ideální způsob řešení spočívá v možnosti zadávat data přímo do MS Outlook a 

následně údaje převádět do MS Dynamics NAV, neboť aplikaci stejně z nařízení vedení 

společnosti musí zaměstnanci alespoň částečně užívat. Další výhodu představuje 

rozšířenost programu (jeho předpokládané ovládnutí novými zaměstnanci). Toto řešení 

bohužel není již z podstaty programu možné (s výjimkou převodu prostých kontaktů). 

Nabízí se opačná varianta kdy se všechny události zaznamenají pouze jednou a to do 

MS Dynamics NAV a následně se pomocí příkazu konvertují do aplikace MS Outlook, 

kde systém nabízí volbu v jakém časovém horizontu má data synchronizovat. 
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Zhodnocení návrhu vidím na základě opětovného průzkumu mezi zaměstnanci 

firmy s odstupem tří a znovu šesti měsíců od plánovaného upgradu IS/IT  

 

Zavádění upgrade bude provádět firma, Navisys s.r.o., která zajišťuje chod 

stávajícího systému, neboť zná konkrétní problematiku a společnost s ní má doposud 

dobré zkušenosti. Je zřejmé, že si implementační firma udělá širší a komplexnější 

analýzu, jde mi tedy především o druhý nezávislý pohled na danou problematiku, 

zároveň nezatížený předchozími zkušenostmi.  

V oblasti použitých informačních technologií bude zejména z důvodů vyšších 

hardwarových nároků nutný upgrade. Konkrétně bude firma muset investovat do 

nového databázového serveru a s největší pravděpodobností i do výměny stávající 

strukturované kabeláže. U nejstarších pracovních stanic bych doporučil zvýšit operační 

paměť na 256 MB RAM. Při užívaném terminálovém provozu sice není hardwarová 

konfigurace pracovních stanic podstatná, ale umožňuje to zrychlení počátečního 

zavádění systému.  

K způsobu dodání IS doporučuji zachovat stávající model On premise kdy je systém 

nainstalován na serverech společnosti. Především s ohledem na potřebu závislosti na 

kvalitním a bezpečném připojení k dodavateli, jenž dle mého názoru v stávající vnější 

infrastruktuře ještě není dostačující. I u způsobu zavádění bych se přidržel modelu, jenž 

firma užívala i dříve, tj. nárazové strategie. Firma se samozřejmě od doby poslední 

velké implementace či upgradu systému podstatně rozrostla, nicméně pro shodnost 

základních principů v novém i plánovaném systému jsem přesvědčen, že tento model 

bude nejvhodnější. 

I přesto, že tato práce nenabízí kvantifikované ukazatele přínosu, je z výše 

uvedených důvodů zřejmé, že upgrade IS/IT přinese podniku jednoznačná pozitiva. 

Podpora aktuálních technologií bývá ze strany vývojářů přídavných modulů zpravidla 

lepší, než systému, který je dvě generace starý. 
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Závěr 
Správná funkčnost informačního systému v podniku je jedním z prvořadých zájmů 

společnosti, neboť jde o prostředek jenž velmi často rozhoduje o úspěchu firmy na trhu. 

Právě z tohoto důvodu se předmětem bakalářské práce stal informační systém obchodní 

firmy NEPA s. r. o. (Navision Financials 2.7).  

Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza současného informačního systému 

obchodní firmy NEPA s. r. o. v kontextu možnosti přechodu na novou verzi 

informačního systému MS Dynamics NAV 4.0. 

Z uskutečněných analýz vyplynulo, že nejdůležitějšími tzv. hlavními procesy ve 

firmě jsou procesy, jenž se bezprostředně týkají modulu Customer Relationship 

Management, čímž se tento modul stal předmětem procesní a strukturované analýzy, 

které ukázaly na dílčí nedostatky současného stavu. Obsahová část modulu CRM 

pokrývající oblast prodeje; poskytování služeb a organizace času se ukázali jako oblasti, 

kterých se dotýká návrhová část bakalářské práce, kde byly navrženy změny 

v kategorizaci dat; (oblast prodeje) přístupu k shromažďovaní dat (oblast poskytování 

služeb) a sjednocení přístupu k organizaci času ve firmě. 

