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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobně-

obchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je 

návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového informačního systému 

podporující rozhodování managerů na taktické a operativní úrovni. Součástí návrhů je 

zhodnocení ekonomického přínosu investice do informačního systému. 

 

 

Abstract 

This Master’s Thesis Focuses on Problematics of Business Process Management in 

Manufacturing and Trading Company Utilizing Software Products. The Result of the 

Thesis Is a Design of Changes related to Management of the Current Processes and 

Selection of Enterprise Information System to Support Managerial Decisions on 

Tactical and Operational Level. Evaluation of Economic Effects of the Investment into 

the Information System is a Part of the Designs. 
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Úvod 

V dnešní době je velmi aktuální a populární téma procesního řízení v organizacích. 

Ačkoliv jde o historicky asi dvacet let starý přístup, stále více a více firem si v dnešní 

době uvědomuje výhody plynoucí ze zavedení procesního řízení, optimálně s aplikací 

nějakého informačního systému, který pomůţe jednotlivé kritické procesy podniku 

zviditelnit, zpřehlednit, měřit a v neposlední řadě je zdokonalovat.  Procesní řízení 

znamená zcela nový pohled na dění v podniku. Uděluje procesům nejvyšší prioritu a 

podřizuje veškeré úsilí k jeho správnému provedení a nejlépe neustálému zlepšování. Je 

zcela samozřejmé, ţe i procesní řízení musí být vhodně zasazeno do celkového rámce 

celopodnikové strategie, čímţ slouţí jako vhodný nástroj naplňování jejích cílů.  

Dá se říct, ţe i samotné zavádění informačního systému přináší do podnikového 

prostředí nové trendy v podobě takových procesů, které dosud nebylo moţno bez 

sofistikovaného softwarového produktu vůbec provádět. Vysoká komercializace 

informačních systémů typu ERP umoţňuje v dnešní době získat špičkový produkt od 

renomovaných výrobců i pro podniky malé nebo středně velké.  

Hlavním úskalím rozvoje sofistikovaných ERP systémů především v menších firmách 

je vůbec to, aby si vedení podniku uvědomilo, ţe procesní pohled na fungování 

v podniku přináší reálné výsledky a informační systém je nástrojem jak tento pohled 

realizovat. Prvním dotazem vlastníka podniku, který uvaţuje o pořízení informačního 

systému je předpokládaná návratnost jeho investice do něj. Z toho důvodu je nutné 

pokud moţno co nejpřesněji kvantifikovat reálné ekonomické přínosy, které nový 

informační systém můţe přinést a porovnat je s náklady, které bude obnášet investice do 

něj. Neméně důleţitými jsou však i přínosy přímo ekonomicky neměřitelné jako je 

dopad na vnitrofiremní pracovní atmosféru, celkovou reputaci firmy a její image 

s jakým vystupuje vůči svému okolí. Implementace nového informačního systému 

působí na podnik jako velká změna s celou řádkou příznivých, ale bohuţel i 

nepříznivých důsledků jako například potřeba učit zaměstnance novým postupům. To 

klade důraz na nutnost systémově provádět změnové řízení. 
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Cíle práce  

Cílem této diplomové práce je návrh podpory řízení procesů, formulace podnikové 

informační strategie pro volbu a implementaci ERP systému jako moderního nástroje 

pro řízení společnosti. Procesní řízení spolu s pouţitím ERP systému je v dnešní době 

velmi skloňované mezi manaţery menších i větších firem a korporací. Návrh řešení této 

práce dokazuje, ţe zavedení procesního řízení a pořízení ERP systému je výhodnou 

investicí, která společnosti SEDMA Systém s.r.o. umoţní zvládnout řízení a především 

zlepšit procesy, které v současné době nejsou formalizovány a tím v konečném 

důsledku ušetřit náklady, respektive zvýšit zisk společnosti.  

 

1. Teoretická východiska práce 

V oblasti procesního řízení a jeho softwarové podpory bylo vydáno nespočet knih a 

publikací. Mojí snahou však není se pouze zaměřit na technickou část této 

problematiky, ale skloubit jí i s obecným pohledem na činnost manaţera podniku a 

začlenit tak tuto oblast do celkového řízení podniku jako takového. Ke studiu 

teoretických pramenů jsem si proto vybral publikace předních odborníků na danou 

problematiku jak z České republiky, tak i mezinárodně uznávané autory, popřípadě i 

pasáţe knih expertů, kteří nejsou všeobecně známí, ale jejich práce se mi zdála zajímavá 

a přínosná. Mezi moje zdroje teoretických znalostí patřily knihy, elektronické knihy, 

online časopisy a webové stránky, ale i do značné míry vlastní zkušenost, jelikoţ se sám 

profesně zabývám konzultací informačních systémů. 

 

 

1.1. Procesní řízení v podniku 

Slovo procesy je dnes pouţíváno téměř denně.  Je velmi oblíbené u firem v oblasti 

informačních systémů, ale i business konzultantů, manaţerů či politiků. Pojem proces 

lze prakticky pouţít na cokoliv a v libovolném významu. V jeho dnešním kontextu tudíţ 

zaniká, ţe procesně přemýšlet znamená především změnit tradiční pohled na ţivot 

v organizaci. 
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Řepa definuje podnikový proces takto:  

 

“Podnikovým procesem rozumíme objektivně přirozenou posloupnost činností, 

konaných s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných podmínkách. “ (1) 

 

Z této definice tedy vyplývá, ţe popis podnikového procesu nepopisuje objekt, ale 

nějakou posloupnost v čase. K podnikovému procesu neodmyslitelně patří: 

a) Cíl 

b) Úmysl 

c) Objektivní přirozenost procesu 

d) Objektivně dané podmínky 

Tyto vlastnosti odlišují podnikový proces od jiných posloupností, které jsou 

v technickém smyslu také procesy. Podnikový proces je prováděn záměrně s úmyslem 

dosáhnout cíle, coţ mu dodává jeho přirozenost. Současně k poznání procesu je potřeba 

znát podmínky, jeţ se mohou měnit pouze v objektivně daných mezích. U podnikových 

procesů rozlišujeme: 

 Třídu procesu coby obecný popis postupu procesu 

 Instanci třídy procesu jako konkrétní průběh konkrétního procesu (1) 

Definice procesního řízení podle Řepy: 

„Procesním řízením se rozumí řízení firmy takovým způsobem, v němž business 

(podnikové) procesy hrají klíčovou roli.“ (1) 

 

1.1.1. Kořeny procesního řízení 

Jako jeden z prvních významných mezníků teorie řízení podniku je povaţováno dílo 

Adama Smithe „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“ z roku 1776. 

V tomto díle mimo jiné navrhuje dělbu práce na co nejjednodušší úkony jako 

nejefektivnější způsob organizace práce. Výsledky jeho teorie byly na svou dobu 

revoluční. Produktivita práce se zvýšila o desetinásobky oproti stávající výrobě 

kompletního výrobku jediným člověkem. Tento přístup však postupně ztrácel platnost. 
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Jako další přelom je povaţována teorie Henryho Forda, který ve 20. letech 20. století 

zavedl výrobu s pouţitím pohyblivého pásu. Práce tak sama v daném tempu přicházela 

k dělníkům a oni za ní nemuseli chodit, avšak skok v produktivitě nebyl tak velký, jako 

zaznamenal Smith. Dalším významným počinem byla aplikace Smithovi dělby práce 

v oblasti managementu. S tímto přístupem přišel Alfred P. Sloan, který izoloval 

jednotlivé organizační struktury podniku podle produktů. To většinou vedlo k zajištění 

efektivity jednotlivých divizí, avšak tento postoj můţe být nebezpečný z důvodu 

moţných rozporů mezi cíli těchto divizí, čímţ nepřispívají k dosaţení celopodnikových 

cílů. Paradoxně nebo snad i logicky došlo díky druhé světové válce k období růstu a to 

z důvodu všeobecně nenasycené poptávky na trhu.  Tomuto období růstu se někdy říká 

industriální éra. V této době nebyla nouze o zákazníky, stačilo vyrábět unifikovaný 

produkt, coţ je činnost, ve které je dělba práce na malé části nejefektivnější. Na 

přelomu 80. aţ 90. let 20. století došlo k nasycení poptávky. Následující období 

nazýváme téţ postindustriální éra. Z důvodu saturace trhu bylo nutné činnost podniku 

orientovat na zákazníka jako jediného a konečného arbitra úspěchu společnosti. Tato 

situace tedy nutně vyţadovala změnit dosavadní paradigma řízení podniku.  

Řešení problému růstu bylo nalézt způsob, jak co nejpruţněji reagovat na konstantní 

změny v okolí firmy. Bylo nutno nahradit rigidní organizační strukturu podniku s pevně 

stanovenou definicí činností, vztahů, pravomocí, kariérních postupů a způsobu 

odměňování za typ organizace, jejíţ podnikové procesy jsou chápány jako soubor 

činností, který vyžaduje jeden nebo více vstupů pro vytvoření výstupu, který 

představuje hodnotu pro zákazníka. 

Nasazení tohoto přechodu od funkční k procesně řízené organizaci je nazývána jako 

reengineeringové hnutí. V aplikaci těchto změn hrají klíčovou roli informační 

technologie. (1) 

 

1.1.2. Koncepce procesně řízeného podniku 

Aby podnik mohl plnit svoji primární funkci, musí jednat. Formální abstrakcí veškerého 

jednání podniku je jeho soustava podnikových procesů. Nikoliv organizační struktura, 
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ani informační systém nebo informační technologie, ale právě podnikové procesy jsou 

esencí fungování podniku. 

Organizační struktura je v tradičním pojetí chápána jako základ řízení podniku, která 

definicí pravomocí a odpovědnosti určuje, co se v podniku děje. Procesy zde probíhají 

podle definované činnosti jednotlivých funkčních míst se vztahy určenými organizační 

strukturou podniku. Procesně řízený podnik naopak pružně přizpůsobuje organizační 

uspořádání z podstaty proměnným procesům, coţ je v některých podnicích vnímáno aţ 

jako anarchistická myšlenka. 

Procesní přístup přináší revoluční pojetí i v případě informačního systému. Tento musí 

být přestat chápán jako statický objekt, jehoţ dané funkční moţnosti předurčují 

podnikové procesy. Má-li být informační systém pruţný, musí být i informační podpora 

dostatečně pruţná a schopná reakce na neustále se měnící podnikové procesy.  

Existuje celá řada klasifikací podnikových procesů. Jedna však platí univerzálně. Tato 

klasifikace je dána přímo primární funkcí podniku. Procesy se dělí na: 

 Procesy klíčové 

 Procesy podpůrné 

Klíčový proces je takový, který přímo naplňuje primární funkci organizace. Jeho 

základní charakteristikou je, ţe probíhá napříč celou organizací. Na začátku tohoto 

procesu je potřeba zákazníka a na konci je produkt nebo sluţba, který tuto potřebu 

uspokojuje. Kaţdý klíčový proces je kombinací prakticky všech činností podniku.  Od 

klíčových procesů jsou pak odvozeny procesy podpůrné. Význam podpůrného procesu 

spočívá v tom, ţe podporuje procesy klíčové buďto přímo, nebo prostřednictvím 

podpory jiného podpůrného procesu. Vţdy však kaţdý i sebepodpůrnější proces musí 

v konečném důsledku směřovat k primární funkci podniku. Existence procesů, které 

nemají konečnou vazbu na primární funkci podniku, není opodstatněná. Dá se říct, ţe 

klíčové procesy jsou typicky specifické pro kaţdou organizaci, zatímco procesy 

podpůrné jsou naopak obvykle obecnějšího charakteru. Tak jak se kaţdý podnik chce 

odlišit od jiných podniků, tak i jeho klíčové procesy odráţejí to, co je v něm specifické 

a originální. Naproti tomu u podpůrných procesů je ambice o specifičnost neţádoucí. 

Snahou je dosahovat co největší efektivnosti standardizací, která v krajním případě vede 

aţ k outsourcingu. (1) 
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1.1.3. Procesní modelování  

Základní otázkou pro chápání modelování business procesů je, co to vlastně onen 

business proces je. Je to mnoţina úkolů prováděných v organizaci podle určitých 

pravidel za účelem dosaţení stanovených cílů. Přestoţe cíle jsou velmi důleţité, při 

modelování procesů jsou často definovány pouze neformálně, popřípadě vůbec.  

Jakékoliv provedení modelu business procesu je instancí tohoto business procesu. V 

běţné praxi se často hovoří v této souvislosti pouze o business procesu, coţ přináší 

určité zmatky. Z toho důvodu je vhodné formálně rozlišovat mezi modelem business 

procesu a instancí business procesu.  

Obdobná logika platí pro úkoly. Pojem úkol znamená úkol v modelu. Pak platí, ţe 

instance úkolu se nazývá aktivita. (2) 

 

1.1.4. Úkoly modelování 

Existuje velká řádka důvodů, proč lidé pracující s business procesy vytváří různé druhy 

modelů. Je však zřejmé, ţe účel modelu má velký dopad na volbu notace. Velmi často 

ale jeden model slouţí k několika účelům. Zde je přehled těchto cílů: 

 

1.1.4.1. Přinést strukturu do informací,  

které procesní analytik získal. Model tak pomáhá pochopit co se děje, popřípadě co by 

se mělo dít v daném business procesu. Takto získaný model pomáhá vzájemné interakci 

mezi analytikem, účastníky a managery procesu. Později lze tento model upravit a 

specifikovat pro další účely. Hlavním úkolem je přinést hrubou informaci o procesu. 

Takovéto notace však často nemají dostatečně přesný význam. (2) 

 

1.1.4.2. Komunikace a dokumentace.  

Vlastně jde o prohloubení předchozího cíle. Model můţe naučit účastníky, co by měli 

dělat, jak má manager komunikovat s podřízenými a co vlastně dělají. Tento model lze 

pouţít pro komunikaci se softwarovým pracovníkem nebo IT odborníkem, jak by 

proces měl být změněn, přizpůsoben nebo customizován. Model však sám o sobě 

nestačí, je třeba vysvětlit ho doplňujícími texty. (2) 
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1.1.4.3. Mít věci přesné a kompletní.  

Příslušná modelovací notace nutí designéra procesu přemýšlet nad všemi detail a 

problém, klást správné otázky a přijít s návrhem, který pokrývá všechny relevantní 

aspekty procesu. (2) 

 

1.1.4.4. Analýza, optimalizace a verifikace.  

Analýza můţe plnit syntaktickou roli ve smyslu kontroly, ţe všechny relevantní pojmy 

se v procesu objevily. Případně můţe analýza slouţit ke sledování průběhu procesu, 

respektive k sledování jeho výkonnostních měřítek. Optimalizace je pak analýza typicky 

následovaná modifikacemi procesu. Je nutné si uvědomit, ţe ne všechny analýzy a 

verifikace jsou součástí vlastního procesu, ale ţe pouze pomáhají udrţet model správný 

a kompletní. (2) 

 

1.1.4.5. Provedení procesu.  

Protoţe jsou modely přímo prováděny např. pomocí workflow engine je moţné proces 

měnit velmi flexibilně a dynamicky, v extrémním případě uţ za jeho běhu. 

Modelování business procesů při pouţití IT infrastruktury má tři aspekty. V první řadě 

jde o vlastní model business procesu obvykle vyjádřený v grafické formě. Následně jde 

o model nasazení do produkčního prostředí. Posledním aspektem je model 

standardizovaného provozu procesu. Tyto tři aspekty zajišťují přenositelnost procesů do 

IT infrastruktury. (2) 

 

Kompletní ţivotní cyklus řízení procesu má však tyto čtyři fáze: design a simulace 

procesu (Model & Simulate), sloučení stávajících sluţeb do procesu (Assemble), 

mapování procesu na IT infrastrukturu (Deploy & Execute) a průběţný monitoring a 

optimalizaci (Monitor & Optimize). (2) 
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Obrázek 1 Cyklus modelování business procesu, Zdroj: (2) 

  

1.1.5. BPMN 

Jazyk BPMN (Business Process Modeling Notation) byl vytvořen členy konsorcia 

OMG – Object Management Group. Jedná se neziskovou organizaci, která vznikla 

v roce 1989. Členství v organizaci je přístupné společnosti jak velké, tak malé a dává 

rovné hlasovací právo kaţdému členu v rozhodování o vývoji standardů v IT průmyslu.  

Mezi členy patří nejen giganti v počítačové vědě, jako je Microsoft, IBM nebo SAP, ale 

i spousta konečných IT uţivatelů nebo malých firem.  

Jedná se o konvenci pro grafické vyjádření business procesů. Tento jazyk poskytuje 

uţivateli moţnost graficky zachytit interní business procesy. Jinými slovy BPMN je 

grafově orientovaný vizuální jazyk, který umoţňuje graficky zachytit business proces ve 

stylu průběhových diagramů (flowcharts). Takto standardizovaná notace umoţňuje 

vyjádřit a vysvětlit business procesy standardizovaným způsobem a tím umoţnit lepší 

spolupráci a obchodní transakce mezi obchodními jednotkami.(2) 

BPMN je notace pro grafické vyjádření podnikových procesů. Jedná se o grafický 

modelovací jazyk se symboly, vztahy a atributy pro účely procesního modelování.  Je 

jakýmsi kompromisem mezi nepřesným vyjádřením procesu z pouze obchodního 

hlediska a příliš odborným a uţivatelsky nepřívětivým popisem IT odborníka.  
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V zásadě se BPMN skládá ze čtyř základních elementů: 

 Plovoucí objekty (flow objects) 

Jedná se o uzly v grafu. Existují tři typy – aktivita, událost a brána. 

 Spojovací objekty ( connecting objects) 

Jsou to hrany grafu. BPMN umoţňuje tato spojení – sekvenční tok, tok zpráv a 

asociace  

 Plavecké dráhy (Swimlanes)  

Sdruţují prvky grafu. Bazén (pool) reprezentuje proces. Ten je rozdělen do 

několika plaveckých drah. Kaţdá dráha pak představuje část procesu, která 

organizuje a kategorizuje aktivity s nějakou společnou vlastností.  Ku příkladu 

jedna plavecká dráha představuje oddělení v organizaci. 

 Artefakty ( Artifacts) 

Jsou to datové objekty, které jsou vyţadovány před nebo po aktivitě. (2) 

 

Následující tabulka č.1 obsahuje přehled základních modelovacích prvků BPMN: 

 

Prvek Popis Notace 

Událost Událost je kdyţ se něco „nastane“ 

během průběhu procesu. Tyto 

události ovlivňují tok procesu a 

obvykle mají příčinu (spoušť) nebo 

důsledek (výsledek). Existují tři 

druhy událostí: Startovní, mezilehlé 

a koncové. 

 

Aktivita Aktivita je obecný název pro práci, 

kterou podnik provádí v procesu. 

Aktivita můţe být atomická nebo 

neatomická (sloţená). Typy aktivit 

v procesním modelu jsou 

Podproces a Úkol. 

 

Brána Brána je vyuţívána k rozpojení a 

sloučení procesních toků v procesu.  

Existují brány inkluzívní, 

exkluzivní, paralelní, sloţená a 

konkretizační podle událostí. 

 

Sekvenční tok Sekvenční tok se vyuţívá pro 

zobrazení pořadí, v jakém budou 

aktivity v procesu provedeny. 

 

Tok zprávy Tok zprávy zobrazuje tok mezi 

účastníky procesu, kteří jsou 

schopni přijímat a odesílat zprávy. 

V diagramu spolupráce jsou 

Bazény chápány jako účastníci 

procesu. 
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Asociace Asociace jsou pouţívány 

k propojení informace a artefaktu 

s grafickým prvkem BPMN. Šipka 

je vyuţívána pro vyjádření směru 

toku (např.dat) pokud je to vhodné.  

 

Bazén Bazén je grafické vyjádření 

účastníka v diagramu spolupráce. 

Můţe téţ vystupovat jako plavecká 

dráha a grafický kontejner pro 

mnoţinu aktivit lišících se od 

jiných bazénů.  Bazén můţe mít 

interní detaily nebo ne. 

 

Dráha Dráha je další rozdělení v procesu, 

někdy i v bazénu. Dráhy se 

pouţívají k organizaci a 

kategorizaci aktivit.  
Datový objekt Datový objekt poskytuje informace 

o tom, co aktivita vyţaduje k tomu, 

aby mohla být provedena nebo o 

tom, co vyprodukuje. Datové 

vstupy a výstupy poskytují stejné 

informace v procesech. 

 

Zpráva Zpráva se pouţívá k zobrazení 

obsahu komunikace mezi dvěma 

účastníky procesu.  

Skupina Skupina seskupuje grafické 

objekty, které patří do stejné 

kategorie. Toto seskupování 

neovlivňuje sekvenční tok ve 

skupině.  Jméno kategorie se objeví 

v diagramu jako nálepka skupiny. 
 

Textová anotace Textové anotace slouţí procesnímu 

modeláři k poskytnutí dodatečných 

informací.  
Tabulka 1 Základní modelovací prvky BPMN, Zdroj: (3) 

 

1.1.5.1. Business procesy a workflow 

Workflow model, neboli model toku pracovních úkolů, je takový business proces, který 

je prováděn ve Workflow Management systému,  jinými slovy musí splňovat spoustu IT 

specifických detailů, které umoţňují implementaci business procesu při vyuţití IT 

technologií.  

