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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení přínosu navrhovaných změn 

v reálné společnosti nazvané fiktivním názvem Stavební výroba, a.s. V práci se 

zaměřím na rozšíření funkčnosti stávajícího informačního systému tak, aby vyhovoval 

potřebám managementu a zároveň byl finančně méně náročný neţ původní systém.  

 

 

Abstract 

Master's thesis is aimed to analysis, change proposition and benefit assessment  in real 

company called by fictional name Stavební výroba a.s. In my thesis I'll focus on 

functionality of current information system so it can satisfy needs of management and 

also has finacial benefits over old system.  
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1 Úvod  

Doba, v které aktuálně ţijeme, je velmi rychlá a rychle se mění. Nejedná se 

jenom o změny ţivotního stylu, vnímaní společnosti, apod., ale i o vnímání ekonomiky, 

a řízení firem zejména. Kaţdý úspěšný manaţer, jednatel, ředitel či majitel denně hledá 

způsoby, jak svůj podnik více zefektivnit, jak věci dělat lépe, bezchybně a za co nejniţší 

náklady. Efektivita je na prvním místě. Konkurence je tvrdá a neúprosná. Technologie 

se vyvíjejí obrovskou rychlostí.  

Z výše uvedených důvodů se jiţ 7 let věnuji obchodu a projektovému řízení v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Domnívám se, ţe mé poznatky jsou 

dostatečné na to, abych mohl posoudit aktuální stav informačního systému v podniku a 

navrhnout jeho změny. Mimo jiné i toto byl důvod, proč jsem se rozhodl zpracovat výše 

uvedené téma mé diplomové práce. 

V práci se zaměřím na posouzení aktuálního stavu informačního systému v reálné 

společnosti, kterou zde uvádím pod fiktivním názvem Stavební výroba, a.s. Následně 

zhodnotím aktuální potíţe s informačním systémem a pokusím se navrhnout moţné 

změny, které povedou k odstranění problémů. V závěru práce zkusím posoudit 

výhodnost a návratnost investice do změny informačního systému a načrtnu moţný 

průběh nasazení z časového i implementačního hlediska. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Problematika efektivního řízení firem je v dnešní době velmi aktuálním 

tématem, nepochybně pak v oblastech, kde spotřebitelé a odběratelé šetří a vyčkávají 

s rozhodnutím i investicí. Do těchto oblastí určitě spadá i oblast stavební výroby, která 

aktuálně proţívá krizi díky aktuální ekonomické i politické situaci. Stát čeká a 

neinvestuje do nové výstavby silnic, dálnic, mostů, apod., jsou pozastaveny projekty na 

podporu energeticky úsporného bydlení, lidé se bojí o práci, a tak neinvestují tolik 

peněz do nákupu novostaveb, pozastavili se rekonstrukce objektů, atd. 

Kdyţ se chtějí stavební firmy s touto situací vypořádat, musí se zamyslet nad svým 

aktuálním fungováním, procesy i trţní pozici a rozhodnout se, kam budou směřovat dál. 

Spousta firem jiţ během ekonomické krize zkrachovala nebo těţko bojuje o udrţení na 

trhu. Firmy, které ekonomickou krizi „proţili“ se musí přizpůsobit novým trţním 

podmínkám, niţšímu zájmu investorů, vyššímu významu ceny dodávky, apod. Proto 

spousta z nich zefektivňuje výrobu, eliminuje náklady, více kontroluje a činí kroky 

k tomu, aby mohla poskytovat kvalitní sluţby a produkty i za cenu niţších trţeb. 

Jedním z řešení, jak zefektivnit procesy a kontrolu ve firmě, je zavedení informačního 

systému pro řízení stěţejních procesů jako je výroba, sklady, apod. a kontroly 

zaměstnanců. 

Cílem této práce je tedy zanalyzovat aktuální stav vybraného podniku a 

navrhnout změny v rámci informačních řešení vedoucí k výrazným úsporám v provozu, 

které zároveň zpřehlední a zefektivní práci zaměstnanců, ale i výrobu jako takovou. 

