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Abstrakt 

Vypracovaná bakalářská práce nejprve zkoumá teoreticky způsob výběru a zavedení 

informačního systému do podniku. Poté analyzuje aktuální stav ve vybrané společnosti       

a následně řeší problém podniku, který spočívá v nedokonalém pokrytí informačním 

systémem. Na základě stanovených požadavků v poslední části práce dochází k výběru 

vhodného informačního systému a jeho následné implementaci do podniku pro podporu 

finančního rozhodování a pro zefektivnění všech oblastí ve sledovaném podniku.  

 

 

Abstract 

 

Elaborate bachelor's thesis investigates at first theoretically way of selection and 

implementation information system into company. After it analyses current state in choice 

company and subsequently solves the problem of company, which consists in imperfect 

coverage by information system. In last part happens on the basis defined requests of this 

work to selection acceptable information system and to his resulting implementation into 

the company for the financial decision support and for streamline of all sections in 

monitored company. 
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1 Úvod 

V současné době se stále více výrobních firem snaží prorazit na trhu. Prostředkem musí 

být cesta jak překonat konkurenci. V tržně orientované společnosti je základem 

orientace výrobních firem marketingová koncepce řízení. Je nutné ji chápat jako 

integraci firmy s trhem. Výchozím a kontrolním bodem je vždy zákazník.  

V uvažování firem se dostává do popředí stále více ekonomický princip maximalizace 

užitku vůči nákladům. Růst významu trhu kupujících vede k tomu, že oproti dříve 

požadovanému zvyšování výkonů prostřednictvím rozšiřování trhů, dochází nyní 

v důsledku rostoucího nasycení trhu konkurencí k segmentaci do specializovaných trhů 

a snaze maximálního využití trhů stávajících. 

Místo principu úspor z hromadné či velkosériové výroby se postupně prosazují principy 

úspory ze správné volby sortimentu, dále výhody z pohotovosti a rychlosti uspokojení 

zákazníků. Z toho plyne celkový tlak na řízení podniku. 

Řízení průmyslového podniku chápané jako integrovaný systém zahrnuje řadu 

subsystémů, které můžeme charakterizovat z různých hledisek (časového, věcného, 

organizačního, hierarchického, podle použité metodiky či prostředků a nástrojů atd.). 

Řízení podniku musí splnit zejména následující úkoly: 

• uspokojení odběratelů a vytvoření pozitivních či negativních vztahů k trhu, 

• realizace konkurenční výhody firmy (diferenciace, minimalizace nákladů, 

soustředění na segment), 

• vlastní tvorba a dohled na podnikové výkony, 

• program a sortiment výroby a vyráběné množství, 

• zajištění kladných ekonomických výsledků, 

• efektivní finanční rozhodování, 

• dodržování výrobních a nákupních termínů, 

• vhodný nákup a výběr dodavatelů. 
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Realizovat výše uvedené úkoly bez podpory komplexního a dobře provázaného 

informačního systému není možné. Existuje řada informačních systémů, kterým je 

komplexní řízení průmyslového podniku vlastní, problém však často spočívá 

v nákladech na pořízení a provozování takového systému. Zejména u menších                

a středních průmyslových podniků dochází k paradoxům, že požadavky na řízení jsou 

stejné jako u velkých firem, ale finanční prostředky jsou omezené. 

Lze konstatovat, že většina i menších průmyslových podniků má v současnosti již  

realizovanou systémovou podporu v oblastech ekonomiky, účetnictví, výroby, logistiky 

apod., ovšem výše jmenované oblasti jsou většinou rozděleny a neexistuje mezi těmito 

úseky v rámci podnikového systému vzájemná provázanost, která je pro efektivní 

finanční rozhodování podniku tolik potřebná, proto jsem se v této bakalářské práci 

zaměřil na výběr a implementaci vhodného informačního systému, který bude 

komplexně a v maximální míře řešit potřeby společnosti a bude finančně pro danou 

společnost přijatelný.  
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2 Definování cíle práce 

Moderní společnost je stále více odkázána na použití informačních technologií, 

informační systémy se stávají páteří podnikání v mnoha oborech. Tento proces je 

nevyhnutelný a často rozhoduje o budoucím úspěchu či neúspěchu podniku. 

Vývoj a nabídka možností v oblasti informačních technologií roste geometrickou řadou 

a s tím i počet nástrah na cestě k jejich ovládnutí. 

Každá instituce potřebuje informační podporu mnoha svých činností. Každý si 

uvědomuje, že komunikace soudobé výpočetní a komunikační techniky umožňuje 

vytvořit velmi silný prostředek pro efektivnější práci podniku, administrativou počínaje 

a činnosti řídící konče. Majitelé podniků intuitivně cítí, že je možné získat 

v konkurenčním prostředí strategickou výhodu úspěšným a včasným zavedením 

informačního systému. V opačném případě je nutné se smířit se zaostáváním. 

Z výše uvedených důvodů, hlavním cílem a úkolem této bakalářské práce je vhodný 

výběr a následná implementace informačního systému do středně velkého 

strojírenského podniku MS technik společnost s ručením omezeným pro zkvalitnění 

finančního rozhodování a celkového zefektivnění všech oblastí podniku. 

Dílčí cíle práce: 

• Studium teorie zavedení IS. 

• Popis a analýza sledované společnosti. 

• Analýza stavu informačních technologií a využívání IS v podniku. 

• Výběr a implementace IS. 

• Zhodnocení zavedení IS. 
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3 Teoretické východiska práce 

Průmyslový podnik a informační systém. Spojení těchto dvou pojmů se velmi rychle 

přesouvá z oblasti běžná záležitost do kategorie zcela nevyhnutelné. Každý průmyslový 

podnik, který hodlá vkročit do současné ekonomiky s vizí úspěchu na dynamickém        

a všechny bariéry překračujícím trhu, se musí zcela vážně zabývat problémem 

informací. Uspět zde totiž znamená přijímat správná rozhodnutí.(8) 

Ne jednou, nebo dvakrát, ale každý den, každou hodinu. Správná rozhodnutí se přijímají 

na základě informací, informací rychle získaných, efektivně zpracovaných a optimálně 

vyhodnocených. Nástroje, kterými lze toto zajistit jsou informační systémy. Přesto         

i v této chvíli existuje řada průmyslových podniků, kde teprve začínají uvažovat            

o implementaci nějakého informačního systému.(5) 

Před zahájením budování informačního systému musí vedení podniku zodpovědět 

několik základních a jasných otázek. Je velmi důležité odpovědět na tyto otázky správně 

a poctivě, aby bylo možné včas zabránit případnému zklamání a ztrátám. Níže uvedené 

základní otázky nemají vždy tak samozřejmé odpovědi, jak by se mohlo na první pohled 

zdát: 

1. Opravdu potřebujeme informační systém? 

Potřebu informačního systému není jednoduché vyhodnotit, protože tato potřeba má 

různé a často obtížně srovnatelné důvody. Pro kompetentní zodpovězení této otázky 

jsou důležitá například tato hlediska: 

• Potřebujeme zlepšit sběr, distribuci, zpracování, prezentaci a aktuálnost 

informací? Může nám v tom IS pomoci? 

• Můžeme pomocí implementace zlepšit finanční rozhodování podniku? 

• Můžeme pomocí IS zlepšit institucionální kulturu podniku? 

• Potřebujeme vyšší spolehlivost, přesnost a bezpečnost informací? 

• Potřebujeme lepší podklady pro řízení jednotlivých aktivit podniku? 

• Pomůže nám IS zlepšit pořádek nebo odstranit nepořádek? 

• Potřebujeme snadnější vykazování nadřízeným orgánům? 
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• Když vše shrneme: co všechno v podniku zabezpečujeme, jaké s tím máme 

problémy? Šly by některé tyto problémy řešit pomocí IS?(16) 

2. Uvědomujeme si rizika projektu podnikového informačního systému? 

Vedení podniku si musí od samého začátku uvědomit, že projekt implementace IS: 

• bude provázen určitými problémy a potížemi, a to problémy jak obecnými, tak       

i specifickými pro sledovaný podnik, 

• bude spojen s určitým rizikem nezdaru. Riziko nezdaru přitom závisí většinou     

na faktorech, které podnik může ovlivnit. Riziko bude nízké, pokud se vedení 

podniku a vedení projektu IS seznámí s rizikovými faktory a učiní včas známá 

opatření ke snížení nadměrného rizika. V opačném případě bude riziko 

vysoké.(16) 

3. Vytvoříme projektu podnikového informačního systému přiměřené podmínky? 

Jedná se především o: 

• jasně formulovanou podporu vedením podniku, 

• organizační a personální zabezpečení, 

• přiměřený rozpočet, 

• přizpůsobení nebo vytvoření interní legislativy.(16) 

 

3.1 Proč zavést informační systém do podniku? 

Vlastní přínos informačního systému v průmyslovém podniku lze přibližně odstupňovat 

do následujících úrovní: 

• Zefektivnění a zrychlení běžně používaných agend a evidencí.  

• Možnost plánovat, plány porovnávat se skutečností, vyhodnocovat. 

• Zaručení aktuálnosti informací, které vedou k podpoře efektivního finančního 

rozhodování v podniku, k minimalizaci nákladů, snižování objemu finančních 
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prostředků zbytečně vázaných ve skladových zásobách. Sledování nakupovaných 

a vyráběných součástí. 

• Informační systém jako nástroj strategického řízení - podle dat uložených 

v systému možnost vysledovat trendy. 

• Nástroj pro okamžité strategické rozhodnutí.  

• V systému subdodávek schopnost přiblížit se metodě just in time, možnost 

efektivně plánovat veškeré zdroje. Informační systém se stává mozkem                 

a nervovou soustavou celého podniku.(10) 

Zajištění informačních potřeb uživatelů v rámci podniku je velmi důležité, protože 

nesměřuje pouze ke snižování nákladů, ale také zároveň může podporovat i zvyšování 

výnosů z realizovaných prodejů produktů a služeb. Koncovým uživatelům na hlavních 

podnikových procesech jsou k dispozici informační služby, které zajišťují příslušné 

informační zdroje.(1) 

Informační systém z pohledu managementu dokáže spojit všechna oddělení a funkce 

určitého podniku v celek a nabídnout strategické rozhraní, na němž se společně sbíhají 

všechny důležité informace. Lze tedy rychle a na základě jasných faktů činit důležitá 

rozhodnutí, aktuální údaje o podniku jsou vždy k dispozici. Prostřednictvím soustředění 

dat z finanční oblasti, personalistiky, logistiky a výroby v jednom systému se zároveň 

zjednodušuje komunikace mezi odděleními: proces objednávky může nastoupit cestu 

odděleními, aniž by byl zdržován potřebou předávání dat mezi různými informačními 

systémy. IS tak může urychlit realizaci všech hodnototvorných i podpůrných 

podnikových procesů a snížit tak náklady. Systém může rovněž napomoci při 

standardizaci hlavních procesů v podniku, a to jejich přetvořením a sjednocením          

do nového uceleného řešení.(13) 
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3.2 Požadavky na informační systém pro podporu finančního 

rozhodování podniku  

Před zahájením implementace je velice důležité stanovit požadavky, které                    

od implementace systému očekáváme. 

I. Základní: 

• Celopodnikové pokrytí všech oblastí v podniku.  

• Procesní pokrytí orientované na zákazníka.  

• Orientace směřující na cíl, řešení omezení, aplikace trvalého zlepšování. 

• Bezproblémová funkčnost. 

• Jednoduchá implementace a ovládání. 

• Uchovávání dat. 

• Možnost rozvoje a změny s rostoucími požadavky.(3) 

II. Podpora finančního rozhodování 

• Pokrytí procesu manažerského rozhodování založeného na informacích z IS. 