Přesto však existuje řada dobrých důvodů, proč nejsou všechny modely business 

procesů zároveň modely workflow. Jedním z nich je lepší pochopení procesu 

probíhajícího v podniku nebo v nějakém existujícím softwaru. Některé notace 

modelování business procesů byly definovány právě pro tento účel. Toto bylo i 

původním záměrem notace EPC. (2) 
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1.2. Strategické činnosti z pohledu podnikových procesů 

Na podnikové procesy lze nahlíţet jako na součást fungování organizace, ale lze je téţ 

vnímat ve vyšším kontextu strategických činností. 

Toto pojetí rozlišuje v oblasti rozvoje podniku opakované rutinní procesy řízení 

rozvoje a jednorázové procesy realizace změny – tzv. projekty. V oblasti řízení 

podniku jako celku pak hovoříme o skupinách permanentních činností. Tyto uţ 

nevnímáme jako procesy, ale jako skupiny vzájemně souvisejících činností s vysokou 

mírou tvůrčího obsahu a s minimální strukturovaností. 

Základem fungování podniku jsou věcné-business-procesy, jejichţ cílem je naplňovat 

primární funkci podniku tedy vytvářet hodnotu pro zákazníka. Nad nimi operuje sada 

opakovaných procesů, jejichţ úkolem je rozvoj organizace na strategické a provozní 

úrovni. Jsou to: 

 Revize strategie 

 Zhodnocení provozu 

 Vytvoření plánu vývoje v dalším období 

 

Opakované procesy rozvoje jsou pak doplněny jednorázovými procesy realizace změn – 

projekty. 

Opakované procesy a projekty změn jsou řízeny těmito permanentními činnostmi 

řízení organizace: 

 Oblast činností strategického řízení podniku 

 Oblast činností řízení provozu organizace 

Z oblasti business procesů pak přicházejí různé podněty jako nedostatky, problémy 

nebo nápady, na něţ by měli aktivity strategického i provozního řízení reagovat. (1) 

Mezi nejznámější způsoby měření strategické výkonnosti patří metoda Balanced 

scorecards, která je pospána v další kapitole. 

 

1.2.1. Informační strategie v procesně řízené organizaci 

Informační strategie ztělesňuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních 

zdrojů a technologií.  Jejím smyslem je podpora realizace cílů celopodnikové strategie a 

podnikových procesů. Sodomka definuje strategické řízení takto: 
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„Strategické řízení IS/ICT lze definovat jako kontinuální proces, jehož cílem je efektivně 

využít informačních systémů a technologií k vytváření přidané hodnoty produktů a 

služeb, které organizace nabízí zákazníkům.“(4) 

 

Informační strategie se zpracovává většinou na dobu tří aţ pěti let, ideálně její realizace 

odpovídá milníkům celopodnikové strategie. Vytvoření dokumentu však proces tvorby 

informační strategie nekončí. Důleţité je v pravidelných intervalech doplňovat nové 

poznatky a změny. 

Informační strategie slouţí k těmto účelům: 

 Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. 

 Je důleţitým zdrojem pro zpracování poptávky k dodavatelům IS/ICT. 

 Definuje vazby mezi IT projekty a ostatními projekty řešenými v podniku např. 

zavádění výrobního systému, vzdělávací programy apod. 

 Urychluje řešení implementace IS/ICT. 

 Obsahuje koncepční podklady pro plánování investic do IS/ICT. 

 Spoluvytváří dobrou pověst podniku při jednání se strategickými partnery. 

V procesně řízené organizaci můţeme přímo hovořit o řízení podniku jako o systému. 

Podnik se totiţ chová jako systém bez ohledu na to, je-li jako systém řízen. Pokud 

chceme této vlastnosti vyuţít, máme pro to ideální prostředky – informační a 

komunikační toky. Jejich ovládnutí se ovšem neobejde bez změny tradičního přístupu 

ke strategickému řízení podniku. Tato změna spočívá v tom, ţe: 

1) Informační strategie zaujímá v hierarchii podnikových strategií nadřazenou 

pozici obchodním strategiím resp. funkčně orientovaným. 

2) Součástí informační strategie se stanou procesně orientované strategické 

koncepce, které efektivně propojí plánování rozvoje IS/ICT s poţadavky na 

řízení podnikových procesů. 

3) Informační strategie a procesně orientované strategické koncepce vytváří 

jednotný komplex společně se standardní metodikou řízení IS/ICT. (4) 

Následující obrázky č. 2 a 3 ukazují na rozdíly v začlenění informační strategie do 

celopodnikové strategie mezi funkčně orientovaným a procesně řízeným podnikem. 
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Obrázek 2 Hierarchie podnikových strategií ve funkčně orientované organizaci, 

zpracováno podle (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Hierarchie podnikových strategií v procesně orientované organizaci, 

zpracováno podle (4) 
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1.2.2. Balanced scorecards 

Jedna z nejpopulárnějších metod na strategické měření výkonnosti firmy je metoda 

Balanced Scorecards (BSC), která je velmi populární mezi manaţery po celém světě i u 

nás.  Byla vyvinuta v 90. letech 20.století D.P.Nortonem a R.S.Kaplanem.  Jak píše Fotr 

v knize Tvorba strategie a strategické plánování, BSC představuje „manaţerský nástroj, 

který vzájemně propojuje firemní strategii s operativními aktivitami a důrazem na 

měření a řízení těchto aktivit. „ (5) 

 

Princip metody BSC 

Prvotním impulsem k vytvoření této metody byl předpoklad, ţe finanční ukazatele, 

které do té doby byly výhradně pouţívány, samy plně nepostihují komplexní funkčnost 

procesů.  

Hlavním důvodem proč nejsou finanční ukazatele zcela postačující, je fakt, ţe postihují 

pouze historický vývoj a nedá se z nich usuzovat současnou nebo budoucí výkonnost 

podniku. Dále je v praxi běţné, ţe trţní hodnota podniku je vyšší neţ trţní hodnota jeho 

aktiv kvantifikovaná pomocí běţných finančních ukazatelů. 

Koncepce BSC by se dala shrnout do čtyř perspektiv, tedy nejenom finanční povahy 

jako dříve, ale vyváţeným způsobem zahrnuje i vliv nehmotných aktiv do strategie 

ovlivnění výkonnosti podniku. Na obrázku č.4 vidíme čtyři perspektivy BSC a vstupní 

informace nutné k vytvoření strategického plánu. (5) 
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Obrázek 4 Struktura informací potřebných pro implementaci strategického plánu podle 

BSC, upraveno dle (5) 

Perspektivy BSC: 

 Zákaznická perspektiva 

Klade důraz na zajištění spokojenosti zákazníka. Snaţí se vcítit do pohledu 

zákazníka tak, aby budoucí vývoj firmy odpovídal naší vizi. Negativní signály 

zachycené ukazateli této perspektivy umoţňují včas zachytit případnou sniţující 

se konkurenceschopnost podniku i přes stále uspokojující finanční ukazatele. 

Dobře kvalifikovaná měřítka dokáţou vymezit portfolio zákazníků a s nimi 

spojených procesů do skupin, pro které lze cílit další nápravná opatření. 

 Finanční perspektiva 

Pro akcionáře zřejmě nejdůleţitější perspektiva. Finanční ukazatele jim totiţ 

říkají, jakých hodnot bylo dosaţeno pro zhodnocení jejich majetku.  Kaplan 

s Nortonem nikterak nesniţují původní tradiční význam finančních ukazatelů. 
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Naopak akcentují skutečnost, ţe právě ony poskytují interpretaci ostatním 

nefinančním ukazatelům. Problémem současnosti je právě nevyváţený pohled 

na srovnání finančních dat s opomíjenými nefinančními ukazateli.  

 Perspektiva interních procesů 

Cílem této perspektivy je definovat takové procesy ve firmě, ve kterých musí 

firma vynikat, aby zůstala konkurenceschopná a uspokojila nejdůleţitější 

zájmové skupiny (stakeholders). Stanovení a hodnocení ukazatelů vnitřních 

podnikových procesů umoţňuje managementu posoudit jejich funkčnost a 

kvalitu. Je samozřejmostí, ţe návrh měřítek musí být proveden osobou 

s důvěrnou znalostí interních podnikových procesů. Rozlišujeme procesy 

realizující strategii (hlavní procesy), procesy zaměřené na kontrolu řízení 

zdrojů a aktiv uvnitř těchto procesů (řídící procesy) a procesy zajišťující 

nezbytné rutinní činnosti a přitom nejsou z tvorby hodnoty v podniku 

vylučitelné (podpůrné procesy). Podstatou podpůrných procesů je jejich 

opakovatelnost, a tudíţ lze k jejich měření pouţít generické mezioborové 

ukazatele.  

 Perspektiva potenciálu 

Tato perspektiva řeší problém, jak se organizace musí měnit a zlepšovat, aby 

naplnila svoji vizi. Má především za cíl budování firemní kultury a kultivaci 

lidských zdrojů s důrazem na zlepšování jak individuální tak celofiremní. 

Moderní podnik čelící neustálým změnám rozvíjí principy neustálého 

vzdělávání zaměstnanců. Součástí této perspektivy je i budování firemní 

komunikace při zahrnutí potenciálu komunikačních technologií jako je intranet 

nebo komunikační sítě. (5) 

 

1.2.3. Integrace BSC do strategického plánu 

Pro kaţdou perspektivu BSC jsou specifikovány a monitorovány tyto veličiny: 

 Odvození strategických cílů. 

Kaţdá z perspektiv musí mít stanoven svůj strategický cíl. Není nutné se 

soustředit na jejich měřitelnost, spíše na koncepci strategických akcí pro jejich 

splnění. 
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 Formulace vztahů příčin a důsledků. 

Zahrnuje zobrazení řetězců vztahů mezi jednotlivými strategickými cíli. Tím se 

vytváří strategická mapa.  

 

 Výběr ukazatelů. 

Ukazatele slouţí k vyjádření strategických cílů a měření skutečně dosahovaných 

výsledků. Pro jeden cíl je vhodné mít pouze malý počet ukazatelů (1aţ 2). 

Hledání vhodného ukazatele souvisí i s kvalitou definovaného strategického cíle. 

 

 Stanovení hodnot strategických cílů. 

Nejdříve je nutno popsat hodnotu a následně je teprve moţné určit konkrétní 

úkoly pro jejich dosaţení. (strategické akce a jejich controlling). 

 

 Určení strategických akcí. 

Tyto akce jsou organizovány přes interní procesy, které vedou ke splnění 

strategických cílů. Jsou věcně i časově přiřazeny realizačním týmům.  

Strategické akce obvykle nebývají plánovány ve finanční perspektivě. Akce 

v ostatních perspektivách mohou dosáhnout výsledky v oblasti finanční. Je nutné 

je plánovat jak objemově (finančně) tak i časově.(5) 

 

1.2.4. Benchmarking 

Kaţdá organizace, která má zájem uspět v dnešním konkurenčním prostředí, musí 

sledovat svoji výkonnost. Je tedy nutné porovnávat, jak jsou procesy prováděny mezi 

jednotlivými interními divizemi nebo s externími organizacemi. Tato potřeba byla 

zpracována do systematického procesu, který se nazývá benchmarking. Lze říci, ţe 

benchmarking sleduje, jak se daná organizace snaţí najít a implementovat nejlepší 

praktiky ve svém programu neustálého zlepšování. Je to varovný systém, který 

zaznamenává operativní nedostatky a soustředí se na vylepšení provozuschopnosti a 

ziskovosti. Benchmarking můţeme definovat jako proces, který analyzuje interní 

operace a činnosti, aby identifikoval oblasti, které mohou být pozitivně ovlivněny 

v programu neustálého zlepšování. Proces začíná analýzou existujících operací a 

činností, identifikuje kritické oblasti pro zlepšení a následně nastavuje měřítko pro 
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sledování výkonu dané činnosti. Cílem je zlepšit kaţdou činnost do nejlepšího moţného 

stavu a udrţet ji v něm. Nejlepší praktika není měřená pouze z pohledu minimálních 

nákladů, ale ohlíţí se na všechny zájmové skupiny v okolí podniku, které očekávají její 

určitou výkonnost. (6) 

Procesy benchmarkingu jsou směrovány k neustálému zlepšování a excelenci ve všech 

aktivitách a efektivnímu pouţívání nejlepších praktik. Ohniskem těchto cílů je zákazník 

– a to jak interní tak externí, který určuje očekávání výkonu aktivity a je jejím 

konečným posuzovatelem. Zákazníkem podniku je kaţdý, kdo má jakýkoliv zájem na 

podnikových aktivitách, popřípadě kdo je jakkoliv ovlivněn výsledkem fungování 

podniku (kvalita, včasnost).  Hlavními zájmovými skupinami (stakeholders) jsou:  

 Dodavatelé  

 Vlastníci / akcionáři 

 Management 

 Zaměstnanci 

 Zákazníci / koneční uţivatelé 

Při hledání měřítek pro sledování provozní výkonnosti musí management zohlednit 

diverzitu kaţdé z těchto zájmových skupin. To, co je dobré pro jednu zájmovou 

skupinu, nemusí být v zájmu jiné skupiny. Právě proto musí management při procesu 

benchmarkingu pečlivě balancovat tyto potřeby tak, aby nalezl tu nejlepší praktiku pro 

svůj podnik.  Výsledky benchmarkingu poskytují podniku, vlastníkům, managementu a 

zaměstnancům data pro efektivní alokaci zdrojů a správné stanovení strategie. 

Benchmarkingový proces poskytuje objektivní měřítka pro určení úspěchu interních 

cílů, úkolů a detailních plánů spolu s měřítky pro zhodnocení konkurenceschopnosti 

vůči externím subjektům.  

Jako počáteční bod benchmarkingu organizace je nutno, aby management identifikoval 

měřítka pro podnikový růst. Podle těchto měřítek stanovených top managementem 

můţe střední management definovat vlastní měřítka pro jednotlivá oddělení nebo 

pracovní jednotky. Tímto způsobem je zaručeno, ţe k podnikovým ukazatelům je 

směřováno na všech úrovních podniku. Prostředkem k dosahování těchto měřítek jsou 

interní a externí benchmarkingové studie, kterými management dosahuje pokroku při 
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implantaci nejlepších praktik a programu neustálého zlepšování. Identifikace měřítek 

benchmarkingu je prováděna v těchto krocích: 

 Identifikace klíčových problémů a kritických oblastí pro zlepšení 

Hodně z těchto oblastí je uţ známo, ale některé je stále nutno identifikovat. Tuto 

identifikace lze dosáhnout formou dotazování popř. brainstormingu mezi 

managementem a provozním personálem. Typicky s návrhem kritických oblastí 

přichází management, provozní personál má však hlubší znalost konkrétní 

problematiky. Kombinací komplexního pohledu managementu a lokálního 

pohledu personálu dochází k efektivní identifikaci kritických oblastí. 

 Specifikace pracovního toku a procesních kroků 

Často se stává, ţe funkce a procesy jsou v podniku rutinně prováděny, aniţ by se 

kdokoliv zeptal na tyto otázky: 

- Proč se operace provádí? 

- Kdo operaci provádí? Jací pracovníci? 

- Proč se operace provádí tímto způsobem? 

- Jaké výsledky jsou očekávány od výkonu této operace? 

- Můţe být celá operace nebo její kroky eliminovány popř. redukovány? 

Analýza pracovního toku po jednotlivých pracovních krocích pomůţe odpovědět 

na tyto otázky. Dobrým nástrojem pro tuto analýzu je nákres procesního toku. 

Takovýto nákres poskytuje grafickou prezentaci kaţdého pracovního kroku 

v procesu. Tímto způsobem mohou pracovníci zhodnotit nutnost jednotlivých 

kroků. Jakmile je nějaká praktika zhodnocena jako neefektivní, je zváţena její 

eliminace nebo korekce. Toto můţe být startovním bodem pro identifikaci 

nejlepších praktik jak v rámci podniku nebo externě.   

 Analýza každé funkce, aktivity nebo pracovního postupu 

Součástí kaţdé analýzy provozní oblasti, individuální funkce, aktivity nebo 

pracovního kroku je dotaz na jeho uţitečnost. První otázkou je: Proč se provádí? 

Mezi další otázky patří: Poskytuje aktivita přidanou hodnotu internímu nebo 

externímu zákazníkovi, nebo ji provádíme pouze proto, ţe jsme to tak dělali 
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odjakţiva? Lze pracovní krok provést efektivněji, ekonomičtěji? Lze aktivitu 

provést jinak, existuje nejlepší praktika? 

 Sběr dat 

Spolu s analýzou podnikového systému a procesů je důleţité určit rozsah dané 

operace, coţ zahrnuje tyto otázky: 

- Jak často je proces prováděn? Neustále, denně? 

- Jak dlouho proces trvá? 

- Kolik to stojí? 

- Jaký je objem transakcí? 

- Jaké jsou náklady na kaţdou transakci? 

- Z jakých aktivit a pracovních kroků se transakce skládá? 

- Jaké pracovní pozice a jací pracovníci proces provádějí? 

- Jaká je kvalita procesu? Jaký je počet dobrých, odmítnutých, 

přepracovaných transakcí? 

- Jaká je včasnost transakcí? 

Pro analýzu takovýchto informací je vhodné pouţít nástroje jako transakční 

logy, interní průzkumy, výsledky z informačního systému atd. 

 Analýza a interpretace informací 

Jakmile jsou data o podniku zcela analyzována a pochopena, je potřeba tyto 

informace interpretovat. To znamená například, jaké pracovní procesy zůstanou 

nezměněny (podnik dosáhl nejlepší praktiky), jaké pracovní kroky budou 

eliminovány (jsou zbytečné, bez přidané hodnoty) a jaké vylepšeny (nejlepší 

praktika existuje někde jinde). Na základě těchto interpretací lze určit opravné 

akce pro tyto situace: 

- Proces je příliš nákladný  

- Proces příliš dlouho trvá 

- Proces je neefektivní (nedosahuje výsledky) 

- Nízká kvalita 

- Nepřijatelná úroveň zákaznického servisu 

- Neadekvátní finanční návratnost procesu 

- Proces je zbytečný 
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- Proces duplikuje jiný proces 

Jakmile je určitá oblast identifikována pro zlepšení, je uţitečné určit existující 

benchmarkingové mezery mezi tím, kde se podnikové praktiky aktuálně 

nacházejí a tím, kde podnik chce být. Podnik chce nejdříve dosáhnout interní a 

externí konkurenty a následně je předčit. Toto je právě úkol nejlepší praktiky 

v programu neustálého zlepšování.  

 Implementace nejlepší praktiky 

Poţadovaná nejlepší praktika by měla být jasně identifikována v souladu 

s měřítky danými podnikovým managementem. Kdyţ je praktika identifikována 

a schválena jak managementem, tak provozním personálem, je nutné vytvořit 

implementační plán. Obvykle ho provádí provozní personál po schválení 

managementem. Obě strany si musí být jasně uvědomovat rozdíl mezi aktuálním 

stavem a tím, který je potřeba dosáhnout.  

Tento proces obvykle nekončí vlastní implementací nejlepší praktiky. 

Management pravidelně redefinuje podniková měřítka a provozní personál 

analyzuje a reviduje provoz jako součást programu neustálého zlepšování. 

Kaţdý pracovník v podniku by se měl brát neustále ponaučení z průběhu tohoto 

procesu. Tak se podnik stává učící se organizací. 

 

Metodu benchmarkingu lze velmi efektivně pouţít při strategickém plánování. Při 

vývoji podnikových měřítek v strategickém plánování musí management při tvorbě 

strategického plánu zváţit veškeré faktory, které jsou tvořeny jak interním, tak externím 

podnikovým prostředím. Mezi tyto faktory patří: 

 Mise organizace – proč organizace existuje, jaké produkty nebo sluţby 

poskytuje, kdo jsou její zákazníci, základní podnikatelský přístup apod. 

 Cíle a úkoly organizace – celkové výsledky, kterých má být dosaţeno a směr 

jakým se vydat. Definice nejlepších praktik a kritické oblasti pro vylepšení. 

 Zájmy stakeholderů – vlastníci, akcionáři, dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci, 

management 
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 Okolní prostředí – ekonomické a politické prostředí, konkurence, spotřebitelé, 

legislativa  

 Potřeby organizace -  zaměstnanci (navýšení, sníţení, rekvalifikace), prostory, 

stroje a zařízení 

 Kontrolní a reportovací systémy – určení klíčových indikátorů výkonnosti 

(KPI), hodnotící kriteria, reportovací formát, nápravné procedury 

 Požadavky na zdroje – zaměstnanci, technologie, financování, řízení cash flow 

 Zhodnocení trhu – podle výrobků, produktových řad, zákazníků, konkurentů, 

potenciálních výrobků, poţadovaných změn atd. 