Aby mohlo být uvedeného cíle dosaţeno, musím být k dispozici aktuální 

informace, které jsou základem pro řízení a rozhodování ve firmě. I tuto roli zastřešuje 

správně nastavený informační systém. 
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3 Teoretická východiska práce  

V rámci teoretických východisek práce se zaměřím na dostupné informační 

systémy pro výrobní podniky a specializované řešení pro stavební výrobu a jejich 

srovnání. Zároveň se pokusím posoudit přínosy i úskalí jednoho komplexního 

„supersystému“ oproti systémové integraci informačního systému se specifickým 

oborovým řešením. 

3.1 Vymezení pojmů a sledovaných jevů 

CRM – Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) – je 

databázovou technologií podporující proces shromaţďování, zpracování a vyuţití 

informací o zákaznících firmy. Umoţňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, 

přání a nákupní zvyklosti zákazníků. Podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou 

a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se také označuje jako softwarové, 

hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. (1) 

DMS – Document management system (systém pro správu dokumentů) – je počítačový 

systém určený ke správě elektronických dokumentů a digitalizovaných papírových 

dokumentů, tj. např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním. (1) 

Informační systém (IS) – je systém pro sběr, udrţování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Příkladem informačního systému můţe být kartotéka, telefonní seznam, 

kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí 

počítačů a můţe být i v papírové podobě. (1) 

Informační technologie – studují vše, co se týká fungování počítačů po technické 

stránce. (1) 

Komunikace – sdělování, výměna informací – přenos či předávání nejrůznějších 

informačních obsahů v rámci diferencovaných komunikačních systémů za pouţití 

různých komunikačních médií. (1) 

ERP (Enterprise Resource Planning) – je informační systém, který integruje a 

automatizuje velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 

Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, 

a účetnictví. (1) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dokument
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
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3.2 Podnikové informační systémy 

3.2.1 Definice informačního systému 

Informační systém (Information System), pouţívá se zkratka IS, někdy 

téţ podnikový informační systém nebo zkratka IS/ICT, je pojem pro označení 

souboru lidí, technických prostředků (hardware, software) a dat, které zajišťují 

poţadovanou funkčnost a poskytují informace pro definovaný a poţadovaný 

účel podniku či organizace. 

V praxi se často pouţívá pojem informační systém (podnikový informační systém) v 

zúţeném významu pouze jako soubor technických prostředků (hardware, software) 

a dat. V praxi se setkáváme s výrazem "implementace nového informačního systému", 

coţ ve skutečnosti znamená výměnu nebo rozšíření některých technických prostředků 

informačního systému (neboli také informačních a komunikačních technologií). (2) (3) 

3.2.2 Historie informačních systémů 

Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění: 

 5 základních generací ERP (Enterprise Resource Planning) systémů (1975, 

1985, 1992, 1996, 2000): 

o Od vlastního programování k nákupu parametrizovaných softwarových 

řešení 

o Od aplikací podporujících výrobu a výrobní systém podniku k aplikacím 

podporujících prodej a vnější integraci podniku 

o Od samostatně nasazovaných řešení k integrovaným řešením se 

společnou databázovou základnou 

 80. léta: ASŘ – Automatizovaný systém řízení = Počítačová podpora řízení 

o CAD – Computer Aided Design 

o CAPP – Computer Aided Process Planning 

o CAM – Computer Aided Manufacturing (Součástí je NC – Numeric 

Control) 

o PPS – Produktionsplanung und-steuerung 

 90. léta: ERP = MRP II – Manufacturing Resource Planning (neboli PPS) + 

Finanční aplikace 

 Současnost: ERP II = ERP + CRM + SCM + BI +  
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o Komponenty elektronického obchodu: B2B – Business to Business, B2C 

– Business to Customer 

o Komponenty el. zásobování: e-procurement 

o Aplikace typu: All-in-One nebo Best-of-Breed (3) 

3.2.3 Dostupné informační systémy pro výrobní podniky v ČR 

Český trh nabízí celou řadu informačních systému tuzemských i zahraničních 

výrobců. Velké společnosti (obvykle s mateřskou firmou v zahraničí) pouţívají pro 