• Plánování, srovnávání plánů se skutečností a následné vyhodnocování rozdílů, 

které vede k celkovému rozvoji společnosti. 

• Sledování a plánování finančních toků ve společnosti, tvorba ekonomických 

výkazů. 

• Vyhodnocování a srovnávání stavu pohledávek a závazků, zajištění finančního 

toku ve společnosti. 

• Minimalizace ztrát výrobní oblasti, které je dosaženo efektivním plánováním.(4) 
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3.3 Výběr informa čního systému pro podporu finančního 

rozhodování 

Když se řekne výběr informačního systému, tak si každý může představit, a většinou 

také představí, něco jiného. Pod tímto pojmem je však potřeba chápat vše, co navazuje 

na rozhodnutí o nákupu nového programového vybavení pro zpracování základních 

podnikových agend. Ve skutečnosti však začíná ještě mnohem dříve, při formulaci 

podnikové strategie nebo při řešení otázek strategického marketingu, zefektivnění 

finančního rozhodování podniku, implementaci controllingu, rozvoji elektronického 

obchodování či při integraci dodavatelsko - odběratelských řetězců. Opravdu by se dnes 

již nemělo jednat o program na účetnictví, jak máme často tendenci tuto oblast vnímat. 

Informační systém jako nástroj pro zpracování všech firemních obchodních informací je 

nutnou základnou pro všechny další aplikace a systémy. Společně jsou rozhodujícím 

faktorem produktivity práce v administrativě, a tím velmi výrazně ovlivňují 

konkurenceschopnost firmy.(14) 

 

3.3.1 Základní podnikový informační systém 

Základním podnikovým IS rozumíme především systémové vybavení (software, 

hardware, síťové řešení, popř. jiné komponenty a produkty) pro zajištění zpracování 

základních firemních oblastí - účetnictví a financí (komplexní pojetí), výroby, logistiky 

(nákup, řízení skladů, plánování), personalistiky a mezd a dalších bezprostředně 

navazujících agend. Významným prvkem by mělo být propojení na interní informační 

systémy (groupware, intranet, systém pro správu znalostí atd.). Tyto části podnikového 

informačního systému ovšem již nespadají do kategorie "základní podnikový IS".(9) 

 

3.3.2 Personální, finanční a  technické zajištění 

Kvalitní lidé jsou to nejcennější co podnik má. Pro implementaci informačního systému 

to platí dvojnásob. Projektový tým bývá skupinou vyhraněných individualit, obvykle 
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expertů v určitém oboru. Na druhou stranu je jejich smysl pro týmovou práci a respekt 

vůči ostatním členům týmu neoddiskutovatelnou nutností. V kritických momentech, 

které zákonitě přijdou (nedůvěra managementu, výhrady uživatelů, konflikty a spory     

s dodavateli, vlastní únava a rezignace, skluzy plánovaných termínů), nemají členové 

týmu nikoho jiného než své kolegy, na které se mohou spolehnout. Projekt, jeho úspěch, 

či neúspěch je vždy věcí celého týmu bez výjimek. Velmi se osvědčují společné 

strategické porady, kde se projednává řešení nejzávažnějších problémů. Pokud je porada 

kvalitně řízena, neměla by její délka přesáhnout 60 minut. V této době může i síťový 

specialista vyslechnout něco o problematice roční účetní uzávěrky a naopak pravověrný 

analytik se může stručně a jasně dozvědět o protokolu TCP/IP a nebo o databázových 

transakcích.(5) 

Při realizaci projektu IS je současně nebo postupně nutné financovat mnoho položek. 

Patří sem (bez ohledu na důležitost, cenu a pořadí) například: 

• nákup komponent IS, 

• nákup HW infrastruktury (servery, pracovní stanice), 

• budování síťové infrastruktury, 

• licence na operační systémy, báze dat, prohlížeče atd. a jejich upgrade, 

• služby, školení, 

• provozní náklady.(16) 

Zkušenosti podniků, které byly úspěšné při budování svých IS, ukazují, že v období 

budování IS je potřebné na tento projekt vyhradit dostatečné prostředky na nákup 

jednotlivých komponent IS a centrální technologie. Navíc je nutné hradit náklady 

potřebné na budování technické infrastruktury a na činnost útvaru informatiky. 

Zkušenosti také ukazují, že šetření na rozpočtu projektu znamená šetřit na nesprávném 

místě. Takové šetření se obvykle projeví sníženou jakostí výsledného systému, snížením 

jeho bezpečnosti a spolehlivosti, komplikacemi jak při samotném zavádění, tak           

při provozování a též oddálením termínu dokončení. Náklady na odstranění uvedených 

nedostatků převýší ušetřené (projektu odepřené) prostředky a celkové náklady             

na projekt se naopak ještě zvýší.(16) 
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Zavádění a provozování IS potřebuje určitou technickou infrastrukturu, která obvykle    

v určitém rozsahu v podnicích již existuje. Technické zajištění zpravidla může provádět 

podnikový útvar informatiky, který musí mimo jiné mít na starosti: správu systému, 

správu počítačových sítí, správu databází, správu aplikací (komponent), provozování IS, 

pravidelné zálohování dat, služby, rozvoj systému. Proto je potřebné začlenit útvar 

informatiky do organizační struktury podniku takovým způsobem, aby mohl efektivně 

plnit zmíněné úkoly. Toto začlenění úzce souvisí s dříve popsaným zajištěním 

organizačním, personálním a finančním.(12) 

 

3.3.3 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost patří mezi základní nástroje účinného řízení projektu IS. I dobře 

naplánovaný projekt potřebuje pravidelně kontrolovat, zda jednotlivé činnosti postupují 

v souladu s plánem, nebo zda vznikají nějaké odchylky od plánu. V případě odchylek je 

potom nutné rozpoznat příčiny, sjednat nápravu, případně provést úpravy v plánu.(2) 

 

3.3.4 Zahájení výběru, výběrové řízení 

Vždy se vyplatí zorganizovat výběrové řízení. Samozřejmě to není nutné a už vůbec 

není nutné postupovat podle předpisů pro některou definovanou formu soutěže,           

ale při vhodně zvolených požadavcích se výrazně zkvalitní portfolio dodavatelů a omezí 

se irelevantní nabídky. Vyplatí se to především pro střední firmy, které uvažují                  

o náročnějším systému.(9) 

Výběrové řízení je důležitým krokem, který následuje po rozhodnutí o realizaci IS.     

Pro výběrové řízení je velmi důležitá koordinace postojů všech zástupců podniku, kteří 

se na výběrovém řízení podílejí. Je nutné si uvědomit, že většina potenciálních 

dodavatelů se na výběrové řízení pečlivě připravuje nejen po stránce přípravy 

konkrétního nabízeného produktu, ale i po stránce obchodní a s tím souvisí i pečlivá 

příprava na jednání se zástupci podniku. Obvykle na základě informací z různých zdrojů 

ví potenciální dodavatel o podniku a způsobech chování a jednání jeho představitelů 
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více než oni sami navzájem. Pokud vše řídí pouze podnik, je nutné se v etapě jednání             

s potenciálními dodavateli vyhnout alespoň základním rozporům v postojích 

jednotlivých představitelů podniku. Dále je nutno předem zmapovat i postupy                 

a způsoby jednání potenciálních zadavatelů. Je snazší spolupráce s dodavateli, kteří již     

s nějakým podnikem jednali, i když neúspěšně. Důležitou etapou přípravy na výběrové 

řízení je analýza produktů potenciálních dodavatelů z hlediska jejich funkčnosti, 

nákladovosti, výkonu apod. Zpravidla nemáme k dispozici metriky pro hodnocení         

a porovnávání vlastností komponent IS. Proto musíme hledat jiné postupy jak 

vyhodnotit vlastnosti nabízených řešení. Je obvyklé požadovat prezentaci uchazečů, 

eventuálně časově a funkčně omezenou implementaci produktu přímo v prostředí 

podniku. Pokud vybíráme z typových řešení použitých v jiných podnicích, lze tuto 

etapu nahradit konzultacemi v těchto podnicích. Pracovníci podniku, kteří takovou 

předběžnou analýzu zajišťují, musí mít rozsáhlejší zkušenosti, musí být pokud možno 

objektivní a nelze je nahradit náhodně vybranými budoucími koncovými uživateli IS. 

Náhodně vybraní koncoví uživatelé mohou být z různých důvodů spíše na obtíž             

a mohou do analýzy a hodnocení zkoumaných produktů zanést svou obavu z případné 

změny vlastní práce a z nových nároků, které na ně budou kladeny zavedením IS.(16) 

 

3.3.5 Ověření nabídek a postup výběru 

Nakonec dochází k výběru dvou popř. tří dodavatelů s nejlepšími nabídkami pro firmu, 

aby produkt prezentovali. Měly by se řešit ty požadavky, které jsou kritické a měla by 

být vyžadována jejich prezentace. Potom by se měly probrat ty požadavky, které nejsou 

jednoznačné. Není pravděpodobné, že by se dal najít jednoduchý a všeobecně platný 

návod na to, jaké vlastnosti by měl mít informační systém a jaké předpoklady by měl 

mít dodavatel. Ani nelze předpokládat, že se dají jednoduše vymezit kvalifikační 

předpoklady interních pracovníků, kteří mají za výběr IS zodpovídat. Je zřejmé,            

že pokud se problém nalezení a zavedení nového informačního systému podcení, může 

to mít mnohem citelnější důsledky, než si dokážeme představit. Pravdou je, že se tento 

problém bude v blízké budoucnosti týkat většiny firem, které zatím ještě IS zásadně 

neinovovaly nebo vůbec nezavedly.(14) 
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Výběr IS by se měl skládat zhruba z následujících částí: 

• Formulace požadavků a jejich verifikace. 

• Objektivizovaný výběr pomocí kritérií. 

• Jednání s dodavateli a příprava projektu. 

• Uzavření smlouvy a ochrana informací. 

• Zajištění ochrany investic a řízení rizik. 

• Implementace a převzetí systému do provozu. 

• Vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu.(9) 

Úzké spojení požadavků s analýzou podnikových procesů. Ochrana informací a ochrana 

investic nejsou kroky v klasickém slova smyslu, ale jsou uvedeny a zdůrazněny právě 

proto, že se na ně velmi často zapomíná nebo se podceňují. Zásadním doporučením je 

chápat funkčnost IS a jeho možnosti jako významnou příležitost pro otevření nových 

horizontů při hledání strategických možností rozvoje firmy. Zpracování informací, 

flexibilita, akceschopnost firmy, úroveň správy znalostí (ve smyslu schopnosti je 

využívat) může být strategickým faktorem úspěchu. Není to pravidlo, pro řadu firem se 

nyní v této oblasti nedá najít opravdová příležitost. Je ale pravděpodobné, že dřív     

nebo později budou muset vyřešit své technologické, personální a finanční problémy     

a přijde na řadu ekonomická efektivnost a flexibilita jejich obchodního modelu. Potom 

se může stát, že špatné rozhodnutí v oblasti informačního systému omezí možnosti 

rozvoje, díky problémům a stagnaci odejdou nejlepší lidé. Podstatné je, že systém musí 

odpovídat firemní strategii a reálným budoucím potřebám firmy. Musí podporovat          

a dělat to, co firmě přinese užitek. Absolutně nejdůležitější je úroveň, serióznost, 

kvalifikace a spolehlivost dodavatele.(9) 

 

3.3.6 Kritéria výb ěru vhodného podnikového informačního systému 

Cena, která je vhodným kritériem jen v případě, při výběru mezi kvalitativně a funkčně 

srovnatelnými systémy. V opačném případě může svést k nákupu sice levného 

informačního systému, u kterého se však zjistí závažné nedostatky ve vývojových 

trendech a v přínosu pro další vývoj firmy.(10) 
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Požadavky na informační systém stanovené při počátku implementační fáze IS. Týká se 

to především požadavků co by měl nový systém splňovat, jak by se měl chovat, co       

od něj můžeme čekat a v čem nám systém pomůže.(12) 