Proces strategického plánování je sloţen z těchto částí: 

 Interní analýza   

- Analýza výkonnosti, ROI, trţní podíl, analýza produktové řady, struktura 

nákladů, kompetence zaměstnanců  

- Určení strategických variant, minulé a současné strategie  

- Strategické problémy a omezení, finanční zdroje  

- Silné a slabé stránky 

 Externí analýza  

- Analýza zákazníků 

- Analýza konkurence 

- Analýza odvětví 

- Analýza okolí – technologické, ekonomické, sociálně-kulturní, socio-

ekonomické, geografické 

- Příleţitosti a hrozby 

Interní a externí analýza jsou vstupy pro identifikace strategie a její výběr. Tento proces 

je proveden v následujících krocích: 

 Definice mise podniku 

 Identifikace strategických alternativ podle  

- Produktu nebo sluţby 

- Strategického investičního tahu (růst/expanze, stabilita, zeštíhlení/staţení 

z trhu) 
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- Funkční kompetence  

- Unikátní konkurenční výhody (ziskovost nebo kompetence) 

 Volba strategie 

 Zváţení strategických otázek 

 Zhodnocení strategických alternativ 

 Implementace strategie 

 Zpracování operativních plánů 

 Revize strategie a případná korekce 

 Instalace včasných a přesných aportovacích nástrojů  (6) 

 

1.3. Podnikové informační systémy 

1.3.1. ERP systémy  

Existuje řada definic informačních systémů ERP. Sodomka je definuje takto: 

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

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

transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“. (4) 

 

V této souvislosti je interním procesem myšlen takový proces, který má management 

pod svou kontrolou a je tedy jeho vlastníkem. Mezi klíčové interní procesy v podniku 

patří: 

 Výroba 

 Nákupní, prodejní, vnitřní (výrobní) logistika 

 Lidské zdroje 

 Ekonomika 

Typicky je ERP systém vymezen těmito základními vlastnostmi: 

 Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

 Sdílení dat, postupů a jejich standardizace napříč celým podnikem 

 Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

 Schopnost zpracovávat historická data 

 Celostní přístup k prosazování ERP koncepce 
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Centrum pro výzkum informačních systému dokončilo v roce 2010 podrobnou analýzu 

více neţ 100 ERP projektů a na jejím základě stanovilo další důleţité charakteristiky 

ERP systému. Tyto charakteristiky patří k nejčastěji zmiňovaným poţadavkům ze 

strany uţivatelských organizací: 

 Pracovat jako sjednocený funkční celek, poskytující jednu verzi pravdy 

 Reflektovat tok dokladů a informací v podniku 

 Integrovat datovou základnu napříč celým podnikem 

 Splňovat zásadu, ţe jiţ existující data se nemusí do systému znovu pořizovat 

 Umoţnit vytvářet uţivatelské sestavy bez účasti dodavatele 

 Umoţnit vlastní parametrizaci ERP 

 Být otevřený pro zákaznické modifikace 

 Být připraven na rozšíření funkcionality včetně schopnosti navýšení objemu 

zpracovávaných dat 

 Poskytovat uţivateli komunikační jazyk a příslušnou dokumentaci v souladu 

s normami ISO 

Nutnou podmínkou pro zajištění výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti je provoz 

ERP na architektuře typu klient/server. Tato podmínka je také základním 

předpokladem pro klasifikaci systému jako ERP.(4) 

 

1.3.2. Potenciál přínosů informačních systémů v podnicích 

Efektivnost nasazení a provozu informačního systému (dále jen IS) jen tématikou, 

kterou se zabývají manaţeři a majitelé podniků. Důvodem je totiţ skutečnost, ţe IS 

mohou významně ovlivňovat konkurenceschopnost podniku, jeho výrobky a sluţby, 

jeho vztahy se zákazníky a dodavateli a v neposlední řadě můţe kvalitní a efektivně 

fungující IS ovlivnit i hodnotu podniku.  Při zavedení nového nebo změně stávajícího IS 

by kaţdopádně mě l podnik mít přehled o jeho přínosech. V podniku plní IS dva zásadní 

úkoly:      

 IS naplňuje splnění podnikových cílů tzn. „dělání správných věcí“ V obecné 

rovině to znamená sniţování nákladů a zvyšování příjmů. Je tedy důleţité jak 

nenasazení účelné a jak správně funguje. 
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 IS pomáhá tzv. „dělat věci správně“. Hlediskem přínosu je v tomto případě 

vyhodnocení projektu nasazení a provozu IS. Obvykle se jedná o jednorázové 

vyhodnocení před a po zakončení projektu. 

 

Mezi nejčastěji pouţívané metody pro měření efektivity nasazeného IS patří Čistá 

současná hodnota (Net Present Value), Ekonomická přidaná hodnota (Economic 

Value Added), Návratnost investice (Return on Investment) popřípadě klíčové 

ukazatele v rámci uplatnění metody Balanced Scorecards).  

Dalšími v současné době pouţívanými koncepty, které se zaměřují byť na významné, 

přesto pouze dílčí podnikové cíle jsou Štíhlá výroba (Lean Production), Teorie 

omezení (Theory of Constraint), Six Sigma, Totální řízení kvality (Total Quality 

Management) popřípadě Totální řízení údržby (Total Production Maintenance).(7) 

 

Správné informace snižují náklady 

Vnitropodniková integrace, integrace s dodavateli a zákazníky, zefektivnění 

podnikových procesů podporují zkracování času trvání, ale také přispívají ke sniţování 

nákladů. To je dosahováno prostřednictvím těchto faktorů: 

 Správné a včasné informace mohou sníţit, v krajním případě eliminovat 

skladové zásoby. Znalost skutečného termínu dodání nebo expedice umoţňuje 

redukovat stav pojistných zásob. 

 Úspory času lze dosáhnout vzájemnou kvalitní komunikací mezi podnikem a 

jeho dodavateli. Varování o zpoţdění předcházející činnosti můţe pomoci 

kvalitně a včas reagovat a zmírnit tak závaţnost následků způsobených 

případným zpoţděním. 

 Vyuţití elektronických transakcí můţe zlevnit a zrychlit komunikaci mezi 

podnikem a jeho zákazníky a dodavateli. 

 Propojení IS s elektronickými burzami umoţňuje dosáhnout optimální cenu při 

nákupu určitých komodit. 

 Podnikové aplikace typu CRM mohou ušetřit náklady na prodejní síly díky 

kvalitním a souhrnným informacím. Současně v nich lze zdarma provádět 

marketingová šetření a kampaně, coţ přináší nemalou úsporu. 
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 Výrobní podniky dokáţou díky aplikacím typu APS/SCM vyuţívat informace 

pro optimální rozvrhování výroby a zvýšit tak průchodnost výrobního 

systému.(7) 

 

Správné informace zvyšují příjmy 

IS a informace v nich obsaţené mohou zvyšovat tok peněz do podniku. Efektivně 

nasazení IS můţe vytvářet skutečnou konkurenční výhodu tím, ţe umoţňuje zlepšit 

nabídku výrobků a sluţeb zákazníkovi. To lze praktikovat v těchto oblastech: 

 Informace umístěné na webových stránkách dokáţe upoutat nové, potencionální 

zákazníky. Tímto způsobem lze získat nový prodejní kanál a navýšit tak obrat 

podniku. 

 Zboţí nabízené na webových stránkách lze objednat, zaplatit bez omezení 

klasickou provozní dobou provozovny. 

 Lze individualizovat zákaznické potřeby díky moţnosti konfigurovat si atributy 

výrobku podle své chuti, zjišťovat výslednou cenu, po uzavření smlouvy 

sledovat stav realizace svojí zakázky, včetně závěrečné dodávky 

 Historické informace o výrobcích, zákaznících lze efektivně vyuţít při tvorbě 

marketingových kampaní. (7) 

 

1.3.3. Kategorizace efektů IS v podnicích 

Největší míru efektivnosti vyuţití IS vykazují podniky, jejichţ základní oblasti 

působení (core business) jsou přímo úzce spjaty s informačními technologiemi. 

Příkladem jsou mobilní operátoři, banky, pojišťovny, hotely apod. To ovšem zdaleka 

neznamená, ţe by informační systém nepřinášel efekty i v jiných oblastech. 

Základní rozdělení efektů IS je tvořeno podle schopnosti vytvořit: 

 

 Strategický přínos – např. zlepšení poznání potřeb zákazníka a zvyšování jeho 

loajality; 

 Dílčí konkurenční výhodu -  např. zkrácení průběţné doby zakázky; 
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 Zvýšení konkurenceschopnosti – např. způsobem komunikace s obchodními 

partnery 

 Posilování dobré pověsti – vztahy s okolím jako se zaměstnanci, obchodními 

partnery, veřejností, státní správou apod. 

 Zvýšení výkonnosti a kvality podnikového řízení – např. zkracováním doby 

interních procesů. 

 Zajištění provozuschopnosti podniku – realizace základních účetních a 

obchodních operací. (7) 

 

Jak uvádí Basl, výzkum provedený v roce 2006 na vzorku asi 120 českých podniků 

poukázal na strategický význam IS v podnicích i mimo jiné také na důleţitost role IS při 

zajištění provozuschopnosti podniků, jak je uvedeno na obrázku  č.5:  

 

Obrázek 5 Efekty IS dosahované v podnicích . Zpracováno podle (7) 

 

Efekty podnikových IS je také moţno uspořádat podle velmi oblíbené metody Balanced 

Scorecards následujícím způsobem: 

 

Finanční efekty 

 Přímé finanční výnosy ze samostatných informatických produktů a sluţeb 

 Přímé finanční výnosy z informatických produktů a sluţeb jako přidané hodnoty 

k základním produktům a sluţbám 

26,67% 

20,74% 

8,15% 

11,11% 

13,33% 

20,00% 

provozuschopnost 

výkonnost 

image podniku 

konkurenceschopnost 

konkurenční výhoda 

strategický význam 
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 Ekonomické efekty jako rozdíly v dosaţené v ekonomických ukazatelích 

způsobené uplatněním ICT jako je trţní hodnota firmy, ukazatele zisku, trţeb, 

nákladů, produktivity apod. 

 

Zákaznické efekty 

 Efekty spojené s pozicí podniku na trhu jako např. trţní podíl, akvizice nových 

zákazníků apod. 

 Efekty spojené s procesní výkonností podniku např. zkrácení doby reakce na 

poţadavek zákazníka 

 

Procesní efekty 

 Zvýšení kvality řízení a komunikace podniku, např. zvýšení kvality 

rozhodovacích procesů 

 Zvyšování výkonnosti procesů na základě jejich monitorování a vyhodnocování 

 

Učení se a růst 

 Efekty způsobené zmapováním znalosti uţivatelů a aplikací Knowledge 

Managementu 

 Zvyšování kompetencí klíčových pracovníků (7) 

 

 

1.3.4. Zásoby a jejich řízení 

Zcela jistě bude ve výrobním podniku hrát při výběru IS významnou roli i to, jak je 

daný software schopen efektivně řídit zásoby.  

Volba strategie zásob je jedním z nejriskantnějších rozhodnutí v oblasti logistiky. Výše 

zásob na jedné straně významně ovlivňuje dobu reakce na poţadavek zákazníka a tím i 

konkurenceschopnost firmy. Na druhé straně i mírné sníţení stavu zásob můţe 

v konečném efektu vést k velmi zajímavým úsporám v nákladech a potaţmo ve zlepšení 

firemního Cash Flow. Proto je nezbytné zaměřit se na strategické a operativní řízení 

zásob, konkrétně na metody a postupy, které lze vyuţít při rozhodování o rozmisťování 

zásob, jejich doplňování a stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek. Celý 
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systém je nutné doplnit o kontrolní činnost, která by mimo jiné měla zabezpečovat 

soulad mezi fyzickým a účetním stavem zásob.  

Rizika zásob udrţovaných výrobcem trvají po dlouhý časový interval. Začínají 

nákupem na sklad výrobních zásob (materiálů, komponent apod.), pokračují nezbytnou 

zásobou nedokončené výroby a končí distribučním skladem hotových výrobků. 

Kvůli střetu zájmů mezi jednotlivými účastníky logistického řetězce musí management 

podniku počítat s rizikem konfliktních situací, které řízení zásob přináší. Obvyklý 

problém bývá optimální lokalizace zásob mezi distribucí, výrobou a nákupem. Velmi 

často také dochází ke konfliktům v oblasti financování podniku. Finanční prostředky 

vázané v zásobách je totiţ moţno vyuţít i jinak např. na vývoj a inovaci nových 

produktů, na kapitálovém trhu a podobně. (8) 

Na ekonomiku zásob je vhodné pohlíţet ve vazbě na logistický řetězec. Z tohoto 

pohledu dělíme náklady a ztráty vedení skladových zásob podle následující tabulky: 

 

Náklady Zásoba je pořízena 

externím nákupem  

Zásoba je pořízena 

vlastní výrobou 

polotovarů 

Náklady na pořízení 

zásoby 

Objednací, pořizovací 

náklady na: 

 Nákupní proces 

 Administrativu 

 Dopravu  

 Pojištění 

 Přejímku zboţí 

 Cenu zboţí 

Jednorázové náklady na : 

 Seřízení strojů 

 Čistění aparátů 

 Administrativu 

 Kontrolu kvality 

 Mzdy personálu strojů 

Náklady držby zásoby  Skladovací náklady 

 Skladovací ztráty 

 Pojistné zásob 

 Ztráty z neprodejnosti 

 Náklady kapitálu 

 Obdobné jako u 

nakupovaných 

poloţek 

Náklady z předčasného  Ztráty trţeb  Ztráty z porušení 
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vyčerpání zásob  Vícenáklady na 

dodatečnou 

objednávku 

 Ztráta zákazníků 

plynulosti výroby 

 Prostoje a přesčasy 

 Náklady na změnu 

výrobního programu 

Tabulka 2  Členění nákladů na zásoby, převzato z (8) 

 

1.3.5. Řízení dodavatelského řetězce 

1.3.5.1. Význam dodavatelského řetězce  

v podniku spočívá v orientaci podniku na zajištění flexibility a vysoké dostupnosti 

materiálových prvků na straně jedné a nízkých nákladů na straně druhé. Řízení celého 

řetězce se díky moţnostem ICT
1
 stává jednou z konkurenčních výhod podniků. 

Prostřednictvím řízení dodavatelského řetězce (z angl. Supply Chain Management – 

SCM) dochází ke zkracování času na zpracování a současně ke zvyšování spolehlivosti 

dodání produktu k zákazníkovi. 

Klasický dodavatelský řetězec v lineární podobě obsahuje tyto vazby: 

dodavatel    výrobce   distributor   prodejce  zákazník. 

Tok zboţí v něm probíhá od dodavatele k zákazníkovi a hlavní tok informací a 

finančních prostředků probíhá směrem opačným. Dnešní podniky se díky internetu a 

jeho prostřednictvím propojují do sloţitějších struktur a vytvářejí vzájemně prosíťovaná 

společenství. Jejich společným hlavním cílem je nabídnout s dostatečnou rychlostí a 

s minimálními náklady poţadovaný konkurence schopný produkt. Je běţné, ţe některé 

činnosti jsou outsourcovány pomocí specializovaných podniků, které disponují 

efektivně vyuţitelnou technologií nebo know-how. 

Basl definuje SCM takto: 

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

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

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

                                                           
1
 ICT – Informační a komunikační technologie 

2
 E-procurement je elektronický způsob pořizování materiálových prvků. 

3
 MRPII – Manufacturnig Resource Planning – Plánování výrobních zdrojů je metoda řízení materiálových 
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koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení 

dodavatelů s odběrateli na bázi informačních komunikačních technologií. 

Prostřednictvím propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) 

spolupracovat, sdílet informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se 

zvýšila akceschopnost celého řetězce.“ (7) 

Referenční model organizace SCOR (Supply Chain Operation Reference Model – 

www.supply-chain.org) definuje pro SCM pět následujících komponent: 

 Plán – strategická část SCM nutná k řízení všech zdrojů směrem k naplnění 

poţadavků zákazníka na výrobek nebo sluţbu. Součástí je definice sady metrik 

k monitorování celého řetězce. 

 Nákup – výběr dodavatele, materiálu, resp. sluţeb potřebných pro realizaci 

vlastní produkce. Součástí je ocenění dodávky, dodací a platební podmínky a 

následné monitorování tohoto vztahu. 

 Výroba – výroba, rozvrhování činností a operací nutných pro výrobu, testování, 

balení a příprava expedice. Tato část je nejvíce náročná na měření kvality a 

produktivity zaměstnanců. 

 Expedice – tato část je mnohými označována jako logistika. Koordinuje příjem 

zakázek od zákazníka, vyuţívá sklady a transportní moţnosti k dodání produktu 

zákazníkovi. Stará se fakturaci a placení. 

 Reklamace – tato část řetězce zajišťuje příjem nesprávného zboţí od zákazníka 

a řeší potíţe zákazníků s dodávkami. (7) 

1.3.5.2. Funkčnosti současných aplikací pro SCM 

Současná řešení SCM se téţ zaměřují na zvýšení zákaznické spokojenosti tím, ţe 

například umoţňují podíl zákazníka n výsledné konfiguraci nebo ho trvale informují o 

stavu jeho objednávky. 

Pro partnery v rámci řetězce jsou tato řešení zajímavá díky moţnosti sníţení nákladů a 

zkrácení času vyřízení zákaznického poţadavku. Velmi důleţitá funkčnost SCM je 

zaloţena na schopnosti a podpoře plánovacích činností jako jsou: 

http://www.supply-chain.org/
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 Plánování poţadavků v řetězci na základě historických dat s ohledem na celkové 

moţnosti nákupu, výroby, distribuce a transportu. 

 Podpora určení optimální lokality a formy dodavatelského řetězce. 

 Potřebné materiálové poţadavky jsou napojeny na moţnosti e-procurementu
2
 

popř. na elektronické trţiště s cílem získat nabídku od více dodavatelů 

Samostatnou podporu dodavatelských vztahů a strategických nákupních rozhodnutí 

zajišťují v informačních systémech moduly označované jako SRM (Supplier 

Relationship Management – řízení vztahu s dodavateli).  Tyto aplikace především 

zabezpečení kvality dodavatelských dat, analýzy nákladů, strategie nákupu včetně 

měření a hodnocení nákupu. (7) 

1.3.5.3. Metody řízení uplatňované v SCM 

S rozvojem internetu se rozšířily snahy o elektronické obchodování podniků mezi 

sebou- tj. B2B (Business to Business). Díky tomu se rozvinuly následující metody 

uplatňované v dodavatelských řetězcích: 

 CRP (Continuous Replenishment Planning) – systém plynulého zásobování 

zákazníka dodavatelem.  

 VMI (Vendor Managed Inventory) – řízení zásob dodavatelem. Odběratel 

poskytne informace dodavateli, který je zodpovědný za dohodnutou úroveň  ve 

skladu odběratele. 

 ECR ( Efficient Customer Response) – efektivní reakce na poţadavky 

zákazníka. Umoţňuje spojení a spolupráci obchodníka s výrobce s cílem 

efektivnějšího a přesnějšího reagování na poţadavky zákazníka. 

 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)- společné 

plánování a predikce v dodavatelském řetězci. Je to koncept zvýšení integrace 

v dodavatelském řetězci za vyuţití existujících praktik zvýšení kooperativního 

řízení, vizualizace a umisťování produktů v celém řetězci na základě sdílení 

informací. (7) 

 

                                                           
2
 E-procurement je elektronický způsob pořizování materiálových prvků. 
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1.3.5.4. Systémy pokročilého plánování APS 

Součástí SCM je silná orientace na výrobní plánování aţ po úroveň detailního 

dílenského rozvrhování. Tato oblast je nazývána v podnikových IS jako APS 

(Advanced Planning and Scheduling -   pokročilé plánování a rozvrhování.) Často je 

tato aplikační skupina označována zkratkou APS/SCM. APS mají podobnou roli uvnitř 

podniku, jakou řeší SCM systémy směrem vně podniku.  

APS jsou charakterizovány současně synchronizovaným plánováním všech zdrojů 

s respektováním všech známých omezení. Do systému se nadefinují výchozí podmínky 

a vstupní parametry a APS následně nalezne optimální variantu řešení. Optimalizační 

algoritmy pracují s kriteriálními funkcemi, kdy je kaţdý poţadavek ohodnocen. 

Historicky se jedná o náhradu systémů MRP II
3
, která vznikla v době, kdy existoval 

převis zákaznické poptávky nad nabídkou dodavatelů. Jedním z důsledků je právě nová 

potřeba plánování. V tomto kontextu uţ iterační cykly MRPII přestaly postačovat a 

vznikly APS systémy. (7) 

1.3.5.5. Manufacturing Execution System - MES 

Podniková logistika obsahuje řadu aplikací, které spolu vytvářejí komplexní mozaiku IS 

podniku. Je proto nutné zmínit i další důleţitou aplikační skupinu, která je po APS ještě 

bliţší vlastnímu výrobnímu systému tím, ţe přímo realizuje jeho řízení. Tuto skupinu 

označujeme jako MES. 