Výsledky bakalářské práce by měly firmě pomoci při rozhodování o stávajících 

firemních procesech a stanovování požadavků při implementaci upgradu stávajícího IS, 

neboť mimo nezbytných počátečních nákladů na změnu informačního systému je nutné 

porovnávat s přínosy, jenž může nový informační systém firmě přinést. Je důležité 

upozornit, že v nastíněném postupu procesních analýz by firma měla pokračovat i 

v dalších oblastech (oblast řídících a podpůrných procesů), tak aby došlo k úplně a co 

nejpřesnější formulaci požadavků firmy jak na informační systém, tak i na její 

komplexní „procesní“ funkčnost. V neposlední řadě je nutné zmínit že firmou 

zamýšlená změna informačního systému vyvolá požadavky nejen na lidské a finanční 

zdroje, ale i potřebu změny technického stavu používaných informačních technologií ve 

firmě, což je třeba vždy pozorně vyhodnotit jak z hlediska dlouhodobého kontextu, tak  

finanční náročnosti. 
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Seznam zkratek 
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EDI - Electronic Data Interchange 
EIS - Executive Information System 
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ERP II - Enterprise Resource Planing extended 
GB - Gigabyte 
GHz - Gigahertz 
HDD - Hard Disk 
IDEF - International Defence Industry Fair. 
IS - Information Systems 
IS/IT - Information Technology 
LAN - Local Area Network 
MB - Megabyte 
Mbps - Megabit per second 
MDIS - Multidimesional Development of Information System 
MHz - Megahertz 
MIS - Management Information System 
MS - Microsoft 
OIS - Office Information System 
RAM - Random Access Memory 
SCM - Supply Chain Management 
TPS - Transaction Processing System 
UPS - Uninterruptible Power Supply (Source) 

 



54 

 

Seznam obrázků a tabulek 
 

Seznam obrázků 

Obrázek. 2. Architektura IS/IT 13 

Obrázek. 2. Symbolické schéma rozšířeného ERP 16 

Obrázek 3. Schéma zapojení serverů v podnikové síti 28 

Obrázek 4. Schéma pravidelné týdenní objednávky 33 

Obrázek 6. Schéma pravidelné měsíční objednávky zboží 33 

Obrázek 7. Schéma mimořádné objednávky zboží 34  

Obrázek 8. Schéma pozáručního servisu. 34 

Obrázek 9. Schéma záručního servisu a servisních služeb na základě smluv 34 

Obrázek 10. Schéma procesu prodeje zboží 35 

Obrázek 11. Obrazovka MS Outlook – obchodní schůzky zam. mimo budovu firmy 37 

Obrázek 12. Obrazovka Navision Financials – aktivity 38 

Obrázek 13. Obrazovka Navision Financials – aktivity přes kartu zájemce 38 

Obrázek 14. Logo IS/IT Microsoft Dynamics NAV 39 

Obrázek 15. Obrazovka Microsoft Dynamics NAV 4.0 – k vyřízení 46 

Obrázek 16. Obrazovka Microsoft Dynamics NAV 4.0 – volba časového rozpětí 47 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1. Dělení ERP dle obratu 16 

Tabulka č. 2. Dělení ERP dle velikosti firmy v ČR 16 

Tabulka č. 3. Ukázka návrhu číselníku oborů podnikání zákazníků 43 

Tabulka č. 4 Návrh položek evidovaných v modulu řízení servisních smluv 45 



55 

 

Seznam příloh 
Příloha č. 1. Schéma organizační struktury společnosti NEPA s.r.o.. 

Příloha č. 2. Seznam modulů a základních položek v aktuálně užívaném systému. 

Příloha č. 3. Seznam hlavních součástí Microsoft Dynamics NAV 4.0. 

Příloha č. 4. Sledované údaje na kartě zájemce.  

Příloha č. 5. Formulář nájemní smlouvy. 

 



 

Přílohy 
 
Příloha č.1. Schéma organizační strukturu společnosti NEPA s.r.o. 
Zdroj: vlastní vypracování 
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Divize kancelářské 
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Příloha č. 2. Seznam modulů a základních položek v aktuálně užívaném systému. 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 
 
Finance     
    Účetní osnova 
    Bankovní konta 
    Účetní schémata 
    Rozpočty 
    Finančníé deníky 
    Splátkový kalendář 
    Sestavy 
    Žurnály 
    Naviguj 
    Nastavení  
    Periodické aktivity 
    ABO (banky) 
Prodej a pohledávky   
    Zákazníci  
    Deníky prodeje 
    Deníky přijaté hotovosti 
    Zálohy 
    Nabídky 
    Hromadné objednávky 
    Objednávky 
    Faktury 
    Dopúropisy 
    Systavyx 
    Doklady 
    Účtované zálohy 
    Účtované vratné zálohy 
    Účtované dodávky 
    Účtované faktury 
    Účtované doboropisy 
    Žurnál 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Správce kontaktů   
    Zájemci  
    Kontaky 
    Prodejci 
    Aktivity k vyřízení  
    Kampaně 



 