řízení svých agend systémy SAP, ORACLE nebo Microsoft Dynavics NAV. Mezi 

nejpouţívanější tuzemské systémy v segmentu středních a velkých výrobních firem 

patří Helios Orange a Green, KARAT, K2 a QI. (4) (5) (6) 

 

Obrázek 1 - Informační systémy ve velkých firmách v ČR 

 

Kaţdý z těchto produktu má na trhu své místo a klientelu. Zákazníci si obvykle vybírají 

řešení na základě referencí systému a splnění poţadavků na pokrytí firemních procesů.  

3.2.3.1 SAP 

Před několika lety provedla společnost SAP AG, největší světový dodavatel 

software pro podnikové informační systémy, restrukturalizaci svého produktového 

portfolia, v jehoţ rámci postavila do středu své komplexní sady aplikací řešení SAP 

ERP, aktuálně ve verzi 6.0. SAP ERP se tak stal základním produktem nabízeným 

společností SAP na trhu. 
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Obrázek 2 - Mapa funkcí SAP ERP 

 

Současnou produktovou strukturu SAP lze znázornit takto: 

1. SAP ERP – Nedílnou součástí řešení SAP ERP je i technologická platforma 

SAP NetWeaver, která je základnou všech aplikací SAP. SAP NetWeaver můţe 

být na druhé straně pouţíván jako samostatné technologické, vývojové a 

provozní prostředí pro budování vlastní aplikační infrastruktury, zaloţené na 

principech SOA (Service-Oriented Architecture).  

SAP ERP disponuje mimo jiné těmito unikátními vlastnostmi: 

 SAP ERP je celosvětově rozšířené integrované ERP řešení, které splňuje 

všechny důleţité obchodní poţadavky kladené na informační systém pro 

středně velké aţ velké organizace a to ve všech odvětvích. 

 SAP ERP je postaveno na stále zdokonalované otevřené SAP NetWeaver 

technologické platformě, coţ vede ke zjednodušení IT infrastruktury a k 

posílení moţností jejího rozšiřování a dalšího rozvoje. 

 SAP ERP zahrnuje odvětvově specifické postupy „best practices“ 

vyvíjené v SAP na základě zkušeností několika desítek tisíc zákazníků. 
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 SAP ERP nabízí zákazníkovi znalosti a zkušenosti z oblasti poradenství, 

vývoje, podpory, prodeje a marketingu ve 26+ odvětvích. 

2. ostatní individuální řešení z původního portfolia e-business platformy SAP 

Business Suite: 

 SAP CRM (Customer Relationship Management) 

 SAP PLM (Product Lifecycle Management) 

 SAP SCM (Supply Chain Management) 

 SAP SRM (Supplier Relationship Management) 

3. Aplikace pro GRC (Governance, Risk and Compliance) a aplikace pro 

Performance Management 

4. SAP xApps – jedná se o tzv. kompozitní aplikace, které vyvíjí společnost SAP 

jak samostatně, tak spolu se svými partnery. Jedná se o cíleně navrhované 

aplikace, které jsou určeny k podpoře specializovaných podnikových procesů, a 

které obvykle svou funkcionalitou překračují rámec jednotlivých oblastí 

podnikových aktivit 

5. Odvětvová řešení – systém SAP nabízí širokou škálu specifických aplikací 

určených pro různé odvětví obchodu, průmyslu, sluţeb i státní správy 

6. Doplňkové aplikace (Supplementary Products) a produkty třetích stran (3rd 

Party Products), mezi něţ patří např. podpora integrace CAD systémů se 

systémy SAP, nástroje pro centrální správu a testování instalací SAP (Central 

Process Scheduling od Redwood, LoadRunner od HP), integrace technologií 

Adobe, Enterprise Modeling od IDS Scheer a mnoho dalších. (7) (8) 

Na konci roku 2008 obohatila společnost SAP AG svoje portfolio produktů v oblasti 