Systémy MES podle mezinárodní asociace MESA (Manufacturing Enterprise Solution 

Association) podporují tyto oblasti: 

 Řízení a přidělování zdrojů 

 Operativní plánování a rozvrhování výroby 

 Dispečerské řízení výroby 

 Řízení dokumentů 

 Sběr, kompletace a archivace dat 

 Řízení pracovních sil 

                                                           
3
 MRPII – Manufacturnig Resource Planning – Plánování výrobních zdrojů je metoda řízení materiálových 

toků na principu tlaku. 
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 Řízení kvality 

 Procesní řízení 

 Sledování produkce 

 Analýzy a hodnocení výkonnosti 

MES tak v podstatě představují vrstvu mezi ERP, resp. APS a technologickým 

procesem, kde mohou být nasazeny různé číslicově řízené (NC) stroje. Tyto systémy 

zabezpečují sběr a zpracování dat pro účely vyhodnocení výroby a operativního 

plánování. (7) 

1.4. Projekt reengineeringu podnikových procesů 

Získáním zkušeností z implementací projektů procesních změn (neboli 

reengineeringových) posbíraných aktivitou ProSci v rámci studií provedených od roku 

2000 do roku 2010 ve více neţ 477 podnicích v USA, bylo moţno shromáţdit 

informace, které byly pro všechny implementační projekty společné a udělat si tak 

obrázek o problémech takovýchto projektů. 

 

1.4.1. Obsah projektu procesní změny 

V následujícím přehledu jsou zobrazeny činnosti, které typicky patří do projektu 

procesní změny: 

 Příprava a zahájení projektu 

- Identifikace klíčových nástrojů provedení změny 

- Identifikace kritických procesů 

- Identifikace sponzorů z vrcholového vedení a vytvoření řídícího 

výboru 

- Získání podpory z top managementu 

- Příprava plánu projektu, definice rozsahu a měřitelných výsledků 

- Výběr reengineeringového teamu 

- Výběr externích konzultantů – expertů 

- Kick-off projektu 

- Angaţování liniových managerů do cílů projektu 

- Zahájení procesu řízení změny a příprava plánu komunikace 
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 Analýzy 

- Porovnávací studie o procesech v jiných společnostech 

- Interview se zákazníky a cílovými skupinami za účelem zjištění 

poţadavků 

- Interview se zaměstnanci a manaţery za účelem nastolení 

společné představy o potřebné změně 

- Studium dostupné literatury a teorie o technologických trendech 

- Popis současného stavu procesů na globální úrovni, zjištění 

parametrů provozu a identifikace problémů 

- Kompletace potřeb technologických změn 

- Interview se sponzory a vedením 

- Provedení workshopů a seminářů 

- Získání informací od externích expertů a konzultantů 

 Design 

- Vytvoření nových inovačních představ (brainstorming, kreativní 

myšlení, překročení tradičních rámců myšlení) 

- What-if analýza, pouţití vzorů z úspěšných projektů v jiných 

společnostech 

- Vytvoření alternativních modelů pomocí liniových expertů 

- Vytvoření vize ideálních procesů 

- Definice nových formálních modelů (diagramy) 

- Konstrukce modelu organizace a jeho sladění s novými procesy 

- Definice technologických poţadavků a výběr technologické 

platformy pro nové procesy 

- Definice krátkodobých a dlouhodobých zlepšení 

 Schválení 

- Příprava analýzy nákladů a přínosů. Definice návratnosti 

investice 

- Analýza dopadů změn na technologické prostředí a informační 

systém 

- Příprava formální případové studie pro vrcholové vedení 
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- Prezentace shrnutí projektu řídícímu výboru a vedení a získání 

jejich souhlasu 

 Implementace 

- Detailní design procesů a modelu organizace. Vytvoření nových 

pracovních rolí. 

- Vývoj podpůrného systému (technologické platformy) 

- Pilotní a testovací provoz na malých příkladech 

- Školení zaměstnanců na nové formy řešení, příprava plánu změny 

- Provedení změny ve fázích implementace nového systému 

(procesů a jejich infrastruktury) 

- Školení zaměstnanců o nových procesech a jejich infrastruktuře 

 Následné činnosti 

- Definice klíčových metrik k periodickému sledování a měření 

parametrů nových procesů 

- Závěrečná zpráva řídícímu výboru a vrcholovému vedení 

- Analýza zkušeností z projektu a úprava firemních metodik (báze 

znalostí). (1) 

 

1.4.2. Kritické faktory projektu 

Kritickým faktorem se rozumí jakákoliv skutečnost, aspekt či atribut projektu, jenţ 

kriticky ovlivňuje úspěch celého projektu. Dá se říct, ţe je nutnou podmínkou, nebo 

ohroţením úspěchu celého projektu. Následující přehled obsahuje souhrn nejčastějších 

kritických faktorů jako ponaučení tak, jak je posbírali konzultanti reengineeringových 

projektů prostřednictvím vlastních omylů a chyb. (1) 

1.4.2.1. Sponzorství vrcholovým vedením 

Hlavní procesní změna se typicky týká procesů, podpůrné technologie, pracovních rolí 

a kultury v podniku. Významná změna v jakékoliv z těchto oblastí vţdy vyţaduje 

příslušné zdroje, finance a vedení. Nemá-li takový projekt dostatečnou podporu od 

vrcholového vedení, je velmi pravděpodobné, ţe projektu bude chybět alespoň jeden 

ze jmenovaných prvků – zdroje, finance a vedení, coţ silně ochromí šance projektu na 
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úspěch. Občas se stane, ţe konzultanti a manaţeři nevěnují tomuto faktoru dostatečnou 

podporu. Bez podpory vrcholového vedení bývají snahy o změnu úspěšně bojkotovány 

obvykle ze strany liniových managerů. (1) 

1.4.2.2. Strategické zaměření 

Cíle reengineeringového projektu je nutné pevně navázat na klíčové globální cíle a 

celkové strategické směřování podniku. Toto provázání musí být v projektu 

dekomponováno do detailů projektu tak, aby kaţdý účastník projektu byl schopen vidět 

strategické směřování organizace ve svých vlastních projektových činnostech. 

Reengineeringové projekty, které nejsou svázány se strategií podniku, mohou být 

dokonce kontraproduktivní. Můţe se stát, ţe organizace zainventuje do oblastí, které 

patří do jejího kmenového zaměření. Reengineeringové úsilí je pak v těchto oblastech 

čistě ztrátové a navíc odčerpává zdroje pro jiné potřebné projekty. (1) 

1.4.2.3. Případová studie změny 

Případová studie (tzv. business case)by měla být vypracována v rozsahu do jedné 

stránky.  Pokud jedna stránka nestačí, pak to znamená, ţe tvůrce projektu nerozumí 

dobře potřebě změny nebo potřebám zákazníků.  Adekvátní rozsah případové studie je 

důleţitý proto, ţe ţádný projekt není středobodem zájmu celého podniku a také, ţe 

případovou studii bude potřeba v průběhu projektu stále opakovat, neboť se neustále 

objevují nové skutečnosti a okolnosti týkající se projektu změny. Jediné co nikdy 

nemění je podstata – tedy potřeba změny a pokud ano, tak je potřeba projekt zastavit. 

Studie by se měla zaměřit pouze na kritické momenty změny. Měla by zmiňovat 

současný stav a dopad změn na zákazníky, kooperanty a obchodní výsledky. Měla by 

formulovat objektivní a měřitelné cíle vztaţené k zákazníkům, kooperantům, 

obchodním výsledkům a strategickému směřování podniku. Je nutné, aby studie 

specifikoval čas a peníze potřebné k realizaci změny včetně hodnocení návratnosti 

investice. (1) 

1.4.2.4. Dobrá metodika 

Členové reengineeringového teamu musí nejenom rozumět potřebě reengineeringu, ale 

především i způsobu jeho provedení. Potřebují mít takový přístup, který dostatečně 
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pokryje potřeby projektu a zároveň bude srozumitelným všem členům teamu.  Existuje 

řada metodik reengineeringových procesů popř. metodik určených k jiným, 

souvisejícím účelům. 

Pro kaţdý projekt, který je vţdy ovlivněn okolnostmi a především kulturou organizace, 

je však potřeba věnovat pozornost vytvoření vlastní metodiky, která respektuje 

specifičnost projekt a kulturní specifika organizace. Je třeba mít na paměti, ţe kaţdá 

metodika je souhrn zkušeností odtrţených od jejich původního nositele a tudíţ je velice 

citlivá na správnou interpretaci. Desinterpretací metodiky můţe dojít k necitlivým 

pouţitím standardu, coţ v konečném důsledku znehodnotí jakkoliv kvalitní metodiku. 

(1) 

1.4.2.5. Řízení změny 

Odpor ze strany těch, kterým jsou přínosy změny určeny, bývá paradoxně velmi často 

přehlíţenou překáţkou úspěšného završení projektu. Častou chybou 

reengineeringových projektů je právě ignorování kulturního dopadu hlavních 

procesních změn. Řízení změny je disciplína pojímající změnu jako proces, který je 

potřeba řídit s vědomím, ţe se především týká lidí nikoliv strojů. Z tohoto důvodu je 

vhodné mluvit o odporu a problémy ventilovat. Organizace se nejraději nemění vůbec, 

lidé si na změnu zvykají postupně různým tempem. Čím lépe a citlivěji je změna řízena 

od počátku, tím menší problémy lze očekávat při její realizaci. (1) 

1.4.2.6. Liniové vlastnictví 

Většina reengineeringových projektů byla iniciována reakcí na krizi ve výkonnosti 

podniku a to s pomocí externích konzultantů nebo teamu vlastních lidí. Schopnost 

samotných externích konzultantů provést významnou změnu je však příliš malá. Šance 

reengineeringového teamu vlastních lidí je o něco větší. V konečném důsledku přitom 

výsledky přicházejí aţ od operativního teamu, zodpovědného za vlastní výkon procesu. 

To však neznamená, ţe externí a interní konzultanti nemají význam. Důleţité je, aby 

pravomoci a odpovědnosti v projektu byly rovnoměrně rozloţeny mezi všechny 

účastníky. Vlastnictví musí být rozpuštěno aţ do detailní úrovně finálního výkonu. 

Problém je, ţe právě ti co jsou nejblíţe nedostatku v procesu, ho nejsou schopni 

dostatečně vidět. Nejsou ani v pozici, aby mohli radikální změnu provést.  Zde přichází 
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na řadu externí a interní konzultanti. Zásadní rozpor spočívá v tom, ţe řadoví 

pracovníci nejsou schopni vidět vlastní problémy s dostatečným nadhledem a na druhé 

straně konzultanti nemají dostatečně hluboké znalosti procesů jako linioví pracovníci. 

Pro úspěch reengineeringového projektu jsou zapotřebí obě strany. (1) 

 

1.4.2.7. Budování teamu 

Reengineeringový team by měl vţdy smíšený. Měl by obsahovat například: 

 Členy teamu, kteří neznají proces vůbec 

 Členy teamu, kteří znají proces skrz naskrz 

 Reprezentanty zákazník pokud je to moţné 

 Reprezentanty obchodních partnerů, jichţ se změna týká 

 Technologické guru 

 Konzultanty externí organizace 

 

Kaţdý člen by měl mít výrazné osobní kvality – angaţovanost a průbojnost, jasno 

v úsudku. Velikost teamu by neměla překročit 10 členů. Příliš velký team je špatně 

řiditelný.  V případě nutnosti redukce velikosti teamu je přednostně doporučena 

eliminace vlastních pracovníků, neboť dodávají do procesu příliš mnoho specifických 

rysů organizace. (1) 
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2. Analýza současného stavu 

2.1. Představení společnosti 

Firma SEDMA Systém s.r.o. byla zaloţena v roce 2002 panem Martinem Sedláčkem.  

Základní kapitál činí 200.000,- Kč.  

Zpočátku se firma zabývala pouze prodejem a montáţí plastových oken, dveří a zimních 

zahrad, ale v roce 2007 investovala do výrobních linek a stal se z ní i výrobce. V té 

době rozšířila svůj sortiment o výrobu stavebních výplní z hliníkových profilů. 

 

 

 

Obrázek 6Logo Sedma systém s.r.o., zdroj: (9) 

 

 

Z hlediska teritoriálního je jejím největším trhem ČR, nicméně v roce 2012 se 

management firmy rozhodl expandovat do okolních zemí s vyšší kupní silou a to 

konkrétně do Rakouska a Německa, částečně i do Belgie. 

Jak je uvedeno na obrázku 3, organizační struktura v podniku je hierarchická. Vrchol 

hierarchie tvoří jednatel společnosti, kterému se zodpovídají všichni zaměstnanci. 

Podnik je organizován ve čtyřech odděleních. Ekonomické oddělení je zastoupeno 

ekonomkou a sekretářkou. Úkolem ekonomického oddělení je zpracování agendy mezd, 

účetní agendy, platební styk s obchodními partnery, řízení cash flow, vystavování faktur 

odběratelům a verifikace faktur od dodavatelů. Dalším podnikovým útvarem je prodejní 

oddělení, do kterého patří jednotliví obchodní zástupci a pracovníci podnikových 

prodejen, které jednají se zákazníci v kamenných obchodech. Úkol prodejního oddělení 

je zřejmý – hledání nových zákazníků, marketingová činnost, komunikace se zákazníky, 

tvorba cenových nabídek a uzavírání obchodních smluv se zákazníky. Další podstatnou 

částí podniku je výroba. Ta je organizačně rozdělena podle typu výrobků tedy výroba 

výplní stavebních otvorů z plastových profilů nebo z hliníkových profilů. Dílny pro tyto 
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výroby jsou v rámci výrobní haly odděleny.  Obě dvě tyto divize jsou vedeny vedoucími 

výroby. Vedoucí výroby plastových výrobků řídí mistra výroby, který dále zodpovídá 

za dělníky, řidiče, skladníky a servisní techniky. Vedoucí výroby hliník řídí výrobní 

personál obdobně jako mistr výroby plastových výrobků. Výroba hliníkových výrobků 

je podstatně menší, a tudíţ nároky na řízení divize jsou podstatně menší. Oddělení 

technické přípravy výroby poskytuje sluţbu pro obě dvě divize. Mají na starosti 

přípravu výkresů, technickou a technologickou specifikaci a plánování výroby 

prostřednictvím technologa výroby. Technolog nákupu plánuje efektivní dodávky 

materiálových prvků od dodavatelů a realizuje nákup a příjem příchozích dodávek.  

Agendu expedice vykonává ad hoc prodejní oddělení podle individuální situace. 

 

 

 

Obrázek 7 Organizační struktura, Zdroj: vlastní 

 

Výrobní program firmy čítá výplně stavebních otvorů z plastových a hliníkových 

profilů. Výhradním dodavatelem plastových profilů je firma Schüco International, KG.  
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Při montáţi výrobků jsou pouţity izolační skla, různé druhy kování, ţaluzie, sítě proti 

hmyzu, parapety apod. V neposlední řadě firma zajišťuje dopravu a instalaci svých 

výrobků u zákazníka, včetně bouracích a zednických prací. Obrázek č. 8 zobrazuje 

strukturu portfolia sluţeb a výrobků. 

 

 

Obrázek 8 Portfolio výrobků a sluţeb, zdroj: vlastní 

 

 

 

2.2. Procesní mapa 

 

V této kapitole jsem popsal hlavní procesy v podniku od začátku do konce, tedy od 

příjmu objednávky zákazníka aţ po zaplacení faktury.  Detaily zvolených procesů jsou 

dále popsány v následující kapitole 2.3. 
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Celý proces začíná vznikem poţadavku zákazníka. To je v diagramu procesu vnímáno 

jako událost. Zákazník odešle objednávku obchodnímu zástupci. Ten ji přijme a zaloţí 

ji do informačního systému. Následně sepíše se zákazníkem smlouvu o dílo.  

Pokud byla ve smlouvě domluvena předplatba, pak účetní oddělení vystaví zálohovou 

fakturu. Po uhrazení zálohové faktury, případně ihned obchodník provede tzv. 

autorizaci zakázky v informačním systému. To znamená, ţe zakázka je relevantní pro 

realizaci. Oddělení technické přípravy výroby (dále TPV) zobrazuje kaţdé úterý 

všechny autorizované zakázky v systému. Následuje proces vytvoření výrobního plánu 

a výkresů, který je detailně popsán v kapitole 2.3.1.   

Po provedení tohoto procesu je provedena optimalizace zakázek a kontrola stavu zásob. 

Tento proces je detailně popsán v kapitole 2.3.2.  

Pokud je potřebný materiál na skladě následuje naskladnění do výroby. Pokud ne tak je 

proveden nákup. Proces nákupu je detailně popsán v kapitole 2.3.3.  

Dalším krokem je proces naskladnění denní dávky pro výrobu. Tu připravuje skladník 

na základě zpracovaného výrobního plánu, který je vstupem tohoto procesu. Výstupem 

procesu naskladnění denní dávky pro výrobu je soubor materiálů, který je kaţdé ráno 

připraven pro kompletaci ve výrobě. Následuje proces výroby detailně popsaný 

v kapitole 2.3.4. 

Vyrobená denní výrobní dávka je přeskladněna do expedičního skladu, odkud bude 

naloţena k expedování. V návaznosti na podmínky uvedené ve smlouvě je zakázka 

buďto vyzvednuta zákazníkem (tj. hlavně v případě dealerů) popřípadě dopravena na 

místo montáţe. Podle poţadavků zákazníka je provedena montáţ oken a dveří do 

stavby. Zákazník následně zkontroluje provedení zakázky a podepíše předávací 

protokol. Předávací protokol popř. dodací list je podkladem pro účetní oddělení 

k fakturaci zakázky. Faktura je po zaplacení zaúčtována v účetním systému Pohoda jako 

uhrazená a nastává konec celého procesu.  
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Obrázek 9 Proces od objednávky po zaplacení, Zdroj: vlastní 

  



 

-53- 
 

2.3. Detailní popis procesů 

Tato kapitola detailně popisuje vybrané procesy uvedené v procesní mapě viz obr. 9, 

které mají zásadní vliv na volbu informační podpory procesů. 

 

2.3.1. Proces vytvoření výrobního plánu a výkresů 

Vstupem tohoto procesu, zobrazeném na obrázku č. 10 je seznam zakázek 

zaznamenaných na zakázkových listech. Následuje kontrola kvality zadání jednotlivých 

zakázek ve smyslu úplnosti, popř. vzájemné kompatibilnosti komponentů. Pokud je 

zakázka neúplná, je vrácena obchodníkovi k opravení. Obchodník je povinen vyjasnit 

nesrovnalosti, případně znovu dohodnout se zákazníkem a to tak dlouho, dokud není 

zakázka zcela v pořádku. Dále následuje zařazení zakázky do výrobního plánu. To je 

prováděno pracovníkem TPV a to s ohledem na efektivní pracovní fond, normativy 

práce a celkové optimalizace sledu zakázek, jejímţ cílem je zpracovávat zakázky 

s jedním typem profilu, coţ eliminuje přenastavení výrobní linky. Výstupem tohoto 

procesu je optimalizovaný výrobní plán, podle kterého se řídí běh výroby. Výrobní plán 

se snaţí především uspokojit termínové poţadavky zákazníků.  

 

 

Obrázek 10 Proces vytvoření výrobního plánu a tvorby výkresů, Zdroj: vlastní 
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2.3.2. Proces optimalizace zakázek a kontrola stavu zásob 

Následuje proces optimalizace zakázek zobrazený na obrázku č. 11. Tuto činnost 

provádí pracovník TPV. Vstupem tohoto procesu je výrobní plán a technická 

dokumentace k zakázkám. Pracovník nákupu zjistí stav skladu pro dané materiály. 

Nedostatečností stávajícího IS nelze stav skladu zkontrolovat automaticky v systému a 

proto musím nákupčí kontrolovat stav skladu v Excelu popř. fyzicky ve skladu. Rozdíl 

mezi skladovými zásobami a potřebami pro zakázky je následně kombinován do 

nákupních objednávek pro jednotlivé materiály a dodavatele s ohledem na počátek 

výroby jednotlivých zakázek, tedy optimálně Just in Time. Výstupem jsou mnoţiny 

materiálů k objednání u jednotlivých dodavatelů a v dodacích termínech sledujících 

počátek výroby. 

 

 

Obrázek 11 Proces optimalizace zakázek a kontrola stavu zásob, Zdroj: vlastní 

 

2.3.3. Proces nákupu a pořízení 

Obrázek č. 12 popisuje proces nákupu a pořízení. Vstupem jsou mnoţiny materiálů 

k objednání z předchozího procesu. Pokud se jedná o profily, jsou tyto objednány 

v mnoţství sledujících počátek výrobního cyklu jednotlivých zakázek tak, aby vţdy 

přišlo minimální potřebné mnoţství. Téměř nikdy však nelze dosáhnout přesné 

dodávky, protoţe profily jsou dodávány v paletách v určitých dodavatelem daných 

mnoţstvích. Výhradním dodavatelem profilů je společnost Schüco International KG. 

Pokud se jedná o izolační skla, kování, kliky, parapety popř. ţaluzie, jsou tyto 

objednávána u různých dodavatelů. Dodavatelé pro různé druhy materiálu jsou 
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evidováni v registru dodavatelů. Ten je veden v systému Excalibur. Kaţdá nákupní 

objednávka je nejdříve poptána u různých dodavatelů. Prvním kritériem je, jestli je 

dodavatel schopen dodrţet poţadovaný dodací termín. Pokud ne pak je proces nákupu 

ukončen. Pokud ano tak je ze zbylých dodavatelů vybrán ten, který nabídne nejniţší 

cenu. Vyhodnocují se tedy nabídky různých dodavatelů. Tuto činnost provádí nákupčí z 

oddělení TPV. Nejlepší nabídce je odeslána nákupní objednávka formou emailu. 