Tradice, kvalita, zkušenost, vývojové a servisní zázemí dodavatelské firmy. I sebelepší 

informační systém nemusí fungovat, nebude - li kvalitně naimplementován a jeho 

uživatelé řádně vyškoleni, pokud s ním zaměstnanci nebudou umět rutinně pracovat       

a plnit své úkoly.(10) 

Strategičtí partneři dodavatelské firmy.(7) 

Četnost upgrade nabízeného softwaru a jeho zpoplatnění v průběhu stanoveného období 

s výhledem 1 - 3 roky. Důležitá je schopnost informačního systému dynamicky reagovat 

na změny ve firmě i vně firmy.(7) 

Služby zahrnuté do servisní smlouvy, např. u některých firem je součástí servisní 

smlouvy i pravidelný upgrade softwaru, jinými dodavateli je zpoplatňován zvlášť.(7) 

Reference firmy a návštěva konkrétních referenčních míst, rozhovory s uživateli, počet 

úspěšných implementací u firem obdobného zaměření. Podají vám konkrétní obraz        

o zvažovaném informačním systému. Počty konkrétních úspěšných implementací           

a rozhovory s konkrétními uživateli jsou velmi užitečné.(7) 

 

3.4 Implementace 

Implementace je závěrečná část nasazení vybraného řešení IS, při které dochází             

k postupnému zavádění jednotlivých komponent (resp. jejich modulů) do provozu 

podniku, kdy si uživatelé musí, mimo jiné, osvojit jejich obsluhu. Implementace je 

obvykle prováděna po jednotlivých komponentách IS nebo je současně zaváděno 

několik komponent. Implementaci celého IS může být uskutečněna opakováním 

postupu implementování některé komponenty na další skupiny komponent. V závislosti 

na druhu komponenty může být průběh implementace komponenty (nebo skupiny 
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komponent) poněkud odlišný. Takové odlišnosti však nemají zásadní význam              

pro postup zavádění.(16) 

 

3.4.1 Implementace není programování 

Mezi implementací komplexního informačního systému a programováním izolovaných 

řešení je zcela zásadní rozdíl. Implementace vyžaduje zcela jiné přístupy i kvalifikaci 

než programování. Programátor většinou lpí na vlastním technickém provedení. 

Implementátor musí vidět jako svůj cíl funkční a integrovaný systém zrealizovaný         

v určitém čase. Naprogramovaná řešení měla pochopitelně tu výhodu, že plně 

odpovídala i specifickým zvyklostem podniku. Standardní softwarové balíky jsou 

pochopitelně obecnější, je to z důvodu větší prodejnosti, musí mít širší platnost. V této 

chvíli je třeba jasně říci: organizace musí téměř vždy přizpůsobit některé svoje procesy 

implementovanému systému. Je - li softwarový balík kvalitní a pokud byl dobře vybrán 

pro příslušný typ podniku, je zde vysoká záruka toho, že jeho funkce a moduly, pokud 

se implementují tak jak jsou navrženy nebudou mít negativní vliv na funkčnost podniku. 

Na druhou stranu je zcela neoddiskutovatelné, že každé konkrétní řešení vyžaduje určité 

penzum programátorských úprav - obvykle změny tiskových sestav, rozsahů položek, 

formulářů, názvosloví, doprogramování určitých speciálních funkcí nebo modulů, 

vyhovění legislativním změnám. Prudký rozvoj relačních databází, objektových 

technologií a řešení klient - server přináší nástroje pro tyto změny přímo v rámci 

programových balíků, ať už jsou to generátory výstupních sestav, objektové knihovny 

nebo nástroje pro návrh dalších tabulek a s nimi spojených funkcí. Vyváženost mezi tím 

nakolik přizpůsobit podnik systému a nakolik systém podniku je jednou ze základních 

podmínek úspěšné implementace.(5) 

 

3.5 Podpora dodavatele informačního systému 

Dodavatel obvykle poskytuje implementační podporu při nasazování softwarových 

produktů. Standardní implementační podporou se rozumí pomoc technická, metodická, 
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školení realizačních týmů a někdy také školení koncových uživatelů. Rozsah 

implementační podpory se obvykle určuje na základě rozsahu IS.(3) 

Školení je účelné rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou vyškoleni vybraní 

uživatelé - metodici pro danou oblast. Jejich školení proběhne nad cvičnou databází, 

kterou vytvoří dodavatel. V druhé skupině školených jsou koncoví uživatelé, kteří 

budou novou část IS denně používat k výkonu své funkce. Proto jejich školení probíhá 

nad databází, která bude kopií připravené ostré databáze. Je velmi důležité, aby tato 

databáze byla naplněna reálnými daty vlastního podniku. Cizí data zbytečně rozptylují 

pozornost účastníků školení. Školení druhé skupiny uživatelů je zaměřeno hlavně        

na specifické činnosti, které patří do scénáře činností příslušné role uživatele. Proto toto 

školení probíhá po skupinách se stejnými nebo podobnými kategoriemi/rolemi 

uživatelů.(12) 

Je potřebné pamatovat také na proškolení nových pracovníků, kteří nastoupí do podniku 

až v průběhu rutinního provozu příslušné části IS. Spolehnout se pouze na předání 

zkušeností od kolegů má za následek nekvalifikované používání systému a jeho 

postupnou degradaci.(16) 

Součástí školení uživatelů musí být také ověřování jejich znalostí. Ověřená znalost 

používání informačního systému by měla být kvalifikačním předpokladem pro výkon 

každé pracovní funkce a všech s ní spojených rolí. Ověřování znalostí je žádoucí 

organizovat periodicky v souvislosti s pravidelným doškolováním pracovníků na nové 

verze jednotlivých komponent IS.(16) 

 

3.6 Úskalí při zavádění informačního systému 

Řada firem podceňuje dopad zavádění informačního systému do firemních procesů, 

hodnotí pouze to, jak nový informační systém nahradí stávající zastaralý, zajímají se 

pouze o jeho funkcionalitu a v nejhorším případě jen o cenu. Existují firmy, které se 

nedívají do budoucna, věří své intuici a subjektivnímu dojmu. Zapomínají často 

zhodnotit dodavatele, jeho tradici, partnery, vývojové a servisní zázemí firmy, a hlavně 
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konkrétní reference. To má za následek předčasné ukončení celého projektu 

implementace informačního systému a zbytečně vynaložené finanční prostředky.        

Pro správné zavádění komplexního informačního systému ve firmě je nutné probrat 

následující oblasti: 

1. Ujasnit si ve firmě strategii a cíle, co od informačního systému očekávat a jaké jsou 

cíle zavedení podnikového informačního systému. Nestačí definovat potřebu IS a IT jen 

na základě potřeby ekonomického nebo jiného útvaru firmy. Cílem určitě není zavést 

jen kvalitní ekonomický systém. Nedívat se na informační systém jen z hlediska 

funkcionality, technologie zvoleného softwaru, databáze a způsobu komunikace,         

ale jako na nedílnou součást strategických záměrů (obrázek 1). Kam společnost 

směřuje? Čeho chce dosáhnout? Co k tomuto účelu potřebuje?(7) 

 
Obrázek 1: Zavádění komplexního informačního systému - nezbytná součást strategie a 
života firmy.(7) 

2. Zmapování konkrétního stavu informací ve firmě, jejich předávání a zpracování. 

Efektivnost jednotlivých procesů a míru předávání informací. Jsou informace předávány 

dostatečně? Nebo si je zaměstnanci nepředávají a chrání pro svou potřebu. Pokud se už 

ve firmě využívá nějaký software, je nutné zvážit: jeho aktuálnost, jak firmě vyhovuje, 

přenositelnost dat z tohoto softwaru, jak je software aktualizován a jaký je k němu 

poskytován servis. Velkou chybou je chtít tento původní software jen nahradit novým 

ve stejném rozsahu. V tomto případě se dá hovořit o neefektivní investici.(7) 
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3. Kontrola stavu techniky, tj. počítačů, serverů, tiskáren a jejich vybavení jak              

po stránce hardwaru, tak i vybavení operačním systémem a kancelářským softwarem. 

Porovnání tohoto stav s požadavky na podnikový informační systém. Každý IS 

vyžaduje své vybavení hardwarem. Nikdy se neřídit jen minimálními požadavky         

na hardware. Příklad: Nákup techniky dle vyhlédnutého softwaru v minimální 

konfiguraci. To může být problém pro firmu vybavenou zastaralými a neefektivními 

počítači. Při budování podnikového informačního systému je to vzhledem k trendům       

a vývoji komunikace ve světě zavádějící. Všichni potřebují komunikovat s okolím        

na příslušné technické a softwarové úrovni. Dále je důležité nezapomínat rovněž          

na bezpečnost podnikových dat a sítě.(7) 

4. Důležitá je komunikace uvnitř firmy (vedení se zaměstnanci) o připravovaných 

změnách a jejich důsledcích. Informovaný zaměstnanec přistupuje k připravovaným 

změnám konstruktivně a aktivně se na nich podílí. Velmi pomáhá i vydání samostatné 

směrnice, která bude upravovat veškeré činnosti v rámci implementace a zkušebního 

provozu a přechodu na nový informační systém ve firmě. Velkou roli zde hrají               

i motivace zaměstnanců nejen ve formě finančního ohodnocení, ale i ve zlepšení 

pracovních podmínek. Příklad: Neinformovaný zaměstnanec může mít negativní    

postoj - nový IS ho obtěžuje, je nepotřebný, není tak dobrý jako starý, to co bylo 

předtím, mu stačilo.(7) 

5. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti IS/IT. Školení o kancelářském softwaru,                 

o podnikových aplikacích, zkrátka o veškerém softwaru, který využívají ke své práci. 

Jen proškolený zaměstnanec pracuje se svěřeným softwarem efektivně. Není vhodné 

udělat ze zaměstnanců samouky pracující metodou pokusu a omylu.(7) 

6. Připravované změny řídí ve firmě člen vedení firmy - vedoucí projektu nejen              

s oficiální, ale i přirozenou autoritou. Tento člen vedení je vybaven příslušnými 

pravomocemi v oblasti přechodu firmy na nový informační systém. Změny bez podpory 

vedení nejsou efektivní.(7) 
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3.7 Přechod na nový informační systém 

Byl - li IS správně navržen a implementován, může tento systém plnit své poslání             

v podniku několik let. Systém je v jistém ustáleném stavu, kdy svými funkcemi pokrývá 

většinu požadovaných oblastí činnosti podniku a jeho rutinní využívání dostatečně 

zabezpečuje informační podporu podniku. V tomto období rutinního využívání dochází 

pouze k drobným úpravám a rozšířením funkcí IS. Úpravy jsou obvykle realizovány 

dodavatelem v rámci pravidelných upgrade systému a jsou zaměřeny například             

na zlepšení komfortu práce koncových uživatelů.(12) 

Po tomto období, které trvá 5 let a více, by měl podnik vyhodnotit zkušenosti                 

a poznatky z používání svého IS. Toto hodnocení by mělo odpovědět na otázky: 

• Změnily se podstatně potřeby informační obsluhy podniku a tím také požadavky 

na IS? 

• Které komponenty/moduly IS plní své funkce k plné spokojenosti uživatelů? 

• Které komponenty/moduly IS neuspokojují současné potřeby uživatelů a proč? 

• Které funkce v IS úplně chybí? 

• Vyhovuje/nevyhovuje výkon některých modulů (kterých)? 

• Zajišťuje systém požadavky na bezpečnost dat? 

• Vyhovuje celková koncepce a architektura IS? 