Business Intelligence o soubor nástrojů a aplikací firmy Business Objects, které lze 

kategorizovat následovně: 

1. Řešení pro velké společnosti: 

 SAP BusinessObjects business intelligence solutions 

 SAP BusinessObjects information management solutions 

 SAP BusinessObjects enterprise performance management solutions 

 SAP BusinessObjects governance, risk, and compliance solutions 

2. Řešení pro malé a střední podniky: 

 SAP BusinessObjects Edge solutions 
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 Crystal Reports 

 Xcelsius 

Komplexnost nabídky podnikových aplikací směrem k menším a středním firmám 

doplňují dvě řešení: 

1. SAP Business All-in-One Partner Solutions - Partnerská řešení SAP Business 

All-in-One obsahují obdobné nástroje, které pouţívají nejúspěšnější světové 

firmy, ale díky odvětvové standardizaci jsou výrazně levnější a mají mnohem 

niţší nároky na implementaci. Nejlépe se osvědčuje v organizacích střední 

velikosti s komplexními procesy. 

2. SAP Business One - Je to kompaktní řešení navrţené tak, aby odpovídalo 

potřebám malých aţ středně velkých firem, od několika do několika desítek 

zaměstnanců. SAP Business One je uţivatelsky příjemné, cenově dostupné a 

flexibilní řešení. (7) (8) 

3.2.3.2 ORACLE 

Oracle E-Business Suite je plně integrovaný podnikový informační systém. Jeho 

výhodou je modularita a vzájemná provázanost nejen v rámci aplikací, ale i vůči 

okolnímu světu. Aplikace Oracle jsou snadno rozšiřitelné (škálovatelné); znamená to, ţe 

rostou společně s poţadavky společností na funkcionalitu, výkon a bezpečnost. 

Oracle Financials je základní komponentou podnikového informačního systému Oracle 

E-Business Suite poskytující nástroje běţné operativy správy ekonomických agend, 

manaţerského řízení a rozhodování. Oracle Financials je řešením s lokalizovanými 

úpravami vyplývajících z legislativních poţadavků a zvyklostí ČR. Parametrizace 

systému zajišťuje komplexní přizpůsobení podmínkám kaţdé společnosti a to dokonce i 

v době plnohodnotného rutinního pouţívání vlastního systému. 

Mezi vybrané přínosy řešení Oracle Financials patří zejména: 

 Procesně orientovaný přístup při správě ekonomických agend společnosti 

 Automatizace schvalovacích činností prostřednictvím definovaných procesů 

 Automatizace činností spojená se sledováním a plánováním finančních 

prostředků – Cash Flow 

 Zkrácení fakturačního cyklu společnosti, optimalizace závazků a pohledávek s 

přihlédnutím k plánování Cash Flow 
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 Zjednodušení procesů reportingu – integrovaný controlling, integrovaný Oracle 

Corporate Performance Management, otevřenost na ostatní systémy 

 

 

Obrázek 3 - Architektura systému ORACLE 

 

Řešení Oracle Financials je určené společnostem, které potřebují zejména: 

 Získat funkcionálně ucelený, manaţersky orientovaný ERP ekonomický 

informační systém 

 Zjednodušit postupy spojené s likvidací účetních dokladů 

 Efektivněji řídit společnost na základě relevantních dat a informací 

 Plánovat disponibilní finanční prostředky v reálném čase (9) 

3.2.3.3 Microsoft 

Microsoft Dynamics NAV je podnikové řešení určené pro střední organizace, 

které pomůţe zjednodušit a urychlit specializované business procesy. Jednou z 

nejsilnějších vlastností tohoto řešení je velmi rychlé přizpůsobení specifickým 

potřebám. Microsoft Dynamics NAV poskytuje lidem hlubokou, odvětvově zaměřenou 

funkcionalitu, která je relevantní pro region a obor podnikání. Skrze rychlou 
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adaptabilitu a snadnost pouţívání, je moţné velmi jednoduše doplňovat funkcionalitu, 

zákaznické moduly nebo napojení na online obchodování. Microsoft Dynamics NAV 

umoţňuje lidem, aby byli efektivní, a podniku být konkurenceschopným. 