    Sestavy 
    Doklady 
    Nastavení  
    Periondiké aktivity 
Nákup a závazky   
    Dodavatelé 
    Deníky nákupů 
    Deniky plateb 
    Požadavky 
    Poptávky 
    Hromadné objednávky 
    Objednávky  
    Zálohy 
    Faktury  
    Dobropisy 
    Sestavy  
    Doklady 
    Účtované zálohy 
    Účtované vratné zálohy 
    Účtované dodávky 
    Účtované faktury 
    Účtované doboropisy 
    Žurnál 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Sklad     
    Zboží 
    Deník zboží 
    Deník transferu zboží 
    Deník fyzické inventury 
    Deník kusovníků 
    Deník nakládky 
    Deník nakládky SPT 
    Sestavy zboží 
    Sestavy kusovníků 
    Žurnály zboží 
    Žurnály kusovníků 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Zdroje     
    Zdroje 



 

    Skupiny zdrojů 
    Kapacita zdroje 
    Kapacita sk.zdrojů 
    Deníky zdrojů 
    Sestavy 
    Žurnál 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Preiodické aktivity 
Projekty     
    Projekty 
    Rozpočty 
    Deníky projektů 
    Sestavy 
    Žurnály 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Investiční majetek   
    Investiční majetek 
    Vyřazený IM 
    Drobný majetek 
    Deníky IM 
    Deníky odpisů IM 
    Deníky vyřazení IM 
    Deníky oprav IM 
    Rinanční deníky IM 
    Sestavy  
    Žurnýly IM 
    Naviguj 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Lidské zroje   
    Zaměstanaci 
    Evidence absence 
    Sestavy 
    Nastavení 
Celní sklady   
    Zboží 
    Celní deník 
    Celní záznamky 
    Importy 
    Realizace 



 

    Trancity 
    Exporty 
    Dovodzy 
     Přdběžné hlášení 
    Vákazy o produkci obalů 
    Hlášení  
    Sestavy 
    Uzavřené impotry 
    Uzavřené realizace 
    Uzavřené tranzity 
    Uzavřené dovozy 
    Žurnály 
     Položky 
    Předběžné hlášení - arc 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Servis     
    Zboží 
    Sevisní zásahy 
    Sevisní karty-Zboží 
    Servisní karty-Není sklad 
    Sestavy servis 
    Uzavřené sevisní zásahy 
    Položky 
    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Vnitropodnik   
    Účetní osnova 
    Vnitrodoklad 
    Archiv vnitrodokladů 
    Přehled vnitrodokadů 
    Sestavy 
    Certifikáty 
    Nastavení 
Leasing     
    Informace 
    Nabídky 
    Podepsané 
    Účinné 
    Pozastavené 
     Ukončené 
    Splákový kalendář 
    Sestavy 



 

    Nastavení 
    Periodické aktivity 
Sestavy     
    Sestavy financí 
    Sestavy prodeje 
    Sestavy Správce kontaků 
     Sestavy nákupu 
     Sestavy zboží 
    Sestavy kusovníků 
    Sestavy zdrojů 
    Sestavy pojektů 
    Sestavy majetku 
    Sestavy lidské zroje 
    Sestavy celních skladů 
    Sestavy servis 
    Sestavy vnitropodniku 
    Sestavy 1 
    Sestavy 2 
    Sestavy 3 

 



 

Příloha č. 3. Seznam hlavních součástí Microsoft Dynamics NAV 4.0. 
Zdroj: firma Navisys s.r.o. 

 
Finance 

 �  Věcné položky  

 

 

•  Účetn í  osnova 
•  Rozdělen í  
•  Rozpočty 
•  Účetn í  schémata 
•  Konso l idace  
•  Centra odpovědnost i  
•  XBRL  zák lad  
•  Protoko l  změn  
•  Mez ipodnikové účtován í  

 �  Dlouhodobý 
majetek 

 

 
 

•  Zák lad d louhodobého majetku   
•  Poj i š těn í   
•  Údržba 
•  Dlouhodobý majetek- rozdě len í   
•  Přeřazen í   

 �  Řízení hotovost i   

  •  Správa bankovn ích účtů  
•  Správa šeků 
•  Odsouh lasen í  s  bankou  

Řízení dodavatelského řetězce (SCM) 
 �  Prodej a 

pohledávky 

 

 

 

•  Zák lad prodeje  a poh ledávek  
•  Faktu race zákazn íků m  
•  Ř ízen í  prodejn ích objednávek  
•  Prodejn í  faktu račn í  s levy  
•  Al ternat i vn í  adresy  dodávek  
•  Př i s l íben í  vyř í zen í  objednávky  
•  Přepravc i   
•  Ř ízen í  objednávek prodejn ích 

vratek   
•  Kalendáře  
•  Prodejn í  s levy  
•  Prodejn í  ceny  
•  Prodejn í  ceny –  kampaň 

 �  Daň z prodeje  

  •  Prodejn í  daň  

 �  Nákup a závazky  

 

 