• Je stávající systém schopen přizpůsobit se očekávaným změnám informačních 

potřeb podniku?(16) 

Po vyhodnocení odpovědí na uvedené otázky může podnik dospět k některému z těchto 

typických závěrů: 

a)   Stávající systém plně vyhovuje a může být nadále provozován beze změn.  

b)  Jsou potřebné drobné úpravy a doplnění systému o další funkce. Tyto úpravy může 

provést dodavatel v rámci upgrade. 
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c)  Je potřebná rozsáhlejší modernizace IS například s ohledem na pokrok technologie 

HW, na nové grafické prostředí uživatelů, přičemž dodavatel má v rámci rozvoje 

systému připravené řešení při zachování současné koncepce systému. 

d) Stávající IS již nevyhovuje potřebám podniku a je potřebné ho nahradit novým 

systémem.(16) 
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4 Analýza řešeného problému 

Tato kapitola bakalářské práce analyzuje a popisuje aktuální stav ve sledované 

společnosti MS technik. 

 

4.1 Popis zkoumané společnosti MS technik spol. s r.o. 

Společnost MS Technik byla založena v Šenově u Nového Jičína v roce 2001, již        

od svého počátku se zaměřovala na lisování a svařování plechových výlisků především 

pro automobilový průmysl. 

Cíle MS technik: 

1)  Dosažení trvalé prosperity firmy zejména: 

 a)   kvalitou vyhotoveného výrobku, 

 b)   kvality nakupovaného materiálu, 

 c)   spolehlivostí vztahu se zákazníky a dodavateli. 

2)  Zavedení a upevnění jejího stále zvučnějšího jména na trhu automobilového 

průmyslu svou okamžitou reakcí a maximální vstřícností na nově vzniklé často 

velmi komplikované požadavky stálých či nových zákazníků, kteří mnohdy patří 

do elity nejen Evropského automobilového průmyslu, což je důkazem celkové 

spolehlivosti firmy MS Technik. 

3)  Maximální reinvestovaní vytvořeného zisku a s tím spojené zvyšování hodnoty 

společnosti MS Technik. 

4)  Neustálé zdokonalování schopností MS Technik pracovníků pomocí seminářů, 

školení, kurzů. 
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Rok 2004 se stal jedním z významných období pro firmu MS Technik, neboť obohatila 

svůj, již dobře zavedený, strojový park hned o několik strojů v podobě lisů, svařovacích 

přístrojů, poloautomatických linek, galvanovnu včetně doplňkových technologií 

odmašťování, omílání a broušení. V tomtéž roce firma MS Technik rozšířila své 

výrobní prostory o další provoz v blízkém Rožnově pod Radhoštěm. Tento krok byl 

velmi důležitý i z důvodů kontroly nejen kvality při lisování a svařování, které 

prováděla do této doby, ale i při povrchových úpravách a všech pracovních procesech, 

které firma MS Technik do roku 2004 prováděla pomocí kooperací s jinými firmami, 

což bylo mnohdy, z hlediska striktně požadované kvality výrobku, kvality                      

a controllingu prováděného procesu, pro tyto firmy velmi těžkou a zdlouhavou 

záležitostí. 

V současnosti nabízí společnost MS Technik lisování, výrobu forem pro lisování, 

svařování, obrábění, montážní práce a povrchovou úpravu (včetně zvláštních požadavků 

zákazníků na daný výrobek) technicky mnohdy velmi náročných dílů s vysokou 

sériovostí, s vysokou kvalitou a včasností dodávek pro automobilový průmysl. 

Společnost MS Technik spol. s r. o. je stále se rozvíjející společností i v oblasti řízení 

kvality. V roce 2003 byla společnost MS Technik certifikována dle norem ISO 

9001:2000 a ISO 16949:2002. V průběhu roku 2005 zavedla společnost MS Technik 

systém enviromentálního managementu dle požadavků ISO 14001. 

 

4.1.1 Výrobní program 

Stále se rozšiřující a zdokonalující výrobní proces společnosti MS Technik disponuje 

těmito technologiemi: 

Lisování: 

• na výstředníkových a klikových lisech s ručním zakládáním, na lisech 

postupových s automatickým podáváním 

Svařování a nýtování: 
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• odporové svařování, nýtování na rotačním nýtovacím stroji 

Pokovování: 

• závěsové a hromadné zinkování železných dílů, v bubnové lince a na závěsných 

linkách 

• chromát: žlutý, modrý, černý 

• pasivace zinkové vrstvy  

Ostatní: 

• výroba forem pro lisování, odmašťování, omílání, broušení, frézování, vrtání, 

montážní práce 

Přehled vyráběných dílů v MS technik přikládám v příloze (příloha 1). 

4.1.2 Informa ční systémy a hlavní zákazníci 

Poštovní klient Lotus Notes: 

Pro firmu je nezbytná snadná komunikace s partnery a okolím, ale důležitá je                  

i komunikace uvnitř firmy. Pomocí Lotus Notes lze posílat zprávy, číst doručené            

a odpovídat na ně, vytvářet poštovní složky a vyhledávat v nich, založit si osobní 

seznam a odesílat zprávy skupině adresátů, plánovat i přesouvat schůzky, vyhledat 

určité místo v textu či měnit typ, velikost a barvu písma. 

Informa ční systémy: 

MS technik nevyužívá komplexní IS, používá několik navzájem nepropojených 

programů, jedná se o program pro účetnictví, dále pro ostatní sledované oblasti               

(výroba, logistika, sklady atd.) používá vlastní naprogramovaný systém využívající 

aplikace Microsoft, tato skutečnost je zřejmě v dosavadní chvíli největší slabinou 

společnosti v boji s konkurencí, proto je tato bakalářská práce zaměřena na tento 

problém. 
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Hlavními zákazníky jsou především subdodavatelé automobilového průmyslu většinou 

z oblasti Západní a Střední Evropy, jedná se především o společnost Brose (dodavatel 

zámků a sedaček do automobilů), Gedia (dodavatel pro automobilový průmysl), Škoda 

Auto a další. 

 

4.2 Obecná analýza společnosti 

 Pro lepší poznání společnosti provedu v této části obecnou analýzu společnosti 

MS technik. 

 

4.2.1 SWOT analýza 

Technika strategické analýzy, založená na analýze vnitřních faktorů společnosti (silné       

a slabé stránky) a faktorů prostředí (příležitosti a hrozby). SWOT analýza je nástroj 

používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě podnikové strategie             

k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostem a ohrožením. Silné           

a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní hodnotu 

firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Naproti tomu příležitosti a ohrožení 

jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Ale může je 

identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních       

a kulturních faktorů působících v okolí podniku.(15) 

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: 

• patenty, 

• speciální marketingové analýzy, 

• exkluzivní přístup k informačním zdrojům, 

• nové inovativní produkty a služby,  

• umístění podniku, 
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• nákladová výhoda, 

• jedinečné knot - how, 

• kvalitní procesy a postupy,  

• nové technologie, 

• silná značka a reputace.(15) 

Narozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) platí pro slabé stránky pravidlo 

MINI nebo - li snažíme se o minimalizaci jejich vlivu.(15) 

Slabé stránky podniku: 

• špatná marketingová strategie,  

• nediferencované produkty a služby (v závislosti na konkurenci),  

• umístění podnikání, 

• konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům,  

• špatná kvalita produktů a služeb,  

• slabá reputace a značka,  

• vysoké náklady a nízká produktivita.(15) 

Stejně jako v případě silných stránek podniku se snažíme tuto oblast maximalizovat, tak 

aby nám přinášela co nejvíce možností jak se odlišit od konkurence a zároveň se co 

nejvíce: 

• přiblížit přáním zákazníka, 

• rozvoj a využití nových trhů (internet, Čína atd.), 

• strategické aliance, fúze, strategické partnerství,  

• oslovení nových zákaznických segmentů, 

• nové mezinárodní obchody,  

• odstranění mezinárodních obchodních bariér,  

• outsourcing některých podnikových procesů (outsourcing procesu předpovědi 

poptávky).(15) 

Poslední složkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku: 
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• nová konkurence na trhu,  

• cenová válka,  

• stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem              

nebo službou,  

• regulace trhu, 

• zvýšení tržních bariér,  

• zavedení zdanění na vaše produkty nebo služby.(15) 

� Výčet silných stránek podniku MS technik 

• S1 - Schopnost pokrytí nejen celého území ČR, ale i celé Evropy a světa svými 

výrobky. 

• S2 - Rostoucí pozice na trhu. 

• S3 - Nabídka rozmanité výroby. 

• S4 - Stabilita společnosti a růst obratu. 

• S5 - Nabídka více odvětví, společnost nespoléhá jen na jednu aktivitu (lisování, 

povrchová úprava , svařování, výroba forem pro lisování). 

• S6 - Napojení společnosti na významné partnery v oboru (Škoda Auto, Brose, 

Hyunday atd.). 

• S7 - Vysoká úroveň zakoupených strojů a technologie. 

• S8 - Kvalitní personální obsazení, zvláště THP a manažeři. 

• S9 - Motivační programy pro zaměstnance, možnost růstu. 

• S10 - Přístup k finančním produktům a zdrojům. 

• S11 - Stabilizovaný personál s výraznými rysy soutěživosti, sounáležitosti. 

• S12 - Konkurenceschopnost na trhu, minimalizace nákladů ve výrobě, která je 

zajištěná odborníky v daném odvětví. 

• S13 - Vysoká úroveň certifikace společnosti. 

� Výčet slabých stránek 

• W1 - Slabší pozice v oboru lisování. 

• W2 - Málo zkušeností s obchodováním s USA a s Asijskými státy. 
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• W3 - Chybějící komplexní informační systém, tato skutečnost může způsobit 

zbytečné ztráty nejen v procesu výroby, ale také v oblasti ekonomiky                     

a cotrollingu. 

• W4 - Chybějící vazby na struktury a rozhodovací centra Evropské unie. 

• W5 - Závislost na velkých dodavatelích pro automobilky. 

• W6 - Vysoký podíl materiálu na prodávaném dílu v oboru lisování. 

• W7 - Nároky na skladové zásoby. 

• W8 - Vysoké nároky na finanční prostředky. 

• W9 - Kvalita a počty špičkových obchodních manažerů (jazyk, řízení                    

a vyjednávání zakázek). 

• W10 - Nepříznivý vývoj kurzu EUR/CZK. 

• W11 - Růst konkurence v kraji. 

• W12 - Marketing společnosti. 

• W13 - Stimulace personálu. 

� Výčet příležitostí 

• O1 - Facility management - stále nevyužívaný segment trhu. 

• O2 - Stěhování automobilového průmyslu ze západní do východní Evropy. 

• O3 - Rozšíření a zkvalitnění aktivit. 

• O4 - Tempo růstu ekonomiky. 

• O5 - Předpoklad růstu trhu na Slovensku a na Moravě. 

• O6 - Stavba automobilových společností v Moravskoslezském kraji. 

• O7 - Stále vysoký objem zahraničních investic v České republice. 

• O8 - Potenciál úspor v nakupování. 

• O9 - Možnost stát se přímým dodavatelem pro automobilky. 

• O10 - Zvýšení pozice na trhu. 

• O11 - Implementace komplexního IS. 

• O12 - Snížení nákladů. 

• O13 - Růst automobilového průmyslu na trhu ČR a SR. 

� Výčet hrozeb 



 - 38 - 

• T1 - Zvyšování konkurenčního tlaku v ČR. 

• T2 - Přesun automobilové výroby dále na východ. 

• T3 - Zvýšení ceny materiálu pro výrobu. 

• T4 - Vstup zahraničních firem se zkušeností čerpání dotačních zdrojů Evropské 

unie. 

• T5 - Vývoj kurzu EUR/CZK. 

• T6 - Nejistota ve vývoji objemu zakázek. 