Následující aktivita po objednání zboţí je okamţité přijetí a výdej ze skladu v IS. Tato 

nesystematická činnost je vynucena nesprávnou funkcí Excalibru. Ten není schopen 

kalkulovat zbytkové mnoţství z palet profilů do celkového stavu skladu. Pokud by tento 

úkon nebyl v IS proveden, pak by systém při tvorbě nákupní objednávky vyhodnotil 

stav skladu jako nedostatečný a potřeby by pokryl objednáním nadměrného mnoţství, 

coţ se v minulosti jiţ stalo. Pokud je objednávka v pořádku je fyzicky naskladněna a je 

vydán pokyn do účetního oddělení, aby byla faktura zaplacena. Výstupem tohoto 

procesu je pokrytí materiálových potřeb pro jednotlivé zakázky v poţadovaném 

termínu.  

 

 

 

Obrázek 12 Proces nákupu a pořízení, Zdroj: vlastní 
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2.3.4. Proces výroby 

 

Dalším krokem je proces výroby zobrazeného na obrázku č.13. Vstupy pro tento proces 

jsou aktuální výrobní plán tj. seznam zakázek pro daný den, výrobní výkresy, kusovníky 

a technologický postup. Do řezacího stroje, který je síťově propojen s Excaliburem je 

nahrán denní plán řezání s počty a rozměry pro zakázky v daném dni. Operátor řezacího 

stroje si na displeji navolí zpracování aktuálního řezného plánu a zároveň ho kontroluje 

s vytištěnými výkresy jednotlivých zakázek s kusovníky. Jakmile jsou řezy pro zakázky 

v daném dnu provedeny, jsou do profilů dále frézovány otvory pro kování. Jakmile jsou 

všechny profily vyfrézovány, dochází k vyztuţování profilů ocelovými výztuhami. Opět 

je celá denní dávka profilů kompletně vyztuţena. Následně dochází ke svařování profilů 

po zakázkách. Operátor svařovacího stroje vyuţívá zakázkové listy, aby věděl, jaké 

profily má spolu svařit. Ty jsou popsány číslem a pozicí zakázky. Jakmile jsou zakázky 

svařeny, jsou rozloţeny na montáţní stoly podle zakázek. Svařená okna jsou 

identifikována číslem zakázky. Na těchto stolech jsou do oken vkládána izolační skla, 

okna jsou zalištována, je namontováno kování a kliky podle technického výkresu. 

Vyrobená okna jsou podrobena kontrole kvality, kterou provádí mistr výroby. 

Nevyhovující výrobky jsou přepracovány do perfektního stavu.  

 

Obrázek 13 Proces výroba, Zdroj: vlastní 
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2.4. Současný stav informačního systému  

Nutnost změny informační strategie vyplynula z neuspokojivých ekonomických 

výsledků především v oblasti efektivnosti výroby, logistiky a celkově vnitřních procesů 

firmy. Momentální informační strategie je pouze neformální a spočívá v provozování 

fyzicky nepropojených informačních systémů.  

Název IS Popis zpracovávané agendy 

Excalibur Zakázky, nákupní objednávky, plánování výroby, výroba, výkresy, 

technická příprava výroby, skladové hospodářství plastové profily 

Pohoda Faktury, Upomínání, Cash Flow, účetnictví, banka 

MS Excel Skladové hospodářství hliníkové profily 

Tabulka 3 Přehled aktuálně pouţívaného software v SEDMA Systém s.r.o., zdroj: 

vlastní 

Jedinou moţnou strategií jak zvýšit profitabilitu firmy je navyšování obratu coţ 

znamená cenový boj s konkurencí a současně sníţení nákladů pomocí zefektivnění 

interních procesů firmy, tedy řízení výroby, finanční řízení, personální řízení atd. 

Z důvodu zpřehlednění a hlavně měřitelnosti těchto procesů vidím jako nezbytnou 

implementaci kvalitního informačního systému. 

Analýzou hardwarového vybavení firmy byly zjištěny následující prostředky: 

Podnik disponuje celkem 10 ks pracovních stanic s uţivatelskou periferií popsaných 

v tabulce č.4 a tabulce č.5. 

První konfigurace PC Počet ks 

Compaq Evo D510 tower P4 

5 Procesor: Intel Pentium 4 2 GHz 

Paměť: 2 GB DDR RAM 

Operační systém:  Windows XP Professional 

Tabulka 4   První konfigurace PC ve firmě SEDMA Systém s.r.o., zdroj: vlastní 

 

Druhá konfigurace PC Počet ks 

DELL Precision T3400 tower 

5 Procesor: Intel Core 2 Duo E6550 - 2,33 GHz 

Paměť: 4 GB RAM DDR2 

Operační systém:  Windows XP Professional 

Tabulka 5 Druhá konfigurace PC V SEDMA Systém s.r.o., zdroj: vlastní 
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Dále firma disponuje 5 ks notebooků v konfiguraci popsané v tabulce č. 6. 

První konfigurace notebooků Počet ks 

Notebook HP NC4400 Intel C2D T2400  

5 
Procesor: Intel Core Duo T2400 1,83 GHz 

Paměť: 2 GB DDR2 RAM 

Operační systém:  Windows XP Professional 

Tabulka 6  Konfigurace notebooků v SEDMA Systém s.r.o., zdroj: vlastní 

 

Podnik dále vyuţívá server s konfigurací popsanou v tabulce č. 7.  

Prvek serveru Popis 

Procesor Intel® Xeon® E5420 Quad Core Processor 2.50 GHz 

Počet procesorů 1   

Interní cache Integrated 2 x 6 MB Level 2 cache 

Chipset Intel® 5100 

Paměť PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 

Standardní paměť 2 GB (2 x 1 GB)   

Procesor front side bus 1333 MHz 

Maximální paměť 16 GB 

Paměťové sloty 6 DIMM slotů 

Tabulka 7 Konfigurace serveru v SEDMA Systém s.r.o., zdroj: vlastní 
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2.5. Hlavní nedostatky v podniku 

V současné době nelze ve firmě přesně sledovat náklady na jednotlivé zakázky. Toto 

povaţuji jako klíčové pro sledování rentability. Chybí plán reţijních nákladů, který by 

je pomohl rozloţit podle vhodné rozvrhové základny. Ve stávajícím IS není moţno 

sledovat ani jednotlivé přímé náklady na zakázky. Není moţno kvalifikovaně kalkulovat 

rentabilitu jednotlivých zakázek a stanovit tak meze pro obchodní zástupce při 

vyjednávání ceny.  

Největším problémem, se kterým se firma potýká, je nedostatek hotovostních 

finančních prostředků. Z pohledu celé české ekonomiky není tento stav mezi firmami 

bohuţel nikterak vzácný a lze ho tudíţ vysvětlit celkovou makroekonomickou situací 

v ČR. Z pohledu vlastního podniku je tento fakt především důsledkem nedokonalostí 

v řadě klíčových procesů podniku. Mezi tyto oblasti patří výroba, nákup, systém 

hodnocení pracovníků a řízení kvality popsané v následujících podkapitolách.   

 

 

2.5.1.  Výroba   

V průběhu procesní analýzy docházelo nahodile k prostojům ve výrobě nepravidelně se 

opakujících. Statistické vyhodnocení těchto prostojů však vzhledem k jejich 

nepravidelnosti vyţaduje sledování v delším časovém období neţ zpracování diplomové 

práce. Záznamy prostojů nejsou evidovány. To znamená i nemoţnost identifikace příčin 

prostojů a jejich nápravu. Příčiny prostojů byly identifikovány pouze z interwiev s 

pracovníky jednotlivých oddělení. Momentální informační prostředí neposkytuje 

ţádnou podporu pro vytvoření optimálního výrobního plánu podle předem 

definovaného algoritmu. Plán výroby je tvořen intuitivně podle zkušeností pracovníka 

TPV a to na základě znalosti dodacích termínů zákazníků a dodacích moţností 

dodavatelů. 

 

2.5.2.  Nákup   

Nákup materiálů a komponent se provádí dle potřeby pro přijaté zakázky. Je prováděn 

soustředěně tak, aby se jednotlivé nákupní objednávky kryly se zakázkami a v dodacím 

termínu shodném se zahájením výroby zakázky. Bohuţel proto, ţe zakázky se ne vţdy 

kryjí s dávkou dodávanou dodavatelem (plastové profily na paletách) dochází 
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k navyšování stavu skladu. Stávající informační systém neumoţňuje sledovat stav 

skladu a navrhovat podle něj nákupní objednávky. Toto se děje ručně a po zváţení 

pracovníka TPV. Ten je do významné míry nezastupitelný, coţ je nepřijatelné pro 

správné fungování podniku. Z důvodu špatného navrhování nákupních objednávek 

informačním systémem je pracovník nákupu nucen objednávku po jejím vystavení 

přijmout do skladové zásoby a vzápětí vyskladnit. Tento fakt znemoţňuje jakýkoliv 

formální přehled o skladovém hospodářství podniku. 

 

2.5.3.  Systém hodnocení pracovníků    

Stávající systém odměňování je značně rigidní. Není navázán dynamicky na ukazatele v 

těch procesech, které konkrétní pracovník můţe ovlivnit. Pohyblivá sloţka platu je dnes 

přiznávána pouze pracovníkům v prodeji. V aktuálním informačním prostředí nelze 

totiţ efektivně měřit jednotlivé procesy. Dynamický způsob odměňování chybí 

především ve výrobě. 

 

2.5.4.   Řízení kvality   

Firma je drţitelem certifikátu řízení kvality ISO:9002. Dodrţování pravidel ISO je však 

zcela formální a není fakticky realizováno. Chybí moţnost sledování procesů v podniku, 

které determinují kvalitu výrobků a sluţeb poskytovaných podnikem.  
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3. Návrh řešení 

V rámci návrhu řešení se zaměřím na stanovení informační strategie, návrh procesů 

podporovaných informačním systémem a výběr dodavatele a implementátora 

informačního systému. Z analýzy provedené v předchozí kapitole a z mapy procesů na 

obrázku č. 9 vyplývají kritické oblasti v řízení podnikových procesů. Východiskem 

těchto problémů je návrh nové podnikové IT strategie, která bude klíčovým 

dokumentem pro veškeré projekty a činnosti spojené s informacemi ve společnosti 

SEDMA systém s.r.o. Informační a komunikační technologie jsou především 

prostředkem k urychlení, automatizaci a hodnocení podnikových procesů a jejich 

zavedení nesmí být nikdy samoúčelné. 

 

3.1. Stanovení IT strategie 

 Vize firmy v informační oblasti 

Firma SEDMA Systém s.r.o. (dále jen firma) je moderní dynamická společnost, která je 

postavena na základech profesionality, slušnosti, ohleduplnosti k zaměstnancům, 

obchodním partnerům a všeobecnému okolí. Cílem snaţení společnosti je dlouhodobě 

udrţitelný rozvoj, nutně spojený s nákladově efektivním provozem a rostoucím 

rentabilním prodejem. Veškeré vyuţití informačních technologií je primárně určeno k 

těmto účelům. 

 Investování do IT 

Cílem firmy je vybudování informačního prostředí na maximálně integritní platformě, 

která umoţní zobrazení jediného zdroje pravdy a co nejvíce zefektivní podnikové 

procesy jako takové. Pro tento účel bude provedena studie proveditelnosti, kde budou 

zhodnoceny přínosy a náklady projektu. Pokud bude výsledek kladný, bude rozhodnuto 

o koupi a implementaci podnikového informačního systému typu ERP.  Současně bude 

vybrán jak dodavatel softwaru jako takový, tak i implementační (konzultační) partner. 

Rozhodujícím měřítkem bude sledování celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
4
 

                                                           
4
 TCO- Total Costs of Ownership -  metoda sledující veškeré náklady spojené s pořízením a s provozem IS 

za určité období. 
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s ohledem na typ modelu poskytování softwaru – optimálně tedy formou pronájmu. 

Plánovaná délka ţivotního cyklu informačního systému je 10 let. 

 Kriteria výběru informačního systému 

Následující faktory jsou povaţovány jako rozhodující při výběru informačního systému: 

- Moţnost pronájmu licence (SaaS)
5
 z důvodu nezatěţování cash flow 

- Moţnost provozu v cloudu
6
 z důvodu moţné efektivní údrţby hardwaru 

- Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

- Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

- Moţnost integrace se stávajícím informačním systémem Excalibur 

- Moţnost navýšení objemu dat a počtu uţivatelů 

- Image dodavatele 

- Doba existence na trhu 

- Náklady na provoz 

- Cenové relace pro rozšiřitelnost funkcionalit 

- Autorizační koncept, jeho správa a flexibilita 

- Předpokládané personální nároky na správu systému 

- Reportovací nástroje 

- Obsah funkcionalit CRM, SCM, APS, BI v balíku řešení  

- Moţnost odstoupení od uţívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

 

 Kritéria výběru implementátora 

Následující faktory jsou povaţovány jako rozhodující při výběru dodavatele projektu 

implementace: 

- Reference z implementovaných projektů 

- Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

- Kvalita projektového plánu 

- Kvalita metodiky 

                                                           
5
 SaaS – Software as a Service – způsob poskytování licence formou pronájmu. 

6
 Cloud – poskytování datového prostoru prostřednictvím internetu. Obvykle se jedná o provoz serverů 

pro účely provozu IS. 
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- Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

- Penalizace za nedodrţení podmínek smlouvy 

- Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

- Doba trvání projektu 

- Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

- Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

 

 Komunikace se zákazníky 

Firma provozuje webové stránky www.sedma.cz.  Tyto stránky je nutno pravidelně 

aktualizovat s ohledem na nové prodejní a marketingové akce. Je nutné zaměřit se téţ 

na propagaci firmy v prostředí sociálních sítí, na coţ bude vytvořen samostatný plán. Je 

nutné proškolit operátory na informační lince v oblasti prodejních technik a komunikace 

se zákazníky. 

 Pořizování a výměna hardware 

Hardware, včetně mobilních telefonů je pořizován centralizovaně s ohledem na 

dosaţení maximálních úspor a udrţení linie se strategií firmy.  

 Správa licencí 

Veškeré licence jsou pořizovány centrálně s cílem dosaţení optimalizace poměru mezi 

náklady a vyuţitelností (potřebností) daného softwarového nástroje. 

 

 Bezpečnost informací 

Bezpečnost informací z interního hlediska je zabezpečována systémem rolí 

v autorizačním rámci firmy, který je definován směrnicí managementu. Z externího 

hlediska (útoku zvenčí) je informační bezpečnost zajištěna externími poskytovateli. 

 

  

http://www.sedma.cz/
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3.2. Návrh budoucích procesů 

Pokud má být plánovaná změna úspěšná, je nutno navrhnout jak bude nové prostředí 

fungovat. Tato změna musí především zohlednit řešení kritických nedostatků, které byly 

identifikovány v analytické části této práce. Detailní analýza softwarově podporovaných 

procesů, vycházejících z procesní mapy bude součástí analytické fáze implementačního 

projektu dodavatele. Tento fakt je zapříčiněn různými způsoby řešení daných procesů 

jednotlivými dodavateli. Velmi často se také stává a je to dokonce ţádoucí, ţe firemní 

procesy se přizpůsobí softwaru a ne software stávajícím procesům. Předpokládá se totiţ, 

ţe software je vyvinut s ohledem na nejlepší praktiky v dané činnosti, popř. odvětví. Jde 

o další přidanou hodnotu, kterou daný software nabízí a dodává. Z toho důvodu uvádím 

návrhy procesů, u kterých informační systém umoţní kvalitnější podporu rozhodování 

manaţerů. Celková procesní mapa původních procesů viz obr. č. 9 se nezmění. 

 

3.2.1. Prodej 

Nabídka spolu s výkresem bude vytvořena starým způsobem v softwaru Excalibur. To 

z toho důvodu, ţe ţádný ERP systém nemá v sobě integrován tento vysoce specifický 

nástroj pro tvorbu výkresů výplní stavebních otvorů, který podnik nezbytně potřebuje. 

Po vytvoření nabídky přidá obchodník nabídce příznak přenosu do budoucího ERP a 

tím dojde k automatickému překlopení kusovníku zakázky. Přenos bude proveden 

pomocí interface, který podporuje kaţdé kvalitní ERP. Interface by měl probíhat 

v dávkách pokud moţno co nejblíţe online spojení. Tuto nabídku převede obchodní 

zástupce na zakázku a po uzavření smlouvy se zákazníkem ji potvrdí pro výrobu. 

První důleţitou změnou v systému práce obchodních zástupců bude koordinace 

dodacích termínů poţadovaných zákazníkem s aktuálním plánem výroby. Prodejce zjistí 

volné kapacity v plánu výroby tím, ţe simuluje výrobu zakázky ještě před podepsáním 

smlouvy se zákazníkem. Tímto způsobem můţe získat značnou konkurenční výhodu, 

pokud je výrobní kapacita volná a zákazník můţe získat mimořádně krátký dodací 

termín. Na druhou stranu pokud nelze dodací termín zákazníka akceptovat, lze mu 

navrhnout nový reálný termín, coţ zcela jistě zvyšuje spolehlivost a zlepšuje reputaci 

firmy. Pokud zákazník nevyţaduje krátký dodací termín, obchodník zváţí aktuální 

situaci na trhu a můţe dodávku zakázky posunout na pozdější termín, čímţ uvolní 

kapacitu pro urgentní zakázky. Důleţité pro plánování výroby bude, aby obchodní 
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zástupce zadal do informačního systému nejdříve a nejpozději moţný termín dodání. 

Dalším očekávaným přínosem zavedení nového IS je navýšení trţeb. Sledováním a 

vyhodnocováním výsledků prodeje prostřednictvím reportingu dat ukládaných do 

centrální databáze umoţní efektivní podporu marketingu. Navrhuji formulovat 

marketingovou strategii, která můţe plně vyuţít nových reportů a to těmito prostředky:  

 

 Kvalitní vedení zákaznických kmenových dat včetně kontaktů. 

 Segmentace zákazníků 

 Sestavování plánu prodeje pro jednotlivé prodejce, regiony, segmenty 

 Plán akvizice nových zákazníků, plán podle regionů, prodejců a typu 

zákazníka (dealer/konečný uţivatel)  

 Plánování schůzek se stávajícími a potenciálními zákazníky, předpověď 

úspěšnosti obchodního případu, záznam o schůzce, potenciální objem 

zakázky apod. 

 Sledování efektivnosti prodejců, jejich cestovních nákladů apod. 

 Zpřesnění odhadu rentability zakázky, čímţ vytvoříme obchodnímu 

zástupci jasné mantinely pro vyjednávání se zákazníkem 

 Zpětná kontrola rentability na základě reálně vykázaných nákladů na 

zakázku 

 

Cílem těchto změny je dosaţení zvýšení konkurenceschopnosti podniku v oblasti 

prodeje. 

 

3.2.2. Výroba   

 Průběh výrobní zakázky je sledován v systému ERP prostřednictvím modulu operativní 

řízení výroby. Sledování průběhu jednotlivých operací výrobní zakázky, a to jak 

plánovaných, tak skutečných hodnot, je významnou zpětnou vazbou na oblast plánování 

výroby (zejména kapacitní propočty), skutečné náklady na výrobu a oblast odměňování 

pracovníků. Dále modul umoţňuje sledování aktuální rozpracovanosti výroby a také 

analyzovat uloţená data z různých hledisek, jako je např. sledování plnění výkonových 

norem a produktivity jednotlivých pracovníků, neshodná výroba, prostoje a jejich 
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příčiny, skluzy ve výrobě, apod. Tím získá efektivní nástroj pro zlepšování procesů, ale 

i podklad pro inovaci produktů.   

Z hlediska sledování kvality je nutné zadávání odvedené práce do systému včetně 

hlášení neshodné výroby. Tím je moţné sledovat skutečné náklady na výrobu a z 

hlediska kvality analyzovat příčiny neshod a vyvodit z toho patřičné nápravné opatření. 

Reportováním neshod dojde ke zvýšení kvality. Protoţe některé vady vznikají aţ při 

uţití výrobku je třeba, aby informační systém umoţnil sledování reklamací od 

zákazníků. 

 

3.2.3. Technická příprava výroby  

Proces začne přenosem údajů z nabídky v Excaliburu do ERP. Následuje plánování 

materiálových potřeb (MRP I), kapacitní plánování a tvorba výrobního plánu 

s konkrétními začátky operací. 