•  Zák lad nákupu a závazků  
•  Faktu race od dodavate lů  
•  Ř ízen í  nákupn ích objednávek  
•  Nákupní  fak tu račn í  s levy 
•  Ř ízen í  požadavků 
•  Al ternat i vn í  adresy  objednávek  
•  Ř ízen í  objednávek nákupn ích 

vratek   
•  Nákupní  s levy  



 

•  Nákupní  ceny  
•  Př ímé dodávky  
•  Prodejc i /nákupč í  

 �  Inventář  

 

 

•  Zák lad zásob 
•  Více lokac í  –  sk ladů 
•  Sk ladové jednotky 
•  Al ternat i vn í  dodavate lé  
•  Kusovn íky  
•  Trans fe ry  mez i  lokacemi  
•  Náhrady zbož í  
•  Al ternat i vn í  odkazy zbož í  
•  Nesk ladové zbož í  
•  S ledován í  zbož í  
•  Poplatky  za zbož í  
•  I nventar i zace 
•  Př ih rádky 
•  Zask ladněn í   
•  Př í jem 
•  Vysk ladněn í   
•  Dodání   
•  Analyt ické repor ty  
•  Rozpočtové po ložky  

 �  Správce skladu  

 
 

•  Sys tém správce sk ladu  
•  I n te rn í  vysk ladněn í  a nask ladněn í   
•  Au tomat ický sys tém sběru  dat   
•  Nastaven í  př ih rádek  

Výroba 
 �  Základní výroba  

  
•  Výrobn í  zakázky  
•  Výrobn í  kusovn ík  

 �  Plánování 
kapacit  

 

 
 

•  Zák ladn í  p lánován í  kapaci t  
•  St ro jn í  cent ra 
•  Konečné zat í žen í  
•  Výrobn í  program 

 �  Agilní  výroba  

  •  Ř ízen í  verz í  
•  Agi ln í  výroba  

 �  Plánování potřeb  

  •  Zák ladn í  p lánován í  pot řeb 
•  Prognózy požadavků  

Řízení projektů 
 �  Zdroje  

 
 

•  Zák lad zdro jů  
•  Ř ízen í  kapaci t  
•  Více poř i zovac ích cen  

 
�  Projekty 

•  Zák lad pro jektů  
•  Rozpočty/odhady 
•  Fáze/úko ly/k roky  



 

Řízení vztahů se zákazníkem (CRM) 
 �  Správa vztahů  

 

 

•  Ř ízen í  kontaktů   
•  Klas i f i kace kontaktů   
•  Ř ízen í  kampaní   
•  Ř ízen í  př í lež i tos t í  
•  Ř ízen í  úko lů   
•  Ř ízen í  i n te rakc í/dokumentů   
•  Vyh ledáván í  kon tak tů   
•  Protoko lován í  e-mai lu  pro MS   

Exchange  
•  I n tegrace s  MS Out look   

 �  Service 
management 

 

  •  Ř ízen í  se rv i sn ích zakázek   
•  Ř ízen í  se rv i sn ích cen  
•  Ř ízen í  předmětů ser v i su   
•  Ř ízen í  se rv i sn ích smluv   
•  Plánován í  a d i speč ink   
•  Plánován í  ú loh  

Business Inteligence and Reporting 
 �  Business 

Analyt ics 

 

  •  Bus iness  Anal i t ic s  Base  
Funct ional i ty   

•  Bus iness  Anal i t ic s  Adv anced  

Lidské zdroje 
  •  Zák lad l idských zdro jů  

Jazyk 
  •  Více jazyků  v dok ladech 

Konfigurace a vývoj 
  •  Repor t  & datapor t  Des igner  

•  For m Des igner  
•  Table  Des igner  
•  XML Por t  Des igner  
•  Appl icat ion Bu i lder  
•  So lu t ion  Deve loper  
•  Developer ´ s  Too lk i t  –  Source 

Ana lyzer  
•  Developer ´ s  Too lk i t  –  Compare & 

Merge  

Objekty aplikace 
  •  Tabu lky  

•  For muláře  
•  Sestavy  
•  Datapor ty   
•  Procedury   
•  XML Por ty  

Ostatní 
  •  F i rma /  bez  omezen í  

•  Pobočka (každá) 
•  Už ivate l ské  jméno&hes lo  
•  Povolen í   



 

•  Apl i kačn í  se rver  
•  Windows NT  (I n te l )  
•  C/ODBC  
•  C/OCX  
•  C/FRONT  
•  Moni tor  k l ienta  
•  Microsof t  SQL  Server  nastaven í   
•  Per  database l icence  
•  Microsof t  SQL  Server  Desktop 