 

Obrázek 4 - Mapa řešení Microsoft 

 

Funkce systému: 

 Výkaznictví a analýzy 

Umoţňuje spravovat rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy a vyhledávat 

trendy a vztahy v kterékoli části společnosti. 

 Řízení zákaznických vztahů 

Umoţňuje spravovat skupiny zákazníků, vytvářet a spouštět marketingové 

kampaně, sledovat činnosti zákazníků, organizovat obchod a následné prodeje. 

 Distribuce 

Umoţňuje sledování zásob, objednávek a nákupů, vyváření předpovědí prodeje, 

elektronické obchodování a správa skladů. 

 E-commerce 

Umoţní zákazníkům a dodavatelům kdykoli uzavírat obchody s vaší společností 

prostřednictvím webů nebo přímým propojením jejich systému s vaším. 

http://www.microsoft.com/cze/dynamics/businessneeds/customerrelationshipmanagement.mspx
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 Zákaznický servis 

Umoţňuje vytvářet a spravovat servisní smlouvy, zadávat a sledovat servisní 

volání, zobrazovat časové plány a optimalizovat pracovní vytíţení mezi zdroji. 

 Řízení financí 

Řídí hlavní knihu, závazky, pohledávky, zásoby, proces prodeje, nákup, 

investiční majetek a peněţní toky. Provádí párování a inkaso. 

 Řízení lidských zdrojů 

Umoţňuje spravovat lidské zdroje, od mapování, náboru a registrace 

zaměstnanců po rozvoj dovedností a zpracování mezd a zaměstnaneckých 

výhod. 

 Výroba 

Umoţňuje koordinovat celý proces výroby od konfigurace produktů a plánování 

poţadavků dle kapacit po rozvrhování a dílenské řízení. 

 Portály 

Poskytuje zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům přístup k datům, 

aplikacím a sluţbám prostřednictvím webového prohlíţeče a umoţňuje jim 

efektivnější spolupráci. 

 Řízení projektů 

Umoţňuje spravovat zdroje, vytvářet odhady nákladů a rozpočtů, sledovat čas a 

výdaje a organizovat smlouvy a fakturaci. 

 Maloobchodní prodej 

Provádí maloobchodní operace, od prodeje po doručení. Umoţňuje zvýšit počet 

zákazníků, zrychlit postupy a úkoly, řídit zásoby a automatizovat nákup. 

 Odběratelsko-dodavatelský řetězec 

Umoţňuje provoz skladu na jednom nebo více místech, zpracování objednávek, 

plánování dle poptávky a online spolupráci s dodavateli. (10) 

 

http://www.microsoft.com/cze/dynamics/businessneeds/financialmanagement.mspx
http://www.microsoft.com/cze/dynamics/businessneeds/production_management.mspx
http://www.microsoft.com/cze/dynamics/businessneeds/supply_chain_management.mspx
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Obrázek 5 - MS Dynamics NAV - okno systému 

3.2.3.4 Helios 

Produkty Helios Orange a Green jsou určeny pro velké a středně velké 

společnosti, které hledají ucelený podnikový informační systém, jenţ se snadno 

přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. 

Helios kromě standardního jádra, jehoţ součástí je např. také CRM, WorkFlow, či 

Business Intelligence, obsahuje i specializované moduly tvořící tzv. oborová řešení. 

Stačí si tak zvolit některou z připravených oborových verzí bez nutnosti vývoje 

nákladného softwaru na zakázku. Komplexní informační systém Helios pomáhá firmám 

orientovat se ve světě firemních informací. 
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Obrázek 6 - Moduly Helios Orange 

 

 

Obrázek 7 - Moduly Helios Green 
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Přednosti systému: 

 Nejmodernější technologie, která přináší také nové moţnosti v oblasti integrace 

informačních systémů s jinými aplikacemi. 

 Unikátní ERP systém také z hlediska tvorby specializovaných řešení. Vlastní 

vývojové jádro systému umoţňuje