 Plán výroby je nutno vytvářet striktně podle pevného algoritmu, který bude 

zakomponován do vybraného softwarového řešení. Cílem nového způsobu plánování 

výroby je:  

 Zlepšení cash flow urychlením zakázek s vyšší a dřívější platbou 

 Ušetření nákladů za dopravu k zákazníkovi prostřednictvím slučování 

zakázek, které půjdou do stejného regionu 

 Sníţení vázanosti oběţného kapitálu v materiálových zásobách 

 

Nový způsob tvorby plánu výroby bude mít na vstupu zakázku od obchodního zástupce, 

která uţ při svém zaloţení zohlednila aktuální výrobní plán. Hlavním kritériem pro 

zařazení do výrobního plánu je stále poţadovaný termín dodání. Novým faktorem pro 

plánování je nejdříve a nejpozději moţný termín dodávky k zákazníkovi. Kritéria pro 

stanovení výrobního plánu budou tato: 

 Velikost zakázky (počet oken a dveří) 

 Poţadovaný termín dodání od 

 Poţadovaný termín dodání do 

 Doba dopravy 

 Spotřeba efektivního časového fondu (doba výroby) 
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 Očekávaný Cash Flow (doplatek nebo celá suma faktury) 

 Splatnost (dny) 

 Cena dopravy do místa 

Tvorba výrobního plánu bude sledovat tyto priority:   

1) splnění dodacího termínu zákazníka (od-do) 

2) hodnota očekávaného cash flow (větší zakázka má přednost, protoţe přinese 

větší hotovost) 

3) doba splatnosti 

4) region zakázky (u zakázek do zahraničí je doprava důleţitější, protoţe je 

nákladnější) 

Při tvorbě plánu výroby je nutné respektovat moţnost dopředného i zpětného plánování 

dodávek.  

 

3.2.4. Skladové hospodářství  

Skladové hospodářství bude vedeno online v informačním systému. Relevantní reálné 

operace budou paralelně prováděny v informačním systému. Online přehled o stavu 

skladu pomůţe managementu si kdykoliv vytvořit představu o celkové hodnotě. Nastaví 

se hodnoty pojistné zásoby podle zkušeností plánovačů. Tyto hladiny budou pravidelně 

revidovány a upravovány podle potřeby. Významnou roli ve vyuţití reálné evidence 

skladu bude minimalizace rozdílů mezi plánovanou a skutečnou spotřebou materiálu. 

Problém zbytkového hospodářství, tj. prořezy u profilů bude řešen přijetím prořezů zpět 

na sklad, coţ sice navýší administrativu oproti stávajícímu stavu, ale na druhou stranu to 

umoţní zpřesnit evidenci skladových zásob a tím i nákupní proces. Problémem, který 

musí vyřešit nový informační systém je evidence nové délky proříznutého profilu, coţ 

ale při současné úrovni ERP systémů není problém. 

 

3.2.5. Nákup  

Zásadní změnou v procesu nakupování bude snaha o maximální přesnost v dodacích 

termínech a mnoţstvích, coţ umoţní spolu s přesně fungujícím výrobním plánem sníţit 

skladové zásoby na nezbytně nutnou míru. Poţadavky na nákup materiálových prvků 

vychází z materiálové kalkulace (MRP I), která obsahuje poţadavky na nákup spolu 
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s termínem dodání. Základním předpokladem správné materiálové kalkulace MRP I je 

spolehlivá skladová evidence. Další podporou nákupu je stanovení minimálních zásob a 

jejich nastavení v informačním systému. Díky reportovacím nástrojům bude sledována 

velikost skladové zásoby a bude moţno sledovat další ukazatele jako například poměr 

stavu skladu vůči objemu zakázek, které jsou plánovány pro výrobu, čímţ bude moţno 

sledovat kvalitu nákupního procesu a snadněji se zaměřit na odstranění nedostatků. 

 

3.2.6. Ekonomická agenda  

veškerá fakturace, platby, mzdy, bankovní styk, účtování příjmu dodavatelských faktur, 

řízení majetku, zpracování INTRASTATu a další ekonomické agendy budou převedeny 

do nového ERP systému. Zásadní výhodou oproti stávajícímu řešení bude propojení 

všech procesů firmy do jednoho prostředí, takţe pracovní tok se podstatně zjednoduší a 

především zautomatizuje, čímţ se eliminuje riziko lidské chyby na minimum. 

 

3.3. Výběr ERP systému 

Výběr výrobce ERP patří společně s výběrem implementátora k absolutně kritickému 

rozhodnutí celé mise změny informační strategie. Z tohoto důvodu jsem oslovil řadu 

firem, které mi jsou nějakým způsobem známy jako dodavatelé ERP, popř. jsem se 

inspiroval reklamami v tisku nebo na internetu. Značnou pomoc při získání přehledu mi 

poskytnul web Systemonline.cz (10), který shromaţďuje údaje o softwarových 

produktech výrobců pro řešení ERP systémů a všeobecně se komplexně zabývá 

problematikou informačních systémů. Do svého seznamu v tabulce č.8 jsem zařadil tyto 

firmy, které se mi zdály jako relevantní pro oslovení s poţadavkem na nabídku: 

Název softwarového řešení Výrobce Implementátor 

ABRA Gx ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. 

BYZNYS ERP J.K.R. J.K.R. 

Epicor ERP Epicor Software 

Corporation 

EPICOR SOFTWARE 

SLOVAKIA S.R.O 

HELIOS Orange Asseco Solutions, a.s. PC Help s.r.o. 

IFS Aplikace IFS AB IFS Czech s.r.o. 

KARAT KARAT Software a.s. KARAT Software a.s. 
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Microsoft Dynamics NAV Microsoft s.r.o. Web Com a.s.   

Oracle JD Edwards Oracle  Algotech s.r.o.   

QI - Informační systém pro 

kaţdou firmu 

DC Concept a.s. DC Concept a.s. 

SAP Business One SAP AG Versino CZ s.r.o.   

Tabulka 8 Přehled poptávaných dodavatelů IS, zdroj: vlastní 

Od všech těchto společností (kromě Algotech s.r.o.) jsem dostal cenovou nabídku 

včetně vyplněného dotazníku, jehoţ otázky jsem pouţil jako kritéria pro výběr IS.  

Důleţitým faktorem ovlivňujícím cenu IS většinou bývá počet uţivatelů. Po zváţení 

výsledků z analytické části a po diskuzi s managementem podniku jsem v tabulce č. 9 

navrhl tyto role v novém informačním systému: 

Název role Pracovní agenda v ERP Počet rolí 

Jednatel Vše 1 

Ekonomka Faktura, účetnictví, majetek 1 

Technická 

příprava výroby 

Nákup, tvorba výrobního plánu, skladové 

hospodářství 2 

Expedient Vedení skladu, plánování expedice 1 

Obchodník Nabídky, prodejní zakázky, návštěvy zákazníků 7 

Celkem uživatelů  12 

Tabulka 9 Přehled uţivatelských rolí budoucího IS, zdroj: vlastní 

 

Při výběru nového ERP jsem se rozhodl vytvořit matici kritérií s váhami, které určí 

výsledné skóre jednotlivých řešení. Vítězné řešení bude následně hodnoceno metodami 

pro hodnocení investic. Zjistíme veškeré náklady za celé období uţívaní informačního 

systému a následně porovnáme s očekávanými přínosy v oblasti cash flow. 

V následujících odstavcích hodnotím produkty jednotlivých dodavatelů tak, jak je 

podali ve svých nabídkách. Pro hodnocení jsou pouţita kriteria, která byla stanovena 

v informační strategii. 

 



 

-70- 
 

3.3.1. Abra G3 

Společnost ABRA Software a.s. podala nabídku jak na vlastní softwarový produkt, tak i 

na vlastní projekt implementace. Společnost nabízí škálu produktů v návaznosti na 

velikost uţívajícího podniku. Pro společnost SEDMA systém s.r.o. doporučila produkt 

Abra G3. Výtahem z nabídky bylo moţno hodnotit následující oblasti dodávky 

softwarového produktu: 

 

Možnost pronájmu licence (SaaS)   

Moţnost pronájmu existuje, měsíční platba pro 12 uţivatelů činí 11 760,-Kč měsíčně. 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Moţnost provozování systému na pronajatém hardwaru existuje. Cena je 800 Kč,- za 

uţivatele tj. 9 600,-Kč měsíčně za 12 uţivatelů. 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

1 375 aktivních instalací v ČR, 216 aktivních instalací na Slovensku 

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

nesledováno 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Integrace je moţná, lze ji garantovat. 
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Image dodavatele 

Produkt je špičkou na českém ERP trhu.   

 

Doba existence na trhu 

Na českém a slovenském trhu se pohybují od roku 1991 tedy 22 let 

 

Náklady na provoz 

Při vyuţití stávajícího serveru je moţno platit pouze licence za software tedy 11 760,- 

Kč.  Interní podpora není nutná – poskytnuta dodavatelem. 

Celková cena licence za 10 let 11 760,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 1 411 200,-Kč 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Interní nároky jsou nulové, v případě pronájmu licence SaaS je podpora v ceně licence. 

V případě jednorázového nákupu softwaru je odhadovaná cena podpory ze strany 

ABRA 37 956,-Kč ročně. 

 

Reportovací nástroje 

Navýšení ceny za reporty o 40.000,-Kč. Nástroj není příliš komplexní, je středně 

flexibilní. Celkovou cenu za licence za 10 let tím navýší na 1 451 200,-Kč 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Data je moţno si zálohovat na vlastní zálohovací zařízení i při vyuţiti pronájmu licence 

SaaS. 
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Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

 

Reference z implementovaných projektů 

Celkem 279 projektů z toho 4 projekty v odvětví výroba a zpracování výrobků z plastu 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Dodány jednotlivé ţivotopisy, zkušenosti konzultantů řádově nad 10 let 

 

Kvalita projektového plánu 

Projekt v nabídce blíţe nespecifikován 

 

Kvalita metodiky 

Společnost má vlastní patentově chráněnou metodiku SAFE, která zahrnuje 15 let 

zkušeností s implementacemi. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Jako kritické faktory úspěchu byly uvedeny milníky projektu. To nepovaţuji za 

dostatečnou specifikaci. 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Denní penalizace bude stanovena dodatečně. 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 
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Celková cena za projekt : 206 700,- Kč  

 

Doba trvání projektu 

Plánovaná doba implementace 20 pracovních dnů. 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

1 300 Kč/hod + 690,- Kč za výjezd tj. 10 400,-Kč 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Je potřeba zajistit na straně zákazníka – „Vedoucí implementačního týmu“. Rozsah cca 

25% doby implementace tedy cca 40 hod. 

Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 1 451 200,-Kč 

Platba za projekt 206 700,-Kč 

Náklady na podporu provozu 0,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Platba za Cloud 0,-Kč 

TCO 1 657 900,-Kč 

Tabulka 10 TCO ABRA, zdroj:vlastní kalkulace 

3.3.2. Byznys ERP 

Dodávku na toto softwarové řešení podala firma J.K.R. spol. s r.o. Ta je zároveň 

dodavatelem softwaru i projektu jeho implementace. Nabídka byla podrobena stejné 

analýze: 
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Možnost pronájmu licence (SaaS)  

Nespecifikováno, uvedena pouze pevná cena za 12 licencí za 155.000,-Kč. K tomu je 

potřeba ještě připočíst 8 x 5.000,- Kč za licence pro CRM modul. Celková částka tak 

činí 155 000,-Kč + 40 000,-Kč = 195 000,-Kč 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Spolupracují s externími společnostmi, cenu nechtějí určit bez bliţší specifikace. 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

Celkově 1500 instalací z toho cca 30 na Slovensku 

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

 BACHL, spol. s r.o.   – výrobce stavebních materiálů  www.bachl.cz 

 Kasalova pila s.r.o.  – stavební výroba (okna, dveře) http://www.kasalovapila.cz/ 

 Bohemia Lignum - Stavební Výplně a.s.   – výroba oken a dveří 

http://www.stavebnivyplne.cz/ 

 KV RESTAV s.r.o.   – výroba oken a dveří   http://www.kvrestav.cz/ 

 STAHL EUROOKNA s.r.o.   – výrobce oken a dveří, http://www.stahlokna.cz/  

 LD OKNA a.s. – dřevěná a plastová okna  http://www.ld-okna.cz/ 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Ano moţnost existuje, firma má zkušenosti s integrací produktů třetích stran. 

 

 

http://www.bachl.cz/
http://www.kasalovapila.cz/
http://www.stavebnivyplne.cz/
http://www.kvrestav.cz/
http://www.stahlokna.cz/
http://www.ld-okna.cz/
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Image dodavatele 

Firma má dlouhodobou zkušenost, dobré reference, trochu vágní nabídka od 

obchodníka, trochu odbytá s pocitem, ţe stejně nedostane objednávku. 

 

Doba existence na trhu 

Firma je na trhu od roku 1991 tedy 22 let. 

 

Náklady na provoz 

Podpora ze strany J.K.R. je první rok zdarma. Následně je kalkulována na 20% z ceny 

licence ročně. Tedy 39 000,-Kč ročně. Náklady na podpory za 10 let jsou tedy 9 x 

39 000,-Kč = 351 000,-Kč 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Lze se obejít bez specialisty na provoz a správu systému. Lze vyuţít podporu ze strany 

J.K.R. s.r.o.  

 

Reportovací nástroje 

Existují 3 úrovně aportovacích nástrojů: Module Excellent  pro výstupy do MS Excel, 

Modul manaţer – ekonomické výstupy a sestavy, Modul Byznys BI – OLAP nástroje, 

datové kostky. 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Data je moţno si nezávisle zálohovat i při poskytování sluţby Cloud 
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Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

Reference z implementovaných projektů 

 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.  -  kancelářské potřeby;  www.koh-i-

noor.cz  

 LETIŠTĚ BRNO a.s.  - Provoz letiště Brno- Tuřany http://www.brno-airport.cz/ 

 NOHEL GARDEN - velkoobchod zahradnickými potřebami 

http://www.nohelgarden.cz/ 

 RAVAK, a.s.   - výroba a prodej koupelnového vybavení  http://www.ravak.cz/ 

 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  -  vydavatelská skupina  http://www.vlp.cz/ 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

nespecifikováno 

 

Kvalita projektového plánu 

Projektový plán dodaný v nabídce: 

Předimplementační příprava do 20 dnů od uzavření smlouvy. 

Oponentura do 10 dnů od předání Předimplementační přípravy. 

Implementace dle návrhu v Předimplementační přípravě – cca 40 dnů. 

Předání do rutinního provozu do 60 dnů od  zahájení Implementace. 

Celkem do 90 – 120  dnů od uzavření smlouvy 

 

 

 

 

http://www.koh-i-noor.cz/
http://www.koh-i-noor.cz/
http://www.brno-airport.cz/
http://www.nohelgarden.cz/
http://www.ravak.cz/
http://www.vlp.cz/
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Kvalita metodiky 

Na projektu obvykle ze strany J.K.R. pracuje hlavní konzultant garant s dalšími 2-3 

konzultanty.  Dodavatel má vlastní metodologii LogFRAME, blíţe ji nespecifikoval, 

kromě obecných konstatování o spolupráci implementačního teamu s managementem. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Dodavatel uvedl tyto faktory: Připravenost HW základny, Převod dat, Proškolení 

obsluhy, Rutinní provoz. Toto nepovaţuji za kritické faktory úspěchu projektu. 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Není-li ze strany zhotovitele dodrţen termín předání Předimplementační přípravy, 

objednateli vzniká nárok na úhradu vzájemně dohodnuté smluvní pokuty ve výši 

1 000 Kč za kaţdý pracovní den překročení termínu předání předimplementační 

přípravy. 

Jestliţe na základě výsledků předimplementační přípravy bude mezi účastníky této 

smlouvy nesporná skutečnost, ţe systém třídy BYZNYS
®

 není schopen splnit 

poţadavky objednatele na vlastní podnikový informační systém, je objednatel oprávněn 

nejpozději do 10 dnů od předání předimplementační přípravy odstoupit od této 

Smlouvy. Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny předimplementační přípravy 

v celém rozsahu a vůči objednateli mu nevznikají ţádné závazky ani nárok na jiná 

finanční plnění. 

Jestliţe se objednatel rozhodne odstoupit od této Smlouvy, je oprávněn tak učinit pouze 

nejpozději do 10 dnů od termínu sjednaného touto smlouvou k ukončení oponentury 

předimplementační přípravy. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny předimplementační 

přípravy v celém rozsahu a objednatel je dále povinen zaplatit zhotoviteli vzájemně 

dohodnuté odstupné ve výši trojnásobku hodnoty předimplementační přípravy 

(maximálně však 100 000 Kč). Odstupné není objednatel povinen platit pouze 

v případě, ţe je shoda mezi objednatelem a zhotovitelem v tom, ţe závěr 
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předimplementační přípravy je takový, ţe nelze zabezpečit správnou funkčnost 

informačního systému objednatele dodávaným systémem třídy BYZNYS
®
.  

Není-li ze strany objednatele dodrţen termín ukončení oponentury předimplementační 

přípravy a je-li tím způsobeno nedodrţení termínu Implementace, zhotoviteli vzniká 

nárok na úhradu vzájemně dohodnuté smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za kaţdý 

pracovní den překročení termínu Implementace. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovení 

náhradního termínu zahájení Implementace a dalších termínů od toho se odvíjejících. 

Není-li ze strany zhotovitele dodrţen termín ukončení Implementace, objednateli vzniká 

nárok na úhradu vzájemně dohodnuté smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za kaţdý 

pracovní den překročení termínu ukončení Implementace.  

Jestliţe objednatel odstoupí od smlouvy v průběhu Implementace, zhotoviteli vzniká 

nárok na úhradu vzájemně dohodnutého odstupného ve výši ceny licence systému třídy 

BYZNYS
®
 dle této smlouvy v plné výši. Dále má zhotovitel právo poţadovat 

proplacení veškerých nákladů spojených s rozpracovanou Implementací. 

Není-li ze strany zhotovitele dodrţen termín předání do rutinního reţimu, objednateli 

vzniká nárok na úhradu vzájemně dohodnuté smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za kaţdý 

pracovní den zpoţdění.  

Tyto podmínky povaţuji za standardní a akceptovatelné. 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Předimplementační analýza         38 000,- Kč 

Implementace           83 000,- Kč 

Rozhraní pro Excalibur       50 000,- Kč. 

Celkem                  171 000,-Kč

    

Doba trvání projektu 

90 aţ 120 dní 
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Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Systémové práce nad rámec projektu: 960,- Kč/hod. 

Konzultační práce nad rámec projektu: 7 200,- Kč/člověkoden 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Pro implementační projekt je potřeba jednoho garanta projektu, časové nároky blíţe 

nespecifikovány.  

 Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 195 000,-Kč 

Platba za projekt 171 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 351 000,-Kč 

Mzdové náklady za správce  0,-Kč 

Platba za Cloud 0,-Kč 

TCO 717 000,-Kč 

Tabulka 11 TCO Byznys ERP, zdroj: vlastní kalkulace 

3.3.3. Epicor 9  

Společnost EPICOR SOFTWARE SLOVAKIA S.R.O. zaslala nabídku jak na produkt, 

tak i na implementační projekt. Její vyhodnocení je následující: 

 

Možnost pronájmu licence (SaaS)   

Neposkytují. 

Celková jednorázová cena za licence byla stanovena na 30 000,-EUR, coţ odpovídá 765 

000,-Kč při kurzu 25,50 CZK/EUR 
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Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Nespecifikováno 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

Neuvedeno. 

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

Neuvedeno. 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Lze integrovat pomocí rozhraní XML. 

 

Image dodavatele 

Nadnárodní společnost zaloţena v roce 1984. Jejich řešení je velmi sofistikované a mají 

dobrou pověst. Pokrývají veškeré poţadované agendy 

 

Doba existence na trhu 

Na českém trhu fungují 20 let. 

 

Náklady na provoz 

Podpora uţivatelů včetně upgradu software je stanovena 20% z ceny licence ročně tedy 

153 000,-Kč.  
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Předpokládané personální nároky na správu systému 

Nutný jeden správce systému. Mnou odhadované mzdové náklady jsou 35 000,-Kč 

měsíčně. Tento fakt zvedne celkové náklady za 10 let o 4 200 000,-Kč (35 000,-Kč x 12 

měsíců x 10 let) 

Reportovací nástroje 

Výborné velmi komplexní nástroje BI ve všech oblastech podniku. Velmi dobře je i 

řešeno hodnocení výkonnosti podniku jako samostatný reportovací modul. 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Data lze provozovat na vlastním serveru. Tento problém tedy není relevantní. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

Reference z implementovaných projektů 

Neuvedeno 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Neuvedeno 

 

Kvalita projektového plánu 

Projektový plán neuveden 

 

Kvalita metodiky 

Vlastní sofistikovaná metodologie Signature. Jedná se o šesti-krokový 
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proces kontroly a řízení, kde je samozřejmostí aktivní zapojení realizačního týmu ze 

strany zákazníka. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Neuvedeny 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy.  