Engine  
•  Navi s ion  3 .xx   
•  Navi s ion  4 .00   
•  Více měn  
•  I n t ras tat   
•  Zák ladn í  d i menze  
•  Kódy př íč iny   
•  Pokroč i lé  d imenze  
•  Bus iness  Not i f icat ion 
•  Bus iness  Not i f icat ion Worksheet   
•  Commerce Gateway  

NAVISYS Standard základ 
  •  Zák lad CZE 

•  Správa pok ladny 
•  Správa bankovn ích operac í  
•  Komunikace s  bankou /každá 
•  Ř ízen í  prodejn ích zá loh 
•  Ř ízen í  nákupn ích zá loh 
•  Správa sk ladových pohybů 
•  Operat i vn í  ev idence 
•  S lučován í  karet  

kont . ,zák . ,dod. ,zbož í ,d im. 
•  Správce změn di menz í  
•  Obecné přek lady záznamů  

NAVISYS Standard Workflow 
  •  Ev idence smlu v 

•  Ev idence poš ty  
•  Pokroč i lé  práva a kont ro ly  
•  Omezen í  účtován í  pro  už i vate le  

NAVISYS Standard Finance 
  •  Splátkové ka lendáře 

•  Vyrovnán í  věcných po ložek  
•  Ř ízen í  zápočtů  

NAVISYS Standard Distr ibuce a projekty 
  •  Vratné oba ly  

•  Rozš í řené pro jekty  

NAVISYS Ostatní 
  

 
•  S ledován í  f i nančn ích toků  
•  Ř ízen í  i n te rn ích zakázek  
•  Contro l l i ng –  rozvr žen í  a ka lku lace 
•  Ř ízen í  opravných položek  

k  poh ledávkám 
•  Celn í  sk lady 
•  Celn í  t i skopi sy  
•  Kons ignačn í  sk lady 
•  Personal i s t i ka 
•  Čárové kódy pro inventu ru   



 

Příloha č. 4. Sledované údaje na kartě zájemce: 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 

 
Obecné:   

  Číslo 

  Název 

  Adresa 

  Adresa 2 

  PSČ/město 

  Kód země 

  Telefonní číslo 

  Vyhledávajíc název 

  Kód prodejce  

  Kód stavu  

  Priorita  

  Zahrnout do kampaní  

  Datum poslední aktivity 

  Datum další aktivity 

  Změněno dne 
Spojení:   

  Telefonní číslo 

  Telefonní číslo 2 

  Číslo faxu 

  E-mail 

  Home Page 
Segmentace:   

  Kód oblasti 

  Počet zaměstnanců 

  Datum založení 

  Kód střediska 

  Kód skupiny 
Relace:   

  Číslo prodejce zájemci 

  Původ 

  Číslo původu 

  Povol externí aktualizaci 

  Číslo zákazníka 

  Obchodní skupiny  
Zahraniční obchod:   

  Kód měny 

  Kód jazyka 

  IČO 

  DIČ 



 

Příloha č. 5. Formulář nájemní smlouvy. 
Zdroj: firma NEPA s.r.o. 
 

Nájemní smlouva o pronájmu movitých věcí 
č. ____________________ 

uzavřená na základě §663 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi 
 

I. Smluvní strany 
 

Pronajímatel: NEPA, společnost s ručením omezeným 
 Purkyňova 45, 612 00 Brno 

zastoupená jednateli společnosti panem Ing. Zdeňkem Čížkem a 
Vladimírem Pakostou 

 IČ: 15528383 DIČ: CZ15528383 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 788 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město  č.ú.:519844621/0100 

 
Nájemce: ............................................................................... 

zastoupená ........................................................................................ 
IČ:    ..................  DIČ:  CZ............................... 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................................ 
Bankovní spojení: ............................................. č.ú.: ................................... 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je pronájem movitých věcí (dále rovněž jako „předmět 
pronájmu“) včetně jejich servisu Pronajímatelem Nájemci za podmínek stanovených 
touto Smlouvou.   

2. Předmětem pronájmu se pro účely této Smlouvy rozumí: 
 

Model výrobní číslo 

  
Příslušenství výrobní číslo 

  
  
  
  
  

 
III.  Servis 

1. Pronajímatel po dobu trvání zajišťuje servis předmětu pronájmu za níže uvedených 
podmínek. 

2. Servisem resp. údržbou a opravami předmětu pronájmu se pro účely této Smlouvy 
rozumí činnost nad rámec úkonů popsaných v návodě na obsluhu k předmětu 
pronájmu.  

3. Servis Pronajímatele zahrnuje také výměnu vadných dílů a náhradních dílů se 
stanovenou životností podle technických parametrů, pokud poškození nebylo 



 

zapříčiněné nekvalifikovanou osobou, zásahem třetí osoby nebo vyšší mocí a škoda 
není hrazená ani z pojištění předmětu pronájmu.  