• T7 - Pokles výroby automobilů. 

• T8 - Stárnutí dělnických kapacit v oboru. 

• T9 - Pokles objednávek od stávajících partnerů. 

• T10 - Tlak na minimalizaci nákladů. 

• T11 - Otevřenost trhu ČR. 

• T12 - Aktivnější působení firem ze zemí, kde je automobilový trh v krizi. 

• T13 - Zvyšující se zájem konkurence o kvalifikovaný THP a manažery. 

 

4.2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala             

o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu: 

Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 

sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 

které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.  

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.  

Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 

distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.  

Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public 

relations, reklamu a podporu prodeje).(6) 
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Produkt 

Hlavním produktem společnosti MS technik jsou lisované výrobky, které tvoří většinu 

finančního obratu společnosti, dále se na tyto výrobky navařuje popř. nýtuje další díl 

nebo malá výrobní součástka, po této operaci dochází k povrchové úpravě dílu. 

Následně se díl jako komplet prodává. Od poloviny roku 2006 se společnost zabývá 

také výrobou forem pro lisování, pomocí těchto forem se výrobky lisují. Hlavní 

výhodou společnosti MS technik je pokrytí celkového výrobního procesu od výroby 

forem, přes lisování až po povrchovou úpravu dílů. 

Cena  

Cenovou politiku řídí obchodní oddělení společnosti, jedná se o prodej i nákup různého 

sortimentu výrobků, vyjednání korektních cen pro obě zúčastněné strany je 

bezpodmínečnou podmínkou pro úspěch v tomto oboru, konkurenceschopnost je 

zaručena vysokou zkušeností vedení společnosti s produkty pro automobilový průmysl. 

Místo 

Společnost  MS technik se skládá ze dvou výrobních středisek, jedno sídlí v Šenově       

u Nového Jičína, strategicky na výhodném místě vzdáleném 2km od hlavní komunikace 

mezi Ostravou a Olomoucí, tato jednotka se zabývá lisováním a výrobou forem          

pro lisování, druhé středisko se rozléhá v malebném městečku Rožnov pod Radhoštěm, 

zde probíhá také lisování a dále povrchová úprava dílů. 

Obě střediska leží ve výhodné oblasti pro automobilový průmysl, v aktuální chvíli patří 

Moravskoslezský i Zlínský kraj ke strategickým bodům, hlavním magnetem oblasti je 

vznikající automobilka Hyunday v Nošovicích, dále samozřejmě automobilka Kia 

v Žilině. 

Propagace  

Hlavní propagaci společnosti zajišťují stále se koncepčně vyvíjející www stránky 

společnosti. Stálá viditelnost je zajištěna díky registraci na různých www portálech 
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zabývajících se obchodními aktivitami v oboru automobilového průmyslu. Neméně se    

o propagaci stará obchodní oddělení, které řeší i marketingové záležitosti. 

 

4.2.3 Ekonomická a personální analýza 

Vývoj a výhled stavu zaměstnanců: 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
počet zaměstnanců 74 89 102 118 138 149 165 
Tabulka 1: vývoj a výhled zaměstnanců 
 
 
Pro lepší přehled o zaměstnancích MS technik přikládám organizační strukturu MS 
technik ( příloha 2 ). 
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Graf 1: Vývoj zaměstnanců 
 
 
Vývoj a výhled tržeb: 
 
rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
tržba v tis. 
CZK 17 960 112 086 163 500 169 680 196 000 225 678 245 800 
Tabulka 2: vývoj a výhled tržeb 
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Graf 2: Vývoj tržeb 
 
 

Finanční analýza ukazatelů rentability v podniku MS technik: 

1. Rentabilita vložených prostředků ( ROA ): 

Poměřuje hospodářský výsledek před úroky a daněmi s celkovými aktivy. Ve zdravém 

podniku by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat mezi 6 - 10 %. V případě MS 

techniku má hodnota tendenci růstu a zlepšování a je v celém sledovaném období 

v pozitivních číslech, výjimkou je jen rok 2003. 

rok 2003 2004 2005 2006 
ROA 2,3 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % 
Tabulka 3: Rentabilita vložených prostředků 
 

2. Rentabilita vlastního kapitálu ( ROE ) 

Rentabilita vlastního kapitálu informuje, kolik zisku po zdanění bylo vyprodukováno    

z vlastního kapitálu. Ve zdravém podniku by měl být ukazatel ROE vyšší než ROA, což 

podnik splňuje. 

rok 2003 2004 2005 2006 
ROE 6,7 % 11,3 % 12,3 % 14,9 % 
Tabulka 4: Rentabilita vlastního kapitálu 
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3. Rentabilita investic ( ROI ) 

Jedná se o návratnost investic. ROI se počítá jako čistý zisk dělený kapitálem 

vynaloženým k jeho dosažení, násobený 100. Výsledek se udává v  procentech, a dá se 

jím vyjádřit výkonnost v podstatě jakéhokoli podnikání, úspěšnost jakékoli investice. 

Ideální hodnoty tohoto ukazatele jsou nad 15%, dobré hodnoty mezi 12% -15%. Podnik 

zapadá do skupiny mezi 12% - 15%, výjimkou je pouze rok 2003, kdy je hodnota nižší 

a rok 2006, ve kterém je hodnota vyšší. 

rok 2003 2004 2005 2006 
ROI 10,3 % 12,6 % 13,3 % 15,9 % 
Tabulka 5: Rentabilita investic 
 

4.2.4 Souhrn obecné analýzy podniku  

Při pohledu na obecnou analýzu společnosti je patrný růst společnosti a podle výhledu 

společnosti na další roky bude v tomto pozitivním trendu společnost pokračovat              

i nadále. Výhledy společnosti  jsou sestavovány vrchním vedením za spolupráce 

s majiteli podniku, z tohoto důvodu čísla z výhledů rozhodně nejsou stanoveny 

náhodně, ale velice odborným pohledem odborníků, kteří mnoho let působí 

v automobilovém průmyslu. 

Pozitivnímu výhledu do budoucnosti ve velké míře napomáhá také uzavření obratově 

silných obchodů se dvěmi významnými zahraničními partnery v automobilovém 

průmyslu, jedná se o společnosti Kiekert AG a Faurecia. 

Největší část nákladů u lisovaných dílů pro automobilový průmysl tvoří materiál pro 

výrobu těchto dílů, při celkovém navýšení obratu se automaticky zvýší množství 

odebraného materiálu pro výrobu, pokud společnost bude odebírat stále větší objemy    

od jedné společnosti, automaticky s větším objemem materiálu dostane lepší nákupní 

cenu, tato skutečnost poté povede k celkovému zefektivnění výše materiálových 

nákladů. 

Výraznou kladnou vlastností MS technik je pokrytí širokého výrobního procesu, 

v rámci celé ČR není mnoho podniků které dokáží nejprve vyrobit formu na lisování, 
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následně vylisovat díl a nakonec upravit povrchovou úpravou. Tohle je jedna 

z nejvýznamnějších vlastností pro boj s konkurencí. Dalším pozitivním jevem je 

umístění obou středisek podniku, v Moravskoslezském kraji je ukryt velký potenciál 

automobilového průmyslu. 

SWOT analýzu napovídá, že spíše kladné body převyšují ty pro společnost záporné 

nebo lépe řečeno naplnění reálných bodů je více pravděpodobné než naplnění bodů 

záporných. 

 

4.3 Popis problému společnosti 

V současnosti MS technik využívá několik navzájem nepropojených programů, které se 

starají o hlavní oblasti v MS technik, jedná se hlavně o účetnictví, výrobu, sklady, 

personalistiku a marketing. 

O účetnictví a personalistiku se stará program Abra Gold, který už je bohužel 

v současné chvíli zastaralý a není možná jeho aktualizace. Vývojově novější IS Abra 

bude zmíněna níže jako jeden z možných IS. 

Marketing podniku řeší v rámci propracovaného poštovního klienta program Lotus 

Notes, který byl zakoupen v roce 2004. 

Pokud se jedná  o výrobu a logistiku, tak těmito dvěmi oblastmi se zabývá interně 

naprogramovaný program vedoucím správce sítě využívající složky Microsoft, 

z počátku byla tato aplikace dostačující, ale v současné době začíná mít software 

problémy s množstvím výrobků a uživatelů a stává se velice neefektivním pro 

jednotlivá oddělení, které ho používají.  

IT vybavení je postačující, v případě rozhodnutí pro implementaci IS bude nutno 

zakoupit jen jeden výkonnější server, který bude sloužit jen a pouze novému IS. 

Otázku implementace elastického informačního systému vedení společnosti řešilo        

od své existence již několikrát, ale nikdy se tato úvaha nerozvinula až k cílenému 
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efektu. Vedení společnosti, ale také majitelé nebyli v rozhodování o implementaci 

jednotní, to je jeden z hlavních důvodů neúspěchu, jednotnost a podpora vedení              

a majitelů je pro celkový úspěch implementace IS velice důležitá a bez jejich 

pozitivního náhledu na věc, řešení nepřipadá v úvahu. Dalším odpůrcem nového IS se 

stala vysoká pořizovací cena. 

V aktuální chvíli, při pozitivním výhledu a rozvoji společnosti do budoucna jsou 

správné informace ve správném čase velmi důležité pro každou společnost na trhu. 

Úspěch každého podniku závisí na rychlosti zpracování dat a na schopnosti dokázat 

jejich analýzou a následnou syntézou získat rychle rozhodující informace, které umožní 

nejen včas reagovat na změny v okolí, ale i v dostatečném předstihu změny předvídat. 

Jen díky tomu je možné uspět na dnešním, rychle se měnícím trhu a předběhnout 

konkurenci. Manažeři na všech úrovních řízení musí mít rychlý přístup k potřebným 

informacím pro strategické i taktické rozhodování. K tomu potřebují spolehlivé 

informační zázemí, digitální nervový systém, který zvýší pružnost a výkonnost celé 

organizace a zároveň je schopen se v čase dynamicky přizpůsobit potřebám organizace. 

Zejména tyto ukazatele ovlivnily majitele a vedení společnosti natolik, že se společně 

na valné hromadě rozhodli pro implementaci a zavedení informačního systému pro 

celkovou podporu finančního rozhodování podniku, zefektivnění procesů uvnitř 

společnosti a pro zdokonalení sledování celého podniku. 
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5 Výběr a implementace informačního systému 

 

V této části bakalářské práce se budu zabývat konkrétním výběrem a následnou 

implementací informačního systému do podniku MS technik. 

 

5.1 Požadavky na vedení společnosti 

Od samého počátku rozběhu projektu zavedení informačního systému vedení 

v maximální míře tento záměr podporuje, což je velice důležitým faktorem pro celkový 

úspěch implementace IS. 

 

5.1.1 Výběr týmu, zajištění finančního a technického zázemí 

Prvním úkolem vedení společnosti MS technik byl výběr týmu pro zajištění celkové 

implementace a rozběhu nového IS, po několika poradách vedení rozhodlo takto: 

odbornost zajišťoval hlavní správce sítě, ekonomicky dohlížel vedoucí financí                

a controllingu, kterou zastává tvůrce této bakalářské práce a posledním členem byl 

vedoucí logistiky. Tito členové týmu měli za úkol výběr dodavatele IS, implementaci        

a následný zkušební provoz nového informačního systému. 

Vedení moc dobře ví, že celý tento proces implementace IS bude finančně náročný         

a bude vyžadovat značné finanční investice, s tímto faktem společnost počítá, jelikož 

finanční investice do implementace systému je začleněna do investičního plánu 

společnosti. 

IT vybavení společnosti je dostačující, pro podporu nového IS bude zapotřebí dokoupit 

pouze server, který se bude starat o chod implementovaného IS. 
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5.1.2 Kontrolní činnost 

Vedení společnosti vytvořilo kontrolní plán implementace IS, pomocí tohoto plánu bude 

kontrolovat plnění dílčích cílů a termínů implementace IS, vše bude diskutováno         

na poradách dle termínů v kontrolním plánu.  