Neuvedeno 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

89 424,- EUR coţ odpovídá 2 280 312,-Kč při kurzu 25,50 CZK/EUR 

 

Doba trvání projektu 

Zhruba 40 pracovních dnů 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Konzultace   80 EUR / h = 2 040,-Kč/hod x 8 hodin = 16 320,-Kč/den 

Cestovné  40 EUR / h = 1 020,-Kč/hod 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Neuvedeno 
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Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 765 000,-Kč 

Platba za projekt 2 280 312,-Kč 

Náklady na podporu provozu 153 000,-Kč 

Mzdové náklady za správce 4 200 000,-Kč 

Platba za Cloud 0,-Kč 

TCO 7 398 312,-Kč 

Tabulka 12 TCO Epicor, zdroj: vlastní kalkulace 

 

3.3.4. Helios Orange 

Společnost PC Help s.r.o. je partnerem společnosti Asseco Solution s.r.o., která produkt 

Helios Orange vyvinula. Poskytuje implementační projekt a zároveň je oprávněna 

poskytovat licence pro tento produkt. Hodnocení produktu je následující: 

Možnost pronájmu licence (SaaS)  

Ano, umoţňuje i při vyuţití stávajícího serveru. Cena pro danou konfiguraci licencí je 

následující: 

Pronájem měsíčně  10 979,- Kč  

Pronájem čtvrtletně  32 475,- Kč  

Pronájem pololetně  63 865,- Kč  

Pronájem ročně  123 819,- Kč  

 Protoţe sledujeme minimální zátěţ Cash Flow, tak pro kalkulaci celkových nákladů za 

10 let zvolím měsíční platbu tedy 10 979,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 1 317 480,-Kč. 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Neuvedeno 
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Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

Celkový počet instalací v ČR je 5 000 firem.  

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

Neuvedeno. 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Integrace je moţná. 

 

Image dodavatele 

Nejrozšířenější ERP systém v ČR mezi středně velkými podniky. Vítězství 

v soutěţi ERP Czech 2004 jako "nejlepší informační systém pro středně velké firmy" 

 

Doba existence na trhu 

16 let. 

 

Náklady na provoz 

Roční náklady na údrţbu činí 52 071,-Kč. Za 10 let vzniknou náklady 520 710,-Kč. 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Ţádné, bude vyuţita plná podpora dodavatele. 
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Reportovací nástroje 

Manaţerské rozhraní, Výkazy, Finanční analýza, Plánování, Řízení peněţních toků, 

Datové kostky OLAP 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Data lze drţet na vlastním serveru. Toto kriterium proto není relevantní. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

 

Reference z implementovaných projektů 

Provedeny projekty asi ve 40 společnostech 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Není uvedeno 

 

Kvalita projektového plánu 

Přiměřeně propracovaný. 

 

Kvalita metodiky 

Nejdříve bude zpracována implementační studie, která stanoví přesnou cenu. 
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Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Budou stanovena akceptační kriteria.  

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Není uvedeno. 

 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Implementační studie činí 120 000,-Kč + cena implementace 274 000,-Kč činí 

dohromady 394 000,-Kč. 

 

Doba trvání projektu 

Analýza…….……..……………………………………………………..………….6 - 8 týdnů  

Implementace..……………………………...…………………………….….…..12 - 16 týdnů  

Převody dat….…………………………………………………..………….…….….…2 týdny  

Ověřovací provoz……………………………………………………….………2 týdny 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Při smluvním závazku činí cena konzultanta 800,-Kč na hodinu, tj. 8 hodin x 800,-Kč = 

6 400,-Kč. 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Neuvedeny. 
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Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 1 317 480,-Kč 

Platba za projekt 394 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 520 710,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Platba za Cloud 0,-Kč 

TCO 2 232 190,-Kč 

Tabulka 13 TCO Helios Orange, zdroj: vlastní kalkulace 

 

3.3.5. IS Karat 

Dalším nabídnutým produktem je informační systém Karat, na nějţ nabídku podala 

společnost Axima spol. s r. o. s následujícím vyhodnocením: 

 

Možnost pronájmu licence (SaaS)  

Měsíční cena SaaS pro prvních 36 měsíců, po dobu platnosti kontraktu, se závazkem na 

36 měsíců je 59 114,-Kč. Od 37.měsíce je cena 32 238,-Kč měsíčně. Kalkulace na 10 let 

je 59 114,-Kč x 36 měsíců + 32 238,-Kč x 12 měsíců x 7 let = 4 836 096,-Kč 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Ano, podporují, cena neuvedena. Nicméně lze vyuţít vlastní server. 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

Asi 500 instalací v ČR a SR. 
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Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

Výrobce dveří MRB Sazovice. 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Existuje, bude v řádu 10 000,-Kč 

 

Image dodavatele 

Méně významný hráč na českém trhu ERP, relativně dobře zpracovaný popis produktu a 

funkcionalit na webových stránkách http://www.karatsoftware.cz 

 

Doba existence na trhu 

Od roku 1998 tedy 15 let. 

 

Náklady na provoz 

Podpora ze strany dodavatele řádově v objemu 15% z ceny jednorázových licencí tedy 

71 516,-Kč za rok x 10 let = 715 160,-Kč. 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Bude potřeba jeden správce systému. Mzdové náklady 35 000,-Kč x 12 měsíců x 10 let 

=  4 200 000,-Kč 
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Reportovací nástroje 

IS Karat má v sobě integrován nástroj KARAT ANALYZER. Pro náročnější analýzy 

vyuţívají externího dodavatele BI.  

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Lze vyuţít vlastní server, takţe otázka vlastního zálohování v Cloudu není relevantní. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

Reference z implementovaných projektů 

 Hanácká kyselka – nealkoholické nápoje 

 Hortim Int., Hortim SK - velkoobchod ovocem a zeleninou, distribuční sklady 

 Cargo Hortim  - kamionová doprava a rozvozy z distribučních skladů 

 Truck Trade - prodej a servis nákladních automobilů 

 Diskus  - produkty pro ukládání dat, příslušenství IT a spotřební elektronika 

 Cykloworld  - prodej kol a cyklistických potřeb 

 ČSAD Havířov, ČSAD Frýdek Místek, ČSAD Karviná  - autobusová a 

kamionová doprava 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Neuvedeno 

 

Kvalita projektového plánu 

Kvalitně zpracovaný plán, detailně rozepsané fáze, zaměřeno splnění strategického 

plánu v implementovaném podniku. 
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Kvalita metodiky 

Nemají vlastní metodiku, odkazují se na popsané projektové fáze. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Neuvedeny, odkaz na projektový plán. 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Za nedodrţení termínu je to 500 - 1 000 Kč za den. 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Celková cena za projekt je 508 402,-Kč 

 

Doba trvání projektu 

Dle nabídky je optimální doba pro zahájení analýzy 6 měsíců před ostrým provozem. 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Cca 10 000,-Kč   

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Všichni účastníci musí být k dispozici na školení, vedoucí projektu ze strany zadavatele 

bude potřebovat 50% času navíc. Ve finančním vyjádření je to řádově 20 000,-Kč (50% 

mzda) x 6 měsíců = 120 000,-Kč 
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Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 4 836 096,-Kč  

Platba za projekt + integrace Excalibur 518 402,-Kč 

Náklady na podporu provozu 715 160,-Kč 

Mzdové náklady za správce 4 200 000,-Kč 

Mzdové vícenáklady na vedoucího projektu 120 000,-Kč 

Platba za Cloud 0,-Kč 

TCO 6 069 658,- Kč 

Tabulka 14 TCO pro IS Karat, zdroj: vlastní kalkulace 

 

3.3.6. IFS  

Nabídku pro dodávku produktu i pro implementační projekt poskytla společnost IFS 

Czech s.r.o. Hodnocení je následující: 

 

Možnost pronájmu licence (SaaS)   

Cena je sloţena z iniciálního poplatku a měsíční platby. Pronájem je podmíněn vyuţitím 

sluţeb Cloudu. 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Cena je sloţena z iniciálního poplatku a měsíční platby 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

V ČR bylo provedeno celkem 75 instalací a přes 2 000 instalací na celém světě. 

 

 



 

-92- 
 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

IFS Aplikace je univerzální řešení All-In-One, které je flexibilně navrţeno pro pouţití v 

různých typech podniků s různými typy výrob.  

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Bezproblémová integrace, IFS vyuţívá architekturu SOA. 

 

Image dodavatele 

Nadnárodní veřejně obchodovatelná společnost ze Švédska s velmi kvalitním 

produktem.  

 

Doba existence na trhu 

Od roku 1983 celosvětově, od roku 2000 v ČR, tedy 30 let. 

 

Náklady na provoz 

Celkové náklady na provozování, včetně licencí a údrţby jsou 100 000,-Kč měsíčně 

tedy 100 000,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 12 000 000,- Kč. 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Téměř nulové, pouze administrace oprávnění 

 

Reportovací nástroje 

Velmi rozvinuté, komplexní a kvalitní reportování. 
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Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Data v Cloudu lze zálohovat i nezávisle na poskytovateli. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

Reference z implementovaných projektů 

75 instalací bylo provedeno českou pobočkou. Reference jsou především větší výrobní 

podniky 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Neuvedeno 

 

Kvalita projektového plánu 

Neuvedeno 

 

Kvalita metodiky 

Vlastní metodika AIM. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Definují se v tzv. PDD, tj. Project Definition Document. Ten je základním kamenem 

projektu a vzhledem k němu se vyhodnocuje míra naplnění stanovených cílů.  

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Smluvní pokuty jsou vţdy dohodou, dbají vyrovnanost podmínek dodavatel/odběratel.  
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Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Cenu za projekt nechtějí uvést, je příliš individuální, nutno provést analýzu. 

Podle mého odhadu by cena za projekt od takového dodavatele mohla být řádově 

2 500 000,-Kč 

 

Doba trvání projektu 

6-9 měsíců dle rozsahu projektu a kapacity ze strany zákazníka.  

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Denní náklady na konzultanta 13 000,- Kč  

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Nespecifikováno.  Můj předpoklad je asi 20% času pro vedoucího projektu zadavatele. 

Tedy 20% z  40 000,-Kč je 8 000,-Kč x 6 měsíců = 48 000,-Kč 

 

Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 0,-Kč 

Platba za projekt 2 500 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 0,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Mzdové vícenáklady na vedoucího projektu 48 000,-Kč 

Platba za Cloud (vč.licencí) 12 000 000,- Kč 

TCO  14 548 000,- Kč 

Tabulka 15 TCO IFS, zdroj: vlastní kalkulace 
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3.3.7. Microsoft Dynamics NAV 

Nabídku na produkt MS Dynamics NAV podala firma WEBCOM a. s. Její hodnocení je 

následující: 

Možnost pronájmu licence (SaaS)   

Náklady na pronájem 12 licencí činí  23 216,- Kč měsíčně. Částka za 10 let dělá 

23 216,-Kč x 12 měsíců x 10 let =  2 785 920,-Kč.     

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Náklady na hosting infrastruktury činí 8 098,-Kč za měsíc. Náklady na 10 let činí  

8 098,-Kč x 12 měsíců x 10 let =  971 760,-Kč 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

neuvádí 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

neuvádí 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Integrace je moţná 

 

Image dodavatele 

Výrobcem je korporace Microsoft, která je absolutním světovým leaderem ve vývoji 

software vůbec.  
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Doba existence na trhu 

Od roku 1975, tedy 38 let. 

 

Náklady na provoz 

VPN monitoring s aktivním zásahem zahrnuje: 10h prací(např. změny v uţivatelských 

účtech), element pracovní jednotky 0,5h, 1x denně backup všech severů, 1x denně 

záloha SQL, SLA 99% za 7 500,-Kč měsíčně. Na dobu 10 let činí náklady 7 500,-Kč x 

12 měsíců x 10 let =  900 000,-Kč 

 

Předpokládané personální nároky na správu systému 

Náklady na správu jsou nulové, správa pokryta SLA. 

 

Reportovací nástroje 

Reporting Services – pokrývají celou oblast ERP. 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Je moţno zálohovat data na vlastním serveru. 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

 

Reference z implementovaných projektů 

 ACTIVA spol. s r.o. 

 ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. 

 BABY DIREKT s.r.o. 

 BIBUS s.r.o. 
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 B O R s.r.o 

 CONTEG, spol. s r.o. 

 CZ PRESS, spol. s r.o. 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 České Lupkové závody a.s. 

 EMCO spol. s r.o. 

 Fakultní nemocnice Brno 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

 Fakultní nemocnice Ostrava 

 Fakultní nemocnice Plzeň 

 Mark2 Corporation Czech a.s. 

 M B - S V I N G, s.r.o. 

 Městská nemocnice Ostrava 

 Mokate Czech s.r.o. 

 Nemocnice s poliklinikou Havířov 

 Ondrášovka a.s. 

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

 Pozemkový fond ČR 

 PTÁČEK - velkoobchod, a.s. 

 Servodata a.s. 

 Schmelzer s. r. o.  

 SYNLAB.CZ s.r.o. 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 Zdravotnický holding Královehradeckého kraje 

 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Firma disponuje 130 zaměstnanci. Jsou jiţ po čtvrté členem Inner Circle - sdruţující 

TOP 60 největších Microsoft Dynamics partnerů na světě jako jeden ze tří ve střední a 
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východní Evropě. Jsou největším partnerem společnosti Microsoft v České republice 

pro oblast podnikových řešení. 

 

Kvalita projektového plánu 

Předloţen návrh projektu, komunikační model a další. Kvalitně zpracované. 

 

Kvalita metodiky 

Vlastní metodika RIM (Rapid Implementation Metodology), úspěšně vyuţita 

v desítkách projektů. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Neuvedeny 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

neuvedeno 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Implementace standardního nasazení metodou RIM s výrobním modulem a montáţí činí 

825 000,-Kč.  Zprovoznění infrastruktury 6 000,-Kč. Celkem tedy 831 000,-Kč. 

 

Doba trvání projektu 

Minimální doba 2 měsíce, doporučená doba 3 měsíce  
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Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

1 650 Kč x 8 hodin = 13 200,-Kč 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Standardně je potřeba vedoucího projektu a klíčové uţivatele pro dané implementační 

oblasti. Vedoucí projektu ze strany zadavatele bude potřebovat 50% času navíc. Ve 

finančním vyjádření je to řádově 20 000,-Kč (50% mzda) x 3 měsíce = 60 000,-Kč 

Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 2 785 920,-Kč 

Platba za projekt 891 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 900 000,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Platba za Cloud 971 760,-Kč 

TCO 5 548 680,-Kč 

Tabulka 16 TCO MD NAV, zdroj: vlastní kalkulace 

3.3.8. Oracle JD Edwards 

Dodavatel řešení Oracle JD Edwards firma Algotech s.r.o. mi sdělila, ţe i základní 

řešení je pro Sedma systém s.r.o. zcela jistě finančně nepřijatelné, protoţe by se 

v případě pronájmu licence jednalo o částku nad 100.000,- Kč měsíčně. Tím jsem toto 

řešení vyřadil z výběru. 

 

3.3.9. QI  

Společnost DC Concept a.s. podala cenovou nabídku na softwarový produkt QI, který 

vyvinula a zároveň nabídla jeho implementaci. Hodnocení je následující: 

Možnost pronájmu licence (SaaS) 

Existuje. Cena je v hodnotě 5% z ceny licencí měsíčně.  
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Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Provozuje jejich externí partner Master Internet s.r.o. Lze pouţít i stávající server. 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

Více jak 600 instalací.  

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

Sulko, SunWin, Paramont, Alurex, 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Předběţný odhad integrace Excaliburu je 70 000,-Kč. 

 

Image dodavatele 

Jediná česká firma v soutěţi TOP 100 Vendors časopisu IT Week. 

 

Doba existence na trhu 

Od roku 2000 tedy 13 let. 

 

Náklady na provoz 

Celková cena licencí je 338 390,-Kč. Pokud sledujeme co nejmenší zatíţení cash flow, 

pak budu kalkulovat 5% měsíčně tj. 16 920,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 2 030 400,-Kč  
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Předpokládané personální nároky na správu systému 

Jednotky hodin týdně na administraci, bez vícenákladů.  

 

Reportovací nástroje 

- Tvorba uţivatelských filtrů (zdarma) 

- Tvorba vlastních formulářů a tiskových sestav (5 000+5 000, volitelné půldenní 

školení) 

- Vyuţití předdefinovaných datových kostek (Obchodní partneři, Poskytnutá 

plnění, Přijatá plnění, Účetnictví, Výrobní zakázky, Zboţí a výrobky), tzv. QI 

manaţer, (20 000 Kč) 

- OLAP řešení pro tvorbu vlastních OLAP kostek, generování z datových skladů 

(řádově 100 000 Kč) 

- IBM Cognos (řádově od 250 tis.) 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

V případě pouţívání vlastního serveru není relevantní. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

 

Reference z implementovaných projektů 

Celkově k 31. 12. 2012 máme 712 instalací, z toho v ČR kolem 500, v SR kolem 200, 

jednotky v zemích EU. 

Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Neuvedeno. 
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Kvalita projektového plánu 

- Plán implementace - analýza budoucího řešení (popis procesů, datová struktura, 

konverze a převody dat, organizační a datová struktura, školení, návrhy 

testovacích scénářů, testování nastavení a procesů), detailní konfigurace 

dodávek, řídící struktura implementace. 

- Popis procesů, pokud zákazník vyţaduje. 

- Dodávka a instalace QI 

- Dodávka hardware (je-li dohodnuta, stává se předmětem dodávky a realizace) 

- Příprava a realizace programových úprav (jsou-li dohodnuty) 

- Tvorba testovacího prostředí 

- Konverze a převody datové základny ze stávajících systémů 

- Customizace řešení pro potřeby zákazníka dle Plánu implementace 

- Školení a implementace všech implementovaných modulů QI 

- Tvorba scénářů a testování funkcionality 

- Finální převody dat 

- Náběh do rutinního provozu, podpora při zpracování prvních výstupů 

- Zhodnocení rutinního provozu nového IS QI a návrh dalších opatření 

- Stanovení strategie provozu QI 

- Podpora, údrţba systému QI 

- Společný rozvoje systému QI 

 

Kvalita metodiky 

Společnost má vlastní metodiku ROPNIS.  

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

Přiloţen návrh implementační smlouvy, detailně definovány fáze projektu, změnové 

řízení apod. 
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Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Podle vzájemné dohody, vyváţené pro obě strany. 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Celková cena implementace 400 000,-Kč. 

 

Doba trvání projektu 

Odhadem 3-9 měsíců. 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Cena konzultanta je 8 000 – 10 000,- Kč denně 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Klíčový uţivatelé a člen řídícího výboru musí věnovat projektu jednotky hodin. 

Vedoucí projektu ze strany objednavatele na plný úvazek tedy 9 měsíců x 40 000,-Kč = 

360 000,-Kč. 

Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 2 030 400,-Kč 

Platba za projekt 400 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 0,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Mzdové vícenáklady na vedoucího projektu 360 000,-Kč 

Platba za Cloud 0,- Kč 

TCO 2 790 400,- Kč 

Tabulka 17 TCO QI, zdroj:vlastní kalkulace 



 

-104- 
 

3.3.10. SAP Business One  

Nabídku na informační systém SAP Business One podala společnost Versino CZ s.r.o. a 

její vyhodnocení je následující: 

Možnost pronájmu licence (SaaS)  

Ano, existuje, ale je podmíněna vyuţitím sluţeb Cloudu. 

 

Možnost provozu v Cloudu z důvodu možné efektivní údržby hardwaru 

Ano, existuje. Cena samotné sluţby je 13 500 Kč/měsíc. Celkové náklady za 10 let jsou 

tedy 13 500,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 1 620 000,-Kč 

 

Počet referencí ve zpracovatelském průmyslu 

V České republice je cca 150 implementací SAP Business One, celosvětově se jedná o 

více neţ 38 000 firem. 

 

Počet referencí v oblasti výroby stavebních výplní 

 Gromathic s.r.o. - http://www.gromathic.cz 

 VORLÍČEK - PLAST s.r.o. - http://www.plastova-okna-dvere.cz/ 

 ALUPLAST s.r.o. - centrála Prievidza - http://www.aluplast.sk 

 Okna Macek a.s. - http://www.oknamacek.cz 

 

Možnost integrace stávajícího softwaru Excalibur 

Aktuálně integruje konstrukční řešení KLAES, Schucal, Misoft PP3, Technosoft Okna a 

ORGADATA. Integrace s Excalibur je moţná. 

 

http://www.gromathic.cz/
http://www.plastova-okna-dvere.cz/
http://www.aluplast.sk/
http://www.oknamacek.cz/
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Image dodavatele 

Celosvětová jednička na trhu ERP.  

 

Doba existence na trhu 

od roku 2002 tedy 11 let. 

 

Náklady na provoz 

Pronájem licence SAP Business One OnDemand (SaaS): 4x Professional User, 

8xLimited User stojí 23 200,-Kč měsíčně. 

Pronájem licencí doplňkových modulů:  2 050,-Kč měsíčně. 

Licenční model některých doplňkových modulů zatím neumoţňuje plné pořízení 

prostřednictvím pronájmu – jedná se o formu trvalých licencí formou jednorázového 

nákupu. Je to modul Majetek (20 000,-Kč) a modul Výroba – obecné moduly (100 000,-

Kč) tedy celkem 120 000,-Kč. Roční poplatek za údrţbu modulů Majetek a Výroba - 

obecné moduly je 15 000,-Kč. Servisní smlouva v rozsahu 5 hodin měsíčně 

(předpoklad) v ceně 5 000,-Kč měsíčně. 