4. Servis dle této Smlouvy zahrnuje bezplatnou opakovanou dodávku papíru. 
5. Servis nezahrnuje náklady na přemístění předmětu pronájmu. 
6. Nedílnou součástí této Smlouvy je Protokol o instalaci předmětu pronájmu. 
 

IV. Nájemné 
1. Pronajímateli náleží za pronájem předmětu pronájmu nájemné. Nájemce je povinen 

platit nájemné. Doba trvání nájmu 36/48 měsíců. 
2. Pro účely výpočtu nájemného se stanoví minimální měsíční limit, maximální měsíční 

limit,  cena za kopii/tisk,  sjednaný měsíční paušální poplatek a Paušál. 
3. Minimální limit kopií/tisků za měsíc je stanoven ve výši   ........... ks černobílých 

kopií/tisků a  ........... ks barevných kopií/tisků 
4. Maximální limit kopií/tisků za měsíc je stanoven ve výši  ........... ks černobílých  

kopií/tisků a ................. ks barevných kopií/tisků. 
5. Cena za černobílou kopii/tisk je stanovena ve výši........Kč bez DPH za 1 kopii/tisk 

Cena za barevnou kopii/tisk je stanovena ve výši..........Kč bez DPH za 1 kopii/tisk 
Cena za uskutečněnou kopii/tisk obsahuje: 
- servis dle článku III. této Smlouvy 
- práci autorizovaného technika včetně dopravného 
- dodávku spotřebního materiálu, vyjma sponek do sešívacího finišeru 
- dodávku a výměna náhradních dílů 
- dodávku papíru  

6. Nájemné je stanoveno smluvně jako součet dvou částek, a to: 
a) měsíční paušální poplatek ve výši     ........... Kč bez DPH  
 DPH 19%       …….. Kč 
 Celkem k úhradě      …….. Kč/měsíc 
b) měsíční/čtvrtletní pohyblivé částky stanovené jako součin ceny za 

barevnou/černobílou kopii/tisk a počtu  uskutečněných barevných/černobílých 
kopií/tisků nad Paušál dle článku IV. odst.7 této Smlouvy 

7. Měsíční paušální poplatek obsahuje uskutečněné kopie/tisky v počtu:........... ks 
černobílých kopií/tisků a ............... ks barevných kopií/tisků za jeden měsíc (dále rovněž 
jako „Paušál“)  

8. Nájemné dle odst.6 písm. a) je splatné vždy do ……. dne měsíce, na který je nájemné 
placeno, bez vystavení daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet 
Pronajímatele u Komerční banky, a.s., č.ú. 519844621/0100, když variabilním 
symbolem je vždy číslo této smlouvy, přičemž první splátka ve výši ………,--Kč 
(včetně DPH) je splatná ke dni …………. 

9. Nájemné dle odst.6 písm.b) je splatné jednou za 1/3 měsíce po provedení 
kontrolního odečtu, a to na základě vyúčtování (faktury) vystavené Pronajímatelem. 
Odpočet  se provádí telefonickým nahlášením stavu počtu kopií a tisků pověřenou 
osobou Nájemce na servisní středisko Pronajímatele nebo zasláním tiskového reportu o 
stavu počítadel z kopírovacího stroje (faxem, e-mailem) na servisní středisko 
Pronajímatele. Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly správnosti odečtu servisním 
technikem při nejbližším servisním zásahu. Pokud není možné zjistit skutečný stav 
vyhotovených kopií/tisků odpočtem podle předcházejícího bodu, určí se podle 
spotřeby dodaného papíru nebo podle odečtu servisního technika v pracovním listě 
z posledního servisního zásahu, popř. jiným dohodnutým způsobem. Při ukončení 
nájemní smlouvy provede konečný odečet servisní technik Pronajímatele za 
přítomnosti zástupce Nájemce. Výsledek konečného odpočtu se zapíše do pracovního 
listu,  který podepíšou zástupci obou stran. Testovací kopie/tisky zhotovené technikem 



 

při servisních zásazích se odpočítávají od celkového počtu vyhotovených kopií/tisků na 
základě zápisu technika v pracovním listě. 

10. Jestliže je počet zhotovených kopií/tisků nižší než minimální měsíční limit stanovený v 
této Smlouvě, je Nájemce povinen platit odměnu dle čl.IV odst.6 písm.a) této Smlouvy. 

11. Kopií/tiskem se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení kopie/tisku ve formátu A4 
(kopie/tisk formátu A3 se počítá jako 2 kopie/tisky formátu A4). Ceny uvedené v této 
Smlouvě jsou smluvními cenami, ke kterým se připočítá DPH podle platných právních 
předpisů. 

12. V případě, že je součástí Smlouvy dodávka papíru a dojde k překročení počtu 
odebraných listů papíru oproti počtu uskutečněných kopií/tisků v daném období podle 
čl. IV. odst. 9  této Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn v následujícím období provést 
fakturaci papíru spotřebovaného nad rámec uskutečněných kopií/tisků.  