 

5.2 Výběr vhodného informačního systému  

V první fázi implementace IS vedení společnosti spolu se členy implementačního týmu 

řešilo hlavní požadavky na nový informační systém, který by měl v maximální míře 

pokrýt nejen obecné oblasti podniku, ale především by měl zajistit podporu finančního 

rozhodování ve společnosti. 

 

5.2.1 Požadavky MS technik na nový systém 

Požadavky na IS lze shrnout do následujících zásad:  

• Pokrytí všech oblastí společnosti, počínaje marketingem, přes sklady a logistiku, 

až k výrobě, financím a controllingu.  

• Komplexní podpora finančního rozhodování podniku. Jedná se především             

o sledování toku finančních prostředků v podniku, sestavování ekonomických 

výkazů (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, předvaha, cash flow), tvorba saldokonta, 

kontrola a správa pohledávek a závazků, automatická tvorba upomínek 

pohledávek po splatnosti, sestavování finančních reportů, které směřují 

k maximálnímu zefektivnění všech oblastí v MS technik, plánování s možností 

porovnávání se skutečným stavem a následnou analýzou rozdílů, sestavování 

podkladů pro DPH, tvorba příkazů k úhradě s přímým exportem do banky. 

Zejména tuto oblast, která se zabývá především finančními prostředky a směřuje 

k maximální podpoře finančního rozhodování, podnik MS technik vyhodnotil jako 

nejslabším článkem v boji s konkurencí a proto se v maximální míře pokusí tento 

problém vyřešit implementací nového IS. 
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• Schopnost nabídnout a uchovávat informace, které můžou být kdykoliv                  

a kýmkoliv zobrazeny. 

• Jednoduché a rychlé zavedení zajištěné týmem implementátorů z vybraného sídla 

IS. 

• Schopnost změny a rozšiřování s rostoucími požadavky společnosti MS technik.  

• Snadná ovladatelnost. 

• Bezproblémový přechod na nový systém. 

 

5.2.2 Průzkum trhu 

Jakmile byly známy požadavky na informační systém, mohl začít průzkum trhu 

s informačními systémy, které by mohly být použity ve společnosti MS technik: 

Microsoft Dynamics AX je schopen zajistit výměnu informací s jiným systémem ERP  

v podnikové infrastruktuře, bez nutnosti dalšího softwaru nebo hardwaru. V případě 

spojení se serverem Microsoft Biz Talk může Microsoft Axapta zajišťovat výměnu 

dokumentů s libovolnou firmou bez ohledu na používaný systém. Pokud zákazník       

na opačném konci světa zadá do svého systému nákupní objednávku, Microsoft Axapta 

tuto informaci ihned přijme a neprodleně se může začít pracovat na vyřízení této 

objednávky. 

SAP Business One je integrované řešení vytvořené přímo pro malé a střední firmy. 

Neposkytuje jen rychlý a snadný přístup ke všem vnitropodnikovým informacím,        

ale také dodává reporty a dokumenty nutné pro přijímání rozhodnutí pro všechny oblasti 

firmy. Doba implementace se pohybuje v rozmezí několika dnů po několik týdnů. 

Jednoduchost implementace je garantována strukturou a konstrukcí samotného řešení, 

které využívá výhod speciálních SAP nástrojů pro migraci dat. 

QI jedná se o novou kategorii informačních systémů, které nazýváme ELASTICKÉ. 

Elasticita QI spočívá v jeho nadprůměrné schopnosti rychle se přizpůsobovat měnícím 

se požadavkům zákazníka. Rychlá a jednoduchá implementace. Zajištění 

celopodnikového pokrytí. Schopnost reportování.  
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Infor ERP Visual je unikátní tím, že systém podporuje obchodní procesy podniku a je 

zaměřen na ekonomické řízení výroby, kdy poskytuje nástroje pro optimalizaci 

výkonnosti podniku. Dále nabízí možnost variantních plánů s možností jejich porovnání 

z hlediska plnění prodejních termínů, využívání zdrojů i ekonomických přínosů           

pro podnik. Systém poskytuje nástroje pro vedoucí pracovníky tak, aby během 20 minut 

měli potřebné informace o celém podniku. 

Dialog 3000S reprezentuje ERP řešení pro sektor středních a velkých firem z oblasti 

výroby, obchodu a služeb. Jeho nosným oborem jsou podniková řešení pro řízení 

výrobních procesů vymykající se nabízenému standardu na trhu informačních systémů. 

Dialog 3000S je vyvíjen firmou Control s využitím technologií od firmy Sybase. Nabízí 

interaktivně propojené moduly řídící dílčí firemní procesy. Pro uživatele je v Dialogu 

připraven moderní reportingový systém v návaznosti na aktuální požadavky CRM 

modulu. Na něj pak navazují různé typy rozhraní od Windows aplikací přes web, až po 

integrované aktivní komunikační kanály jako e - mail, SMS nebo fax. I uživatelé ze 

vzdálených nebo mobilních pracovišť mohou získávat informace prostřednictvím 

internetu nebo bezdrátových zařízení. Dialog 3000S je schopný se přizpůsobit růstu 

firmy, změnám jak v metodice řízení, tak změnám v legislativním prostředí. Jako 

příklad může sloužit volba zpracování účetnictví, jak podle národních účetních postupů, 

tak podle jiných standardů. Průběžně je prováděno jeho doplňování o požadavky 

evropské legislativy. Veškeré ovládání a výstupy systému (menu, doklady nebo tiskové 

výstupy) může být nadefinováno ve zvoleném jazyce. 

Karat je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení středních a velkých 

obchodních a výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb. Byl 

vytvořen v grafickém prostředí Windows na základě více než desetiletých zkušeností s 

vývojem a implementacemi informačních systémů. Analýza a návrh informačního 

systému Karat byly z počátku realizovány s využitím integrovaného balíku nástrojů 

společnosti Sybase, které později nahradil vlastní nástroj Karat Modeler. Použité 

technologie zabezpečují důležité vlastnosti, jako jsou škálovatelnost a bezpečnost, které 

spolu s dalšími vlastnostmi předurčují Karat k optimálnímu a efektivnímu využití. Karat 

zajišťuje přehled finančních toků, zlepšení cash - flow, řízení výrobního a obchodního 

procesu a redukci administrativy. Má širokou škálu detailně řešených oblastí - 



 - 49 - 

účetnictví a výkazy, finance, majetek, personalistika a mzdy, skladové hospodářství, 

nákup, prodej, obchod, marketing, plánování a řízení výroby, manažerské řízení a 

rozhodování, specializovaná řešení. 

ABRA G3 klade důraz na automatizaci procesů, přizpůsobení softwaru každému 

uživateli, provozní stabilitu a otevřenost vůči dalším produktům. Předností provozu 

serverové části ABRA G3 na platformě operačního systému Linux jsou zejména nízké 

pořizovací náklady a stabilita systému. Mezi další výhody patří replikace, otevřená 

architektura, snadná implementace, exporty dat, definovatelné položky a dále sledování 

změn. 

Od všech těchto systémů vedoucí tým obdržel cenové a implementační nabídky 

sestavené přímo pro potřeby MS technik, tyto nabídky byly následně srovnány 

s požadavky MS technik, které byly stanoveny v úvodu implementace. 

 

5.2.3 Rozhodnutí společnosti MS technik 

Po vyhodnocení všech nabídek byl doporučen informační systém SAP a QI, tyto dvě 

společnosti byly také pozvány k prezentaci svého produktu přímo do společnosti, kde se 

projednávaly požadavky a očekávání od zavedení IS. Konkurenční výhodou těchto dvou 

systémů oproti ostatním IS při volbě představovalo zejména propracované zpracování 

podpory finančního rozhodování a finančních toků v podniku, tvorba reportů, dále 

pokrytí modulů výroby, řízení skladů, controllingu atd., které je pro MS technik tolik 

důležité a zejména v těchto oblastech může nalézt výrazné úspory ve srovnání 

s minulostí.  

Nakonec se MS technik přiklonil pro výběr systému QI, jedná se o novou kategorii 

informačních systémů, které nazýváme elastické. Elasticita QI spočívá v jeho 

nadprůměrné schopnosti rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníka.  

Hlavní výhody a důvody výběru informačního systému QI: 
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• Naplnění požadavků podniku MS technik, především maximální spokojenost 

v oblasti podpory a řízení finančního rozhodování ve společnosti. 

• Přijatelná cena oproti konkurenci. 

• Jednoduchá ovladatelnost. 

• Schopnost přizpůsobování. 

• Komplexní pokrytí všech potřeb. 

• Rychlá doba implementace. 

• Kladné ohlasy uživatelů systému QI. 

• Dostupné IT požadavky. 

 

5.2.4 Předpokládané přínosy implementace QI 

Po úspěšném dokončení implementace QI systému jsou očekávány v průběhu několika 

měsíců tyto přínosy nového IS:  

• kontrolou plánů a skutečností a následným vyhodnocováním rozdílů vznikne cesta 

k minimalizaci nákladů na provoz společnosti, 

• komplexní spojení a vzájemná komunikace všech firemních oblastí v rámci IS, 

• vyhodnocováním reportů dosáhnutí zvýšení produktivity a efektivity práce, 

• maximální kontrola skladů a skladových zásob bez zbytečných zásob, 

• zkvalitnění cenového hospodářství, 

• vytvoření datové základny pro kvalitní manažerské a finanční rozhodování,  

• snížení ztrát ve výrobním procesu zefektivněním plánování, 

• časovou úsporu ve výrobě, 

• přehlednou kontrolu nad celou společností, 

• koordinace aktivit v různých činnostech podniku - zvýšení efektivity vnitřních 

procesů. 
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5.3 Popis vybraného informačního systému QI 

QI je informační systém s integrovaným vývojovým prostředím pro rychlý vývoj           

a implementaci aplikací. Díky tomu není oborově orientován a může být s úspěchem 

použit v oblasti obchodu, služeb, ekonomiky, výroby a státní správy, tato skutečnost je 

také hodně důležitá a to z důvodu možného rozšíření sortimentu výroby do jiných 

odvětví. MS technik může využívat veškeré funkce aplikace i prostřednictvím Internetu 

a to v jakémkoli světovém jazyce. Systém je schopen se dynamicky za provozu 

přizpůsobovat změnám okolí a potřebám zákazníka. Součástí je také vývojový nástroj 

QI Builder, který umožňuje vyvíjet a upravovat databázové aplikace. Svým pojetím se 

produkt QI řadí ke světové technologické špičce. Je naprosto ojedinělý svou celkovou 

koncepcí a vysokou koncentrací špičkových technologií.(11) 

Obecné vlastnosti systému QI z pohledu komplexního informačního systému: 

• QI zahrnuje aplikace z kategorií systémů ERP, CRM, SCM, APS a dalších.  

• Veškeré aplikace QI může uživatel spouštět v prostředí Windows nebo přes 

Internet pomocí www prohlížeče.  

• QI je vícejazyčný systém, který dokáže komunikovat s jednotlivými uživateli        

v různých jazycích.  

• Systém si může přizpůsobovat i sám uživatel a to uživatelskými definicemi 

třídění, filtrů, exportů, tiskových výstupů, ale také modifikací vzhledu 

obrazovkových formulářů.  

• QI je jako jeden z mála produktů dodáván s kompletním grafickým datovým 

modelem.  

• Kompletní aktuální dokumentaci celého systému lze vygenerovat přímo z QI.  