 Rekapitulace: 

Jednorázově: nákup modulů Majetek, Výroba-obecné moduly 120 000,-Kč 

Ročně: údrţba modulů Majetek, Výroba-obecné moduly    15 000,-Kč 

Měsíčně:  SAP Business One OnDemand     23 200,-Kč 

  Doplňkové moduly        2  050,-Kč 

Servisní smlouva 5 hod/ měsíčně (předpoklad)                   5 050,-Kč    

Kalkulace pro období 10 let: 120 000,-Kč + 15 000,-Kč x 10 let + 23 200,-Kč x 12 

měsíců x 10 let + 2 050,-Kč x 12 měsíců x 10 let + 5 050,-Kč x 12 měsíců x 10 let = 

3 906 000,- Kč    
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Předpokládané personální nároky na správu systému 

Minimální, pouze správa autorizace uţivatelů. 

 

Reportovací nástroje 

standardní výkazy (sada výkazů je součástí kaţdého modulu) 

uţivatelské dotazy (SAP Business One obsahuje nástroje pro vytváření uţivatelských 

reportů) 

Crystal Reports – tento reportovací nástroj byl plně integrován se SAP Business One 

Interaktivní dashboardy 

Moţnost rozšířit projekt o řešení Business Intelligence pro SAP Business One – 

PowerOLAP 

 

Možnost odstoupení od užívání software, zálohovaná data pod vlastní kontrolou 

Je moţné dohodnout nezávislé zálohování na vlastním serveru. 

 

Kriteria pro zvolení implementátora projektu: 

 

Reference z implementovaných projektů 

V oblasti výroby bylo uvedeno asi 50 implementačních projektů- 
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Kvalita realizačního teamu – zkušenosti 

Projektový team nespecifikován. Společnost Versino CZ, s.r.o. byla v letech 2006, 

2007, 2008 aţ 2011 vyhodnocena jako nejúspěšnější prodejce informačního systému 

SAP Business One v České republice. V roce 2009 dosáhla nejvyššího partnerského 

statutu SAP GOLD Partner. 

 

Kvalita projektového plánu 

Podrobně zpracovaný plán s milníky a výšemi plateb.  

 

Kvalita metodiky 

Pouţívají vlastní metodiku spolu s lokalizačním nástrojem pro ČR VRIS Country 

Package. 

 

Kvalita stanovení kritických faktorů úspěchu projektu 

K nabídce přiloţen zakládací protokol, který precisně specifikuje kritické faktory 

úspěchu, rizika projektu a způsob jejich pokrytí. 

 

Penalizace za nedodržení podmínek smlouvy 

Blíţe nespecifikováno. 

 

Hodnota fixní ceny za projekt v daném čase 

Cena za implementační projekt činí 528 000,-Kč 
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Doba trvání projektu 

3 měsíce 

 

Cena člověkodne za práce nad rámec projektu 

Denní sazba za konzultanta činí 8 000,-Kč + cestovní náklady 

 

Personální nároky na interní spolupráce v projektu 

Dodavatel vyţaduje spolupráce s vedoucím projektu a klíčovými uţivateli 

objednavatele. Konkrétní časy neuvedeny. Odhadem asi 20% času pro vedoucího 

projektu. Tedy 20% z 40 000,-Kč je 8 000,-Kč x 3 měsíce = 24 000,-Kč 

Nákladová část Částka za 10 let 

Platba za licence 3 906 000,- Kč 

Platba za projekt 528 000,-Kč 

Náklady na podporu provozu 0,-Kč 

Mzdové náklady za správce 0,-Kč 

Mzdové vícenáklady na vedoucího projektu 24 000,-Kč 

Platba za Cloud 1 620 000,- Kč 

TCO 6 078 000,- Kč 

Tabulka 18 TCO SAP B1, zdroj:vlastní kalkulace 

 

 

3.3.11. Výběr nejvhodnějšího řešení 

Výběr nejvhodnějšího řešení je absolutně kritický pro úspěch projektu změny 

informační strategie firmy. Proto bylo velmi náročné kriteria ohodnotit. Dalším velmi 

náročným úkolem bylo kritéria ohodnotit, protoţe neexistují exaktní měřítka pro 

posouzení například některých funkcionalit ERP. V těchto případech moje hodnocení 

směřovalo na to, jak daná funkcionalita splňuje sledovaný cíl v podniku a dále jak je 
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uţivatelsky přístupná. Toto jsou však stále ryze subjektivní hodnocení zaloţené na 

dojmech. 

Přesto jsem si dovolil sestavit matici s kritérii a nabídnutými produkty, které jsem 

ohodnotil číslem od 1 do 9, podle pořadí v jakém shledávám dané kritérium mezi 

ostatními kandidáty. Kaţdé kritérium je zatíţeno vahou. Ta násobí pořadí a připočítává 

hodnotu do celkového součtu hodnocení. Produkt s nejniţším celkovým skóre pak 

vítězí. 

 

 Tabulka 19  Hodnocení nabídek na ERP, zdroj: vlastní zpracování nabídek 

 

Po vyhodnocení všech zvaţovaných kritérií včetně jejich vah vyšlo jako nejlepší řešení 

produkt Helios Orange od společnosti PC Help s.r.o. Tento produkt získal nejlepší skóre 

3,64 bodů. Tato nabídka bude nadále zvaţována jako podklad pro kalkulaci 

ekonomického přínosu investice. 

 

 

3.4. Ekonomické zhodnocení přínosu vybraného IS 

Součástí řešení této diplomové práce je právě ekonomické zhodnocení investice do 

pořízení nového informačního systému, který ať chceme nebo představuje značnou 

změnu ve fungování firmy a tím přináší obrovskou škálu rizik. Tato rizika by právě 

měla být vyváţena pokud moţná co nejvíce reálnou hodnotou této nově zavedené 

změny. Ekonomické zhodnocení je v případě firmy SEDMA Systém s.r.o. značně 

problematické, protoţe momentálně porovnatelná data neexistují. Moje hodnocení je 

zaloţeno především na vlastním odhadu. 

Číslo Popis kritéria/ název produktu Abra Byznys Epicor Helios Karat IFS MD NAV QI SAP váha

1 Kvalita odvětvového řešení 5 6 8 4 7 3 2 9 1 3%

2 Image výrobce software 6 9 4 5 8 3 1 7 2 2%

3 Kvalita modulů APS a SCM 6 9 2 5 8 1 3 7 4 10%

4 Kvalita modulů CRM 7 9 3 5 8 2 1 6 4 10%

5 Kvalita reportovacích nástrojů 8 9 2 5 6 1 4 7 3 10%

6 Pokrýtí trhu a doba existence na trhu v ČR 2 4 9 1 8 7 3 6 5 3%

7 Dostupnost licenčního modelu Saas 2 8 9 1 6 7 5 4 3 9%

8 Dostupnost poskytnutí datového prostoru (Cloud) 2 6 8 5 4 9 1 7 3 1%

9 Předpokládaná hodnota TCO za dobu životnosti ERP 2 1 8 3 6 9 5 4 7 25%

12 Předpokládané interní personální požadavky 3 1 9 4 8 7 5 2 6 10%

14 Reference z implementačních projektů 2 5 6 1 9 8 4 7 3 4%

15 Kvalita řízení projektu, metodika 8 9 1 5 6 2 4 7 3 6%

16 Kvalita kritických faktorů úspěchu 7 8 3 5 6 2 4 9 1 4%

17 Cenová náročnost člověkodne za vícepráce na projektu 6 2 9 1 4 7 8 5 5 2%

18 Interní personální nároky na implementaci 2 1 5 4 8 7 3 9 6 1%

Celkové skóre 4,41 5,42 5,73 3,64 6,81 5,16 3,93 5,47 4,47 100%

Pořadí účastníka
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Konkrétní ekonomické přínosy vidím v těchto oblastech: 

 

3.4.1.   Prodej  

Zavedením nových prodejních nástrojů a metod je reálné uvaţovat o nárůstu objemu 

prodeje o 3%. To v současné době představuje při obratu 100 mil. Kč řádově 

3 000 000,-Kč. Při rentabilitě prodeje okolo 3% můţe počítat s ročním nárůstem čistého 

Cash Flow o 90 000,-Kč. 

Neuvaţuje se sníţení administrativní náročnosti pro uţivatele IS. 

 

3.4.2.   Efektivita nákupu   

Nový IS umoţní zjednodušit a zautomatizovat nákupní proces o 10%. Z hlediska 

mzdových nákladů jsou to 2 lidé x 18 000,-Kč x 10% = 3 600,-Kč měsíčně coţ je za rok 

12 x 3 600,-Kč = 43 200,-Kč relativní úspora mzdových nákladů. Podmínkou je 

samozřejmě další vyuţití ušetřeného času pracovníků pro další činnosti. Přesným 

objednáváním se zvýší obrátkovost skladových zásob. Tím lze sníţit vázanost kapitálu 

řádově o 5%. Pokud počítáme, ţe obvyklá hodnota skladových zásob je 13 132 000,-Kč 

tak jak bylo uvedeno na poslední dostupné rozvaze z roku 2011, sníţení zásob bude mít 

hodnotu 656 600,-Kč. Tyto prostředky si podnik nebude muset půjčovat od banky nebo 

faktoringové společnosti. Kalkulovaná úroková sazba je řádově 6%. Z toho vyplývá, ţe 

sníţení vázanosti zásob bude mít vliv na čisté Cash Flow o 39 396,-Kč ročně. 

 

3.4.3.   Skladové hospodářství   

Přesná evidence skladu bude mít za následek sníţení rozdílů mezi plánovanou a 

skutečnou potřebou. Současná odhadovaná hodnota těchto rozdílů je asi 100 000,-Kč za 

rok. Lze očekávat sníţení objemu těchto rozdílů o 80%. Tím získáváme navýšení 

čistého Cash Flow o 80 000,-Kč ročně. Zavedení nového IS nepřinese časovou úsporu 

pro pracovníka ve skladu. 

 

3.4.4. Výrobní proces   

Zavedením IS dojde díky přesnějšímu plánování k lepšímu vyuţití kapacit a tím ke 

sníţení prostojů a následně k zefektivnění výroby. Sledování skutečného stavu výroby 

umoţní i sledování skutečných nákladů na výrobu. Vyhodnocením plánovaných a 
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skutečných nákladů pak firmě umoţní analyzovat potenciální problémy ve výrobě. Lze 

reálně očekávat sníţení prostojů o 5%. Pokud budeme uvaţovat 22 dělníků 

s průměrnými mzdovými náklady 14 000,-Kč měsíčně, pak vypočteme roční úspory 

jako 22 x 14 000,-Kč x 12 měsíců x 5% = 184 800,-Kč. Tyto prostředky lze reálně 

získat sníţením stavu zaměstnanců, a proto je kalkuluji jako navýšení čistého ročního 

Cash Flow.  

 

3.4.5.   Ekonomická agenda   

Sjednocení informačního prostředí přinese zjednodušení a automatizaci fakturace, 

vedení majetku, účetnictví a podobně. Tím lze dosáhnout časovou úsporu 10 % z času 

ekonomky. Při mzdových nákladech 22 000,-Kč toto činí 2 200,-Kč měsíčně x 12 

měsíců dělá 26 400,-Kč ročně. Předpokladem této úspory je vyuţití práce ekonomky 

pro další hodnototvorné činnosti podniku. 

 

Oblast navýšení čistého Cash Flow Roční hodnota 

Navýšení prodeje 90 000,-Kč 

Sníţení skladových zásob 39 396,-Kč 

Sníţení objemu rozdílu plánované a 

skutečné spotřeby 

80 000,-Kč 

Úspora mzdových nákladů ve výrobě 184 800,-Kč 

Celkem  394 196,-Kč 

Tabulka 20  Kalkulace navýšení čistého Cash Flow, zdroj: vlastní 

 

 

Oblast časových úspor Roční úspory mzdových nákladů 

Nákupčí 150 000,-Kč 

Ekonomka 26 400,-Kč 

Celkem  176 400,-Kč 

Tabulka 21 Hodnota časových úspor, zdroj: vlastní 
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Není zcela reálné si představovat, ţe ušetřený čas pracovníků díky zavedením nového 

informačního systému přinese přímé finanční efekty. Dá se ale tvrdit, ţe ušetřený čas 

mohou pracovníci vyuţít právě na podporu cílů implementace IS, které přinášejí reálné 

efekty na finanční toky. Z toho důvodu dále nekalkuluji s částkami za uspořený čas. 

 

 

3.4.6.   Kalkulace ROI 

Jedním z tradičních způsobů měření výhodnosti investice je kalkulace ROI. Pro 

kalkulaci jsem vzal v úvahu nejlépe hodnocené řešení dodávky IS.  

 

    
      ů             č

            č
           

 

Hodnota ROI je pro podnik přijatelná. 

 

 

3.4.7.   Kalkulace čisté současné hodnoty 

Dalším častým způsobem hodnocení investic je výpočet čisté současné hodnoty 

projektu. Jako diskontní sazbu jsem se rozhodl pouţít hodnotu úrokových nákladů 6%, 

kterou podnik aktuálně platí za vypůjčený kapitál. Při kalkulaci jsem zohlednil reálné 

zatíţení Cash Flow podle konkrétní nabídky vítězného dodavatele IS Helios firmy PC 

Help s.r.o. 

 

 

 

Rekapitulace 

Cena za projekt:   394 000,-Kč 

Licence ročně:   131 748,-Kč 

Roční provozní náklady:    52 071,-Kč 

Roční přínosy:   394 196,-Kč 
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Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, ţe čistá současná hodnota je kladná a tudíţ bude 

mít v horizontu 10 let přínos pro podnik v hodnotě 1 176 694,92 Kč. 

 

3.5. Mapa rizik 

Kaţdá změna přináší určitá rizika. Nákup a implementace informačního systému 

rozhodně skýtá obrovskou škálu více či méně závaţných rizik. V této sekci je popsáno 

několik oblastí související s informačními technologiemi, rizika v nich obsaţená a 

zároveň návrh opatření, která tato rizika zmírní nebo eliminují. 

 

3.5.1. Rizika IT strategie  

1) Nejasné ergonomické přínosy zavedení IS 

Opatření: Důkladná příprava projektu, přesná kalkulace časových a jiných 

kvalitativních přínosů. 

2) Nejasné ekonomické přínosy zavedení IS 

Opatření: Kalkulace ROI nebo NPV. Podmínkou je dobrá kvantifikace přínosů na 

peněţní částky, coţ lze určit pouze odhadem. Tyto odhady musí být pečlivě revidovány 

několika odborníky. 

3) Špatná znalost podnikových procesů 

Opatření: Kvalitní analýza podnikových procesů, pouţití vhodné a ověřené metodologie 
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4) Nedostatečná podpora IT strategie od managementu 

Opatření:  Vymezení důleţitosti pro firmu, dostatečné komunikace přínosů zaváděné 

změny pro firmu. Zdůraznění pozitivních přínosů pro jednotlivce. 

 

5) Ztráta likvidity pro operativní činnosti způsobená pořízením IS 

Opatření: Zváţit vyuţití sluţeb typu Cloud pro hardware popř. SaaS pro licencování 

software. Pouţít jako výběrové kritérium pro výběr IS. 

 

Obrázek 14 Mapa rizik IT strategie, zdroj: vlastní 
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3.5.2. Rizika projektu implementace 

1) Vybraný softwarový produkt nepokrývá všechny poţadavky 

Opatření: Pečlivá příprava na výběr IS. Zahrnutí všech vlastníků procesů do výběru IS. 

2) Nevyuţití všech zaplacených funkcí softwaru 

Opatření: Porovnání ceny mezi výrobky s přihlédnutím na poskytované funkce. Zváţit 

moţnost rozvoje vyuţití nových funkcí. 

3) Špatná metodologie a projektový plán 

Opatření: Vyhodnotit zkušenosti interního projektového managera s jemu známou 

metodologií. Při výběrovém řízení na implementátora vyhodnocovat i metodologii 

projektu. Vyuţití ověřené projektové metodologie, zkušený interní a externí projekt 

manager  

4) Nedostatečný interní team pro projekt a málo času na projekt 

Opatření: Vytipování vhodných interních pracovníků pro projekt. Naplánování času 

stráveného na projektu mimo běţnou činnost. Kvalitní časový plán projektu, 

informovanost interních pracovníků o moţných přesčasech. Motivace interních 

pracovníků. 

5) Nedostatečná podpora sponzora změny 

Opatření: Důsledná komunikace přínosů změny a nutnosti dohlíţet pravidelně na 

průběh projektu po stránce kvantitativní, kvalitativní a finanční. 

6) Nedostatečná komunikace na projektu 

Opatření: Způsob komunikace musí být definován na začátku projektu tak, aby pokryl 

nutné předávání informací mezi účastníky projektu. 
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Obrázek 15 Rizika projektu implementace, zdroj: vlastní

 

 

3.5.3. Technologická rizika 

1) Únik citlivých dat 

Opatření: Vytvoření autorizačního konceptu bude začleněno do projektových aktivit 

spolu s prvky internetové a počítačové bezpečnosti. 

2) Selhání nebo výpadek serveru 

Opatření: Zátěţové a stresové testy začlenit do projektového plánu. 
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3) Nekompatibilita starých dat s novým systémem 

Opatření: Kvalitní plán konverze a migrace dat ze starého do nového systému 

4) Nekompatibilita současného hardware s novým IS 

Opatření: Vymezení stávajícího hardware při výběrovém řízení na IS. 

5) Poškození nebo krádeţ serveru 

Opatření: Pojištění vybavení budovy  

 

Obrázek 16 Mapa technologických rizik, zdroj: vlastní 
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3.5.4. Rizika ze strany dodavatele 

1) Špatná výkonnost teamu dodavatele 

Opatření: Při výběrovém řízení sledovat reference dodavatele i jednotlivých členů 

teamu. 

2) Konzultanti dodavatele nepředávají dostatečně svoje znalosti 

Opatření: Na začátku projektu definovat důleţitost předávání znalostí od konzultantů 

k interním zaměstnancům a vymezit to ve smlouvě. 

3) Dodavatel odmítne část projektu dodat 

Opatření: Přesné vymezení rozsahu projektu ve smlouvě, spojení plateb za projekt 

s milníky projektu, které jsou zaloţené na objektivně měřitelném dodání jednotlivých 

částí projektu. 

4) Vysoká cena konzultačních prací na projektu 

Opatření: Dostatečně dlouhé a kvalitní výběrové řízení na implementátora IS. 

Posouzení ceny, kvality a referencí implementačních společností 
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Obrázek 17 Mapa rizik ze strany dodavatele, zdroj: vlastní 
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3.5.5. Přehled nejvýznamnějších rizik 

Analýza rizik změny informační strategie přinesla tato rizika, která i po uplatnění 

opatření zůstávají v kritické zóně mapy rizik. Z toho důvodu je nutné se při realizaci 

změny co nejvíce zaměřit na tyto oblasti: 

 

Riziko Stupeň významnosti 

Ztráta likvidity pro operativní činnosti 

způsobená pořízením IS 

 

Nejasné ergonomické přínosy zavedení 

IS 

 

Nejasné ekonomické přínosy zavedení IS  

Špatná metodologie a projektový plán  

Únik citlivých dat  

Dodavatel odmítne část projektu dodat  

Špatná výkonnost teamu dodavatele  

Tabulka 22  Přehled nejvýznamnějších rizik, zdroj: vlastní 
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Závěr 

V této diplomové práci bylo analyzováno prostředí firmy SEDMA Systém s.r.o. 

z hlediska podnikových procesů a to za účelem jejich zpřehlednění a především 

z důvodu implementace nového informačního systému typu ERP. Analytická část této 

práce podrobně analyzuje jednotlivé procesy, ale zároveň i informační prostředí firmy, 

včetně úzkých míst, která zřejmě působí negativně na výkonnost podniku. 

Průzkumem trhu ERP systémů v České republice byla zjištěna fakta o několika 

významných dodavatelích podnikových informačních systémů. Strukturovanou formou 

byly jednotlivé nabídky porovnány tak, aby i relativně heterogenní funkčnosti a 

vlastnosti jednotlivých softwarových produktů bylo moţno kvalifikovaně vyhodnotit. 

Pro vyhodnocení byla navrhnuta kritéria, která společně se svými vahami určila nejlepší 

řešení. Tím se stal produkt Helios Orange dodávaný společností PC Help s.r.o. 

Kritickým bodem této práce není však nalezení vítězného produktu, ale především 

kvantitativní a ekonomické zhodnocení přínosů zavedení systému do podniku. Byly 

změřeny a finančně vyjádřeny přínosy v jednotlivých oblastech a zároveň byla pouţita 

metoda vyčíslení celkových nákladů TCO. Jako dobu investice jsem bral 10 let, coţ 

povaţuji za reálnou dobu ţivotního cyklu informačního systému. Tyto investice byly 

vyhodnoceny pomocí metod ROI, u které vyšla hodnota          a dále pomocí 

metody čisté současné hodnoty (NPV), jejíţ hodnota vyšla 1 176 694,92 Kč.    

Součásti navrhovaného řešení je i analýzy rizik týkající se změny informační strategie, 

nákupu, implementace a provozu IS, včetně doporučených opatření k eliminaci 

jednotlivých rizik. 

Závěrem lze tedy říci, ţe zavedení informačního systému ve společnosti SEDMA 

Systém s.r.o. má reálné ekonomické opodstatnění a znamená pro podnik přínos. 

Doporučuji firmě SEDMA Systém s.r.o. investovat do pořízení nového informačního 

systému Helios Orange. 
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