13. Nájemce je povinen dodržovat stanovený maximální měsíční limit uskutečněných 
kopií/tisků. V případě, že Nájemce překročí maximální měsíční limit  kopií/tisků 
stanovený touto smlouvou, má Pronajímatel právo na jednostranné a časově omezené 
zvýšení ceny jedné kopie/tisku o procento překročení stanoveného maximálního 
měsíčního limitu (např. když překročí maximální čtvrtletní limit o 5 %, cena jedné 
kopie/tisku se zvýší o 5 %, ale pouze u kopií/tisků, které se zhotovily nad maximální  
čtvrtletní limit). Pronajímatel je oprávněn zvýšit cenu za kopii/tisk dle tohoto odstavce  
za období, ve kterém došlo k překročení maximálního měsíčního limitu a současně byl 
za toto období proveden odečet vyhotovených kopií/tisků. 

14. Stanovená cena jedné kopie/tisku platí při pokrytí stránky s 6% sytostí černé barvy a 
s 30% sytostí ostatních barev (cyan, magenta, yellow). V případě, že Nájemce bude 
používat větší než shora uvedenou sytost, je tato skutečnost důvodem pro 
dofakturování tonerů spotřebovaných nad rámec výše uvedeného pokrytí jedné strany 
A4, které je definováno výrobcem. 

15. Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou odměnu, a to o míru inflace 
stanovenou Českým statistickým úřadem. Pronajímatel je oprávněn zvýšit sjednanou 
odměnu od prvého dalšího odečtu vyhotovených kopií/tisků. O zvýšení je Pronajímatel 
povinen písemně informovat Nájemce. 

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen dodat předmět pronájmu na sjednané místo ve sjednaném 
termínu. Nájemce je povinen převzít předmět pronájmu ve sjednaném místě a termínu. 
Termín           a místo: ……………………………… .  

2. Pronajímatel provádí na základě objednávek Nájemce pravidelnou údržbu, opravy 
předmětu pronájmu, dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu s výjimkou 
sponek do sešívacího finišeru. Objednávku je možné realizovat jakoukoliv formou 
(telefonicky, faxem, e-mailem, písemně atd.). 

3. V rámci této Smlouvy Pronajímatel zabezpečí dopravu a instalaci předmětu pronájmu a 
zaškolení obsluhy (1 – 2 osoby určené Nájemcem). 

4. Pronajímatel zabezpečí likvidaci opotřebovaných spotřebních materiálů a vadných 
náhradních dílů. Vyměněné vadné díly se stávají majetkem Pronajímatele. 

5. Pronajímatel zajistí příchod servisního technika nejdéle do druhého (pracovního) dne 
ode dne převzetí objednávky. V případě, že Pronajímatel nedokáže odstranit závadu 
předmětu pronájmu bránící v jeho řádném užívání do 3 dnů od uplynutí této lhůty pro 
servisní zásah, zapůjčí Nájemci bezplatně náhradní stroj nebo jeho část do dne 
zprovoznění předmětu pronájmu. 

6. Pronajímatel na žádost Nájemce poskytne technickou pohotovostní službu nad rámec 
těchto smluvních podmínek, která se vyúčtuje samostatně (např. na mimořádné akce 



 

Nájemce, výstavy, prezentace). Tuto službu je nutné objednat nejméně 5 pracovních 
dní dopředu. 

 
7. Nájemce se zavazuje zejména:  

a) dodržovat návod na obsluhu předmět pronájmu, 
b) používat k provozu předmět pronájmu spotřební materiály předepsané výrobcem a 

dodané Pronajímatelem ve smyslu bodu 1 tohoto článku, 
c) požívat papír pro xerografický tisk o váze 80 g/m2, v případě používaní jiného 

xerografického materiálu, jako např. samolepící folie, kartony, polyesterové folie, je 
možné používat jen materiál doporučený výrobcem, 

d) nepoužívat recyklovaný a jinak nevhodný spotřební materiál, 
e) umístit předmět pronájmu v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem,. 
f) vrátit po skončení pronájmu předmět pronájmu Pronajímateli ve stavu s ohledem 

na běžné opotřebení. 
8. Veškerou odpovědnost za bezpečný provoz předmětu pronájmu nese Nájemce. 
9. Veškeré škody nebo nadměrné opotřebení předmětu pronájmu v důsledku jeho 

zneužití, nesprávného používání (zejména používáním nevhodného materiálu ke 
kopírování, neodborné zásahy Nájemce do předmět pronájmu a jeho mechanické 
poškození) či v důsledku porušení této Smlouvy, hradí Nájemce. 