• Nezvykle elastická obchodní politika.(11) 

Vysoká otevřenost 

QI je od samého začátku koncipován jako otevřený systém. Možnost vytvářet vlastní 

uživatelské moduly a rozhraní je samozřejmostí. Z hlediska otevřenosti systému je 

unikátní vývojová platforma QI Builder, pomocí níž lze nezávisle vyvíjet další 
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specializované aplikace a integrovat je přímo do systému. Celý informační systém QI je 

řešen tak, aby se dalo využít modularity systému. Prakticky to znamená, že jednotlivé 

moduly systému mohou pracovat samostatně, a proto se mohou nasazovat do provozu 

postupně, jak bude vyžadováno. V případe dodávky dalších modulu dochází                  

k okamžitému propojení s již používanými moduly a začíná se využívat společná 

databázová základna, kterou využívají všechny moduly aplikace. 

Kvalitní správce IT nebo vývojový pracovník je schopen pomocí vývojového nástroje 

QI Builder rychle přizpůsobit funkčnost systému požadavkům organizace a to dokonce 

v grafickém prostřední i bez znalosti a potřeby programování.  

Pružná licenční politika 

Rozšiřování či zeštíhlování systému je možné z hlediska počtu uživatelů i počtu 

používaných funkcí. Tyto unikátní schopnosti jsou podpořeny i adekvátně pružnou 

obchodní a licenční politikou. Zákazník si muže zakoupit vždy jen ty programové 

funkce, které potřebuje. Ty dohromady tvoří propojený funkční celek. Systém roste        

s uživatelem, neboť se dají kdykoliv postupně doplňovat další programové funkce, které 

zvyšují jeho užitnou hodnotu. Jsou přitom snadno a rychle integrovatelné do systému, 

při zajištění stejné rychlosti i spolehlivosti. Systém QI prostě žije se zákazníkem, stává 

se skutečným digitálním nervovým systémem a přináší tak ochranu do něj 

investovaných prostředků. 

5.4 Výběr správné konfigurace systému 

 

Pro maximální využití IS QI v závislosti na ceně produktu bylo doporučeno začít          

na minimální konfiguraci systému QI, která se nazývá QI start edition a následně tuto 

konfiguraci rozšiřovat až k maximálnímu uspokojení všech oddělení podniku. 

QI start edition představuje cenově zvýhodněnou konfiguraci informačního systému QI, 

která svým složením pokrývá činnosti uživatele systému spojené s řízením dynamické 

společnosti a současně minimalizuje náklady spojené s pořízením a následným 

provozem informačního systému.(11)  
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Cenové požadavky jsou také přijatelné, více v příloze (příloha 3). 

QI Start Edition je komplexní a ucelená dodávka řešení informačního systému pro 

podporu řízení obchodu, služeb a ekonomiky malých a středních společností. QI Start 

Edition je výborným základem pro pozdější rozšíření informačního systému, a to jak po 

stránce rozšíření jeho funkčnosti, tak v jeho možnostech využívání nejmodernějších 

technologií. Cílem QI SE je oslovit cenově velmi výhodnou nabídkou jak menší 

zákazníky, kteří ocení možnost využívání všech výhod velkého systému, tak i zákazníky 

větší, pro které bude QI SE odrazovým můstkem pro implementaci cílového 

informačního systému QI. 

 
Obrázek 2: QI start edition.(11) 

Rozsah aplikační funkčnosti QI start edition pokrývá oblast prodeje, CRM, financí, 

účetnictví a logistiky (obrázek 2). Při přípravě koncepce QI start edition byl kladen 

důraz na to, aby QI start edition zahrnoval funkčnost obecně nazývanou CRM 

(Customer Relationship Management), která umožní efektivně sledovat, řídit                  

a vyhodnocovat obchodní vztahy s jejich zákazníky.  
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5.5 Implementace vybrané základní konfigurace systému QI 

V první fázi dochází k implementaci základního typu QI start edition, tato konfigurace 

se skládá z finančního účetnictví, financí, nákupu a prodeje, skladového hospodářství, 

CRM a marketing, dále organizace a řízení (příloha 4). 

5.5.1 Finanční účetnictví 

Modul finanční účetnictví se stará o pohodlnou práci s účetními doklady, jedná se 

především o správu a konfiguraci účetního rozvrhu, následného účtování dokladů a poté 

sledování zaúčtovaných objektů v účetním deníku. Modul poskytuje i komfortní pohled 

na doklady, na jejichž základě účetní záznam vznikl. Účtování je možné do několika 

účetních období současně. Další důležitou částí je předkontace dokladů, umožňující 

vytvářet definice předpokládaných účetních vztahů například pro jednotlivé druhy 

dokladů, druhy zboží, jednotlivé sklady, pokladny. Na jejich základě systém provádí 

úplné nebo částečné zaúčtování jednotlivých dokladů či jejich částí nebo nabízí méně 

kvalifikované obsluze možnosti zaúčtování připravené účetním metodikem. Tímto 

nástrojem dochází k velké úspoře času při tvorbě jednotlivých účetních zápisů               

a ke snížení chybovosti při pořizování účetních dokladů.  

 

5.5.2 Modul finance pro podporu finančního rozhodování 

Modul finance pokrývá téměř veškeré stanovené požadavky na systém, které by měly 

směřovat k maximalizaci podpory finančního rozhodování podniku MS technik. 

Pokrývá veškeré činnosti související s finančními toky v organizaci. Základem je správa 

pohledávek a závazků, možnost sledování saldokonta s jednotlivými obchodními 

partnery. V případě pohledávek po splatnosti možnost tvorby automatických upomínek, 

popř. penalizačních faktur. Součástí modulu jsou funkce pro práci s vydanými               

a přijatými fakturami, vložení a následné zaúčtování přijatých faktur je velice snadné     

a pomocí předkontace může faktury účtovat téměř každý zaměstnanec, který alespoň 

trochu ovládá práci s programem. Faktury vydané se tvoří na základě dodacích listů 

vydaných. Dalšími doklady s kterými jsme schopni v rámci modulu financí pracovat 
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jsou přijaté a vydané dobropisy, přijaté i vydané zálohové listy či proforma - faktury. 

Práce s bankou je přes tento modul zajištěna elektronickou komunikací, tvorba příkazu 

probíhá v systému, následně je příkaz exportován do banky, kde dochází k platbě,        

při párování výpisů z banky je postup opačný, banka výpis vyexportuje a v QI se příkaz 

spáruje s placenými fakturami. Pokladny i účty mohou být vedeny v libovolných 

měnách. Veškeré doklady mohou mít charakter jak tuzemských, tak i zahraničních 

dokladů a mohou být vystavovány v různých měnách. Samozřejmostí je návaznost       

na evidenci DPH a ostatní související agendy. Velmi důležitou oblastí modulu financí je 

část zabývající se ekonomickými výkazy, jedná se především o výkaz zisku a ztrát, 

rozvahu, předvahu, cash flow a účetní výsledovku. Všechny výkazy podporují možnost 

plánování, poté porovnávání se skutečným stavem a následným vyhodnocováním 

rozdílů. Časový horizont není nějak omezen, je možné plánovat a porovnávat jakýkoliv 

časový úsek (obrázek 3). 

Pro kompletní podporu finančního rozhodování dle představ podniku bude ještě 

implementován QI manager, ale o tom až později v textu níže. 

 

Obrázek 3: Pokrytí požadavků pro podporu finančního rozhodování. 



 - 56 - 

5.5.3 Nákup a prodej 

Modul nákup a prodej pokrývá řízení obchodních procesů v oblasti nákupu a prodeje 

zboží. Pro tvorbu jednotlivých dokladů lze vycházet z vytvořených dokladů a jejich 

obsah postupně překlápět do dokladů následujících. Ucelená řada nákupních dokladů 

začíná např. vydanými nabídkami, pokračuje přijatými objednávkami, následují vydané 

dodací a záruční listy, vydané faktury a přijaté platby v bankovním výpisu. Podobná 

řada dokladů se vytváří i na straně příjmu. Všechny doklady lze samozřejmě vytvářet      

v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. Tiskové předlohy ke všem 

dokladům jsou uživatelsky definovatelné a lze je měnit. Při prodeji lze využívat 

prakticky neomezených možností tvorby cen, slev a přirážek, zařazovat partnery         

do dealerských kategorií, trhů atd.  

 

5.5.4 CRM a marketing 

Implementací modulu CRM a marketing dostává pracovník zodpovědný za komunikaci 

se zákazníky a za koordinaci úkolů souvisejících s plněním jejich požadavků k dispozici 

efektivní nástroj k řízení těchto činností. Jedná se především o správu složky obchodní 

partneři, která představuje agendu vytvořenou pro rychlou práci s obchodními partnery 

(odběrateli, dodavateli, zákazníky atd.). Škála informací, které lze evidovat                    

k obchodnímu partnerovi je neobyčejně rozsáhlá, například to jsou komplexní evidence 

kontaktních osob organizace, bankovní spojení, dodací a fakturační adresy, neomezené 

množství spojení (telefony, faxy, emaily atd.), neomezené množství poznámek v časové 

struktuře, mnoho obchodních údajů jako je zařazení do cenových kategorií, bonita, výše 

kreditu, splatnost faktur, dohodnutý úrok z prodlení a mnoho dalších. 

 

5.5.5 Skladové hospodářství 

Modul skladové hospodářství ulehčuje práci se všemi pohyby, které probíhají              

na definovaných skladech, počet skladů je neomezený. Na každém skladě je možné 

sledovat příjmy, převody, výdeje a stav zásob. Pro ocenění skladových zásob byla 
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použita metoda FIFO. Databáze skladových položek v MS technik obsahuje materiál 

pro výrobu, sklad obalů, hotové výrobky, polotovary, neshodné výrobky, sklad 

chemikálií. Stiskem jednoho tlačítka lze zjistit okamžitý přehled o stavu zásob 

kterékoliv skladové položky hodnotově i v kusech, sledovat její pokles pod limitní 

množství, blokované i rezervované množství a zobrazovat historii pohybů všech 

skladových položek díky skladové kartě. Současně umožňuje provádět uzávěrky            

a inventury skladů i vytvářet všechny potřebné statistické přehledy. Při vystavování 

jednotlivých dokladů lze respektovat reálné zpoždění finančního toku za tokem 

materiálu. V krátkém časové horizontu dojte také k zavedení čárových kódů               

pro zajištění maximálního pohodlí při práci se zbožím. 

 

5.5.6 Správa systému 

Uložené data chrání propracovaný systém přístupových práv, která lze v systému 

nastavovat jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. K dispozici je i funkce 

pro modifikaci a tvorbu variant formulářů a tiskových sestav, pomocí kterých se 

upravují nebo tvoří nové obrazovkové formuláře nebo tiskové sestavy.  

 

5.6 Rozšíření konfigurace QI start edition 

Od samého počátku výběru systému QI bylo jasné, že základní konfigurace QI start 

edition nebude dostačující a to především z důvodu nepokrytí všech oblastí                  

ve společnosti a také ještě pořád chyběl modul pro podporu manažerského řízení, proto 

hned po úspěšném implementaci QI start edition dochází k rozšířeni o nadstandardní 

moduly IS QI, tím dojde k maximálnímu pokrytí všech oblastí v podniku MS technik 

systémem QI, jedná se především o výrobu, mzdy, personalistiku, majetek a speciální 

manažerský modul systému QI tzv. QI manager. 
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5.6.1 Výroba 

Modul výroba zajišťuje technickou přípravu výroby, plánování, operativní řízení            

a vyhodnocování výroby. Při tvorbě dokumentace k vlastním výrobkům a polotovarům 

je možná vazba na programy pro tvorbu kusovníků a technologických postupů, systém 

dále podporuje ukládání obrázků a poznámek do databáze a navázání archívů výkresů 

pomocí odkazů na kusovník. Po vytvoření výrobní dokumentace, která je v systému 

důsledně oddělena od dokumentace technické a jejíž změny lze podchytit v rámci 

změnového řízení do knihy změn, existuje rychlá možnost výpočtu přehledu materiálů, 

polotovarů, operací a kapacit s ohledem na rozpracovanou výrobu. Plánování výroby 

slouží k sestavení plánu výroby na základě potřeby materiálu a kapacity jednotlivých 

pracovišť. Při výpočtu se bere ohled na pořadí jednotlivých operací, možné souběhy 

operací na více pracovištích, výrobní dávky, priority zakázek. Do plánu lze zahrnout 

rozpis kooperací na jednotlivé kooperační partnery včetně cen a termínů dodání. 