10. Souhlas ke změně umístění předmětu pronájmu si Nájemce musí vyžádat předem u 
Pronajímatele. V opačném případě má Pronajímatel právo odstoupit od této Smlouvy  
s okamžitou účinností a provést opatření z toho vyplývající. Pronajímatel přemístí 
předmět pronájmu na náklady Nájemce na základě jeho oznámení (nejméně 3 pracovní 
dny před plánovaným přemístěním). Škody způsobené vlastní přepravou hradí 
Nájemce. 

11. Nájemce se zavazuje včas hlásit servisnímu středisku Pronajímatele svoje požadavky 
podle této Smlouvy, umožnit pracovníkům Pronajímatele přístup k předmětu pronájmu 
k provedení objednané služby a vytvoření podmínek na řádné plnění této Smlouvy. 

12. Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli pravidelnou kontrolu předmětu pronájmu a 
za tímto účelem je povinen umožnit vstup pronajímateli nebo jím pověřené osoby do 
svých prostor. 

 
VI. Trvání smlouvy a sankční ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 36/48 měsíců ode dne podpisu této 
Smlouvy. 

2. Platnost této Smlouvy končí: 
a) výpovědí Nájemce nebo Pronajímatele 

Smluvní strany jsou oprávněné vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv bez udání 
důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tři měsíce a počíná 
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

b) odstoupením Nájemce nebo Pronajímatele 
Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od této Smlouvy za předem 
stanovených podmínek. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno 
druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Odstoupení je 
považováno za doručené druhé smluvní straně i v případě, že tato zásilku 
odmítne převzít nebo se odstěhuje bez písemného oznámení změny sídla. 
Odstoupení je v takovém případě považováno za doručené třetí kalendářní 
den po dni, kdy bylo odesláno. 

Důvody odstoupení: 
- nezaplacení nájemného nebo jeho části po dobu delší jak 30 kalendářních dnů 



 

- poškození předmětu pronájmu Nájemcem nebo třetí osobou, když Nájemce 
vznik škody umožnil svým jednáním nebo opomenutím 

- používání předmětu pronájmu v rozporu s návodem k obsluze, pokyny 
výrobce nebo Pronajímatele  

- změna umístění předmětu pronájmu bez souhlasu Pronajímatele 
- zvýšení nájemného v rozporu s ustanovením článku IV. bod 15 této Smlouvy 
- nedodání náhradního předmětu pronájmu po dobu delší jak 10 dnů za 

podmínek článku V. bod 5 této Smlouvy, 
- předmět pronájmu je nezpůsobilý k řádnému užívání po dobu delší jak 14 dnů 

c) písemnou dohodou smluvních stran 
d) ostatní  
- v důsledku ztráty, zničení nebo odcizení předmětu pronájmu 
- smrtí nebo zrušením Nájemce bez právního nástupce 

3. V případě, že Nájemce bude v prodlení s placením nájemného dle článku IV. této 
Smlouvy, je Nájemce povinen platit Pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši 
0,05% denně z dlužné částky do zaplacení. 

 
VII. Závěrečné ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tuto Smlouvu lze platně měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými 

oběma smluvními stranami. 
3. Vztahy vysloveně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  
4. Nájemce je povinen při uzavření této Smlouvy předložit výpis z obchodního rejstříku 

nebo živnostenský list. V případě změny údajů potřebných k této Smlouvě jsou smluvní 
strany povinné oznámit nové údaje. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, 
přičemž Pronajímatel obdrží dvě vyhotovení a Nájemce jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že ta 
tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné, omyluprosté a srozumitelné vůle a že 
nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
 
V Brně dne……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….…. ……………………………. 
 
  za Pronajímatele   za Nájemce 

 
 



 

Protokol  o  převzetí  kopírovacího  stroje  SHARP 
 

 
Označení 

 
Popis 

 
Výrobní číslo 

   

   

                

   

   

   

 
 
Optimální počet kopií/tisků měsíčně: ........................................... 

 
Maximální počet kopií/tisků měsíčně:  b/w: ............... color: ................ 
 
Stav počitadla kopií/tisků:  b/w: ............... color: ................ 
 
Instalaci vykonal .......................................... dne .......................... v .................................................. 
   (jméno servisního technika)                      (přesné umístění stroje) 
 
Zaškolená obsluha: ............................................................................................................................. 

(jméno, telefon) 
 
Servisní  úkony  bude vykonávat  autorizovaný servis firmy  SHARP. 
 
Adresa  servisu: NEPA společnost s ručením omezeným                                                
                                    Purkyňova 45 
 612 00 Brno 
 
Tel. 541 590 150 
Fax:               541 590 153  
E-mail: servis@nepa.cz 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... ................................................... 
 za Pronajímatele za Nájemce 
 servisní technik  zaškolená obsluha 

 