Výrobní zakázky je možné vytvářet z došlých objednávek tak, že se do výrobní zakázky 

přenesou všechny položky jedné nebo více vybraných objednávek, které obsahují daný 

výrobek. Dílenské plánování a dílenské řízení výroby umožňuje úkolování až               

na jednotlivé pracovníky a sledování plnění zadaných úkolů na základě výkazů práce. 

Dále jím lze efektivně řídit materiálové toky probíhající mezi výrobou a sklady či 

sledovat fronty operací na jednotlivá pracoviště. 

Tok materiálu, polotovarů a výrobků mezi jednotlivými pracovišti či kooperanty je 

řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým zakázkám. Vykazování operací,       

ale i čerpání materiálu lze provádět nejen běžnými postupy, ale např. i pomocí čárových 

kódů. 

Vyhodnocování výroby disponuje funkcemi pro ekonomické vyhodnocování 

jednotlivých výrobků a zakázek. Provádí porovnání kalkulovaných a skutečných 

nákladů na výrobu. Na základě údajů získaných z těchto podrobných rozborů lze 

výrobní proces dále měnit a zefektivňovat. 
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5.6.2 Personalistika 

Modul personalistika slouží jako základní personální evidence. Eviduje základní 

personální data zaměstnanců jako jsou základní identifikační údaje, adresy bydlišť, 

národnosti, kódy spojení, informace o rodinných příslušnících, informace o jejich 

profesní použitelnosti, osobní charakteristiky, fotografie, množství poznámek a mnoho 

dalších. Dále řeší vzdělávání a školení pracovníků. 

 

5.6.3 Mzdy 

Modul mzdy umožňuje zpracování všech druhů mezd v návaznosti na platnou 

legislativu. Datová základna poskytuje údaje, týkající se základních personálních údajů 

zaměstnance a údajů o jeho pracovněprávním vztahu. Pro kontrolu výpočtu je vytvořena 

podpora ve formě kontrolních sestav a hlášení, upozorňujících na nestandardní postupy 

při výpočtu, případně na chybné zpracování. Nejen že je k dispozici dokonalá historie 

spočtených mezd, kdy každý výpočet lze znovu zopakovat, ale je možné provádět           

i variantní simulace výpočtu mezd pro budoucí období. Další možností v modulu je 

použití vybraných statických výkazů, které lze ze systému přímo tisknout a předkládat 

jednotlivým úřadům státní správy. 

 

5.6.4 Majetek 

Tento modul slouží pro práci s majetkem společnosti. U majetku umožňuje vést 

podrobnou evidenci cen, změn a veškerých akcí prováděných s majetkem. Také 

umožňuje evidovat veškeré podklady pro výpočet odpisů. Standardní výpočet účetních    

a daňových odpisů poskytuje efektivní prostředky pro kvalifikované plánování a tvorbu 

účetních odpisů majetku. Možná je i tvorba daňových odpisových plánů. Podporuje 

nástroje pro inventarizaci.  
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5.6.5 QI manager 

Implementací QI manageru dojte k pokrytí zbývajících požadavků pro podporu 

finančního rozhodování, které z větší části plní modul finance. 

Aplikace je určena uživatelům, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat 

data z informačního systému v přehledné podobě. S daty umí různě pracovat, např. je 

třídit, filtrovat, sčítat apod. Tento nástroj pracuje s tabulkovým procesorem Microsoft 

Excel 2003. 

QI manager je schopen  tvorby reportů, plánování, zpětného vyhodnocování a dalších 

controllingových údajů. Systém dává možnost vytvářet si z nadefinovaných pohledů 

různé typy grafů. Tyto grafy nejsou však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako 

s tabulkami pracovat. 

 

5.6.6 Shrnutí implementace IS QI 

Implementace sytému QI proběhla velmi rychle a bez jakéhokoliv zbytečného 

zdržování, tým ze společnosti QI k implementaci přistupoval velice zodpovědně a bylo 

zřejmé, že tento úkon nedělá poprvé. Vše proběhlo dle stanoveného společného plánu 

společnosti MS technik a QI. 

Implementací systému QI došlo k celkovému pokrytí požadavků společnosti MS 

technik, od jednoduchých modulů na správu marketingu, až po složité moduly, jakým je 

např. QI manager. Ukázka kompletně implementovaného systému QI (obrázek 4). 
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Obrázek 4: Přehled pokrytí MS technik IS QI. 

 

5.7 Podpora společnosti QI 

Součástí dodávky komplexního IS QI je dlouhodobá podpora a rozvoj aplikace dle 

změn platné legislativy a jednoduchých požadavků MS technik. V případě dalšího 

rozvoje nebo větších změn je za potřebí počítat s další finanční investicí. Záruční doba 

na funkčnost systému je garantována po celou dobu platnosti smluvního vztahu. 

Pro zkušební provoz systému má společnost QI vypracovánu zkušební verzi, která je 

součástí dodávky, takže i v případě zkoušek v budoucnu, je zkušební systém připraven 

čelit požadavkům uživatelů a nedojde tak vůbec k manipulaci s daty v hlavním sytému 

QI. 

Pro maximální využití systému byli všichni uživatelé, kteří budou denně pracovat 

s novým informačním systémem vyškoleni zkušební verzí a pracovníky společnosti QI, 

tento fakt je pro společnost velice důležitý, protože se jedná o maximalizaci využití času 

při práci s IS.  
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5.8 Přechod na nový systém QI 

Díky použití zkušební verze pro kompletní zaškolení zaměstnanců byl přechod na nový 

informační systém poměrně jednoduchý, všichni uživatelé již ze školení věděli co 

můžou od nového systému očekávat a jak s ním efektivně pracovat. Pro převod dat 

z dříve používaného systému bylo navrženo přemostění, které se postaralo o kompletní 

převod dat do nového IS.  
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6 Zhodnocení návrhu 

Na hodnocení vybraného informačního systému QI je zřejmě ještě hodně brzy,            

ale pokud se budeme zabývat  procesem výběru a následnou implementací systému QI, 

tak můžeme říci, že se zavedení nového informačního systému zdařilo a společnost 

přešla na nový systém bez větších problémů. 

Systém QI, který byl vybrán do společnosti MS technik je v maximální míře schopen 

pokrýt všechny požadavky, které si podnik na počátku implementace stanovil, což je 

jedním z důležitých ukazatelů úspěchu.  

Implementací informačního systému QI dochází k pokrytí všech základních oblastí 

v MS technik, jedná se především o účetnictví, nákup a prodej, CRM a marketing, 

skladové hospodářství, mzdy, personalistiku, majetek a výrobu. Zavedením modulu 

financí a QI manageru dochází k vysokému zefektivnění a zkvalitnění podpory          

pro finanční rozhodování, tato oblast byla jedním z nejsilnějších požadavků vedení 

společnosti MS technik na systém a její naplnění je považováno za úspěch. 

Nároky týkající se elasticity a přizpůsobení se rozvoji společnosti budou rovněž 

v budoucnu hrát velkou roli a již teď můžeme říci, že nový systém k tomu má všechny 

předpoklady. 

Důležitým faktem je úspora nákladů ve všech fázích používaní systému QI                   

od implementace až po plný provoz systému. Dále zefektivnění a zjednodušení práce      

s informačním systémem, zejména díky jednoduchosti QI.  

V rámci zhodnocení návrhu porovnám nově implementovaný systém QI s dříve 

používanými systémy ve společnosti MS technik, jak již bylo řečeno, v minulosti se 

používal program Abra Gold (účetnictví), Lotus Notes (marketing), interně vytvořený 

program (výroba, logistika, sklady atd.): 

• Největší pokrok při porovnání s minulostí nastal zejména v podpoře finančního 

rozhodování a finančního řízení podniku, dříve používaný program se zabýval 

zejména účetnictvím a nezasahoval téměř vůbec do oblasti financí. Nově 
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implementovaný systém je schopen finančně plánovat, porovnávat plány se 

skutečností a následně vyhodnocovat, sleduje pohyb finančních toků ve 

společnosti, poskytuje celkový přehled nad stavem pohledávek a závazků, 

podporuje automatické převody ze systému do banky, automaticky sestavuje 

výkazy, jak finanční (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow), tak pro zpracování 

DPH. 

• Velký pokrok nastal také ve všech ostatních oblastech, dříve používaný program 

byl schopen sběru omezeného počtu dat a pro vyhodnocování musely být 

informace dále upravovány. Oproti tomu je nový IS schopen sestavovat plány, 

sbírat neomezený počet dat, upravovat, analyzovat, poskytnout různé konfigurace 

díky různým filtrům, sestavovat různé tiskové sestavy. 

• Velkou výhodou QI je také jednoduchost pro uživatele, dříve užívaný program 

tento fakt v plné míře nepodporoval. 

• V jednoduchosti můžu říci, že investice, za kterou se nový systém zakoupil je 

opodstatněná a při srovnání s dříve používanými prostředky je systém QI 

informačním systémem z jiné planety ve srovnání s těmi, které byly používány 

doposud. 
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7 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se nejprve zabýval teoretickým pohledem na výběr             

a následnou implementaci informačního systému do podniku. Vše začíná stanovením 

požadavků na informační systém, pokračuje určením podpory vedení podniku a přes 

výběrové řízení a následný výběr směřuje až k implementaci vhodného informačního 

systému.  

Hlavním důvodem takového výběru je stále větší odkázanost na použití informačních 

technologií. Informační systémy se stávají páteří podnikání v mnoha oborech. Tento 

proces je nevyhnutelný a často rozhoduje o budoucím úspěchu či neúspěchu podniku. 

Každá instituce potřebuje informační podporu mnoha svých činností. Každý si 

uvědomuje, že komunikace soudobé výpočetní a komunikační techniky umožňuje 

vytvořit velmi silný prostředek pro efektivnější práci podniku, administrativou počínaje 

až po činnosti řídící. 

Pro výběr vhodného informačního systému bylo velice důležité poznání zkoumané 

společnosti MS technik, jednalo se zejména o zjištění aktuálního stavu používání 

informačních systémů a o obecnou analýzu tohoto podniku, následně také o požadavky, 

které společnost od implementace informačního systému očekává. 

Na základě tohoto poznání bylo provedeno výběrové řízení a v zápětí vybráni dva 

potencionální dodavatelé, kteří se nejvíce blížili představám společnosti MS technik, 

jednalo se o systém SAP a QI. Po jejich srovnání byla doporučena implementace 

systému QI. Vedení společnosti s návrhem souhlasilo a tímto krokem nastala fáze 

implementace IS. 

Zavedení informačního systému bylo bezproblémové a proběhlo dle plánu a představ 

všech zúčastněných osob. Implementovaný systém QI téměř ve všech směrech splňuje 

představy a požadavky společnosti MS technik. Pokrývá nejen všechny základní oblasti 

v MS technik, ale obsahuje také moduly, které v maximální míře směřují k podpoře 

finančního rozhodování a řízení v podniku MS technik, které je pro vedení společnosti 

tolik důležité. 
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Na hodnocení implementovaného systému QI je zřejmě ještě brzy, ale již teď můžu říci, 

že společnost MS technik v systému QI objevila nový nervový systém pro tok informací 

a pro práci s nimi. 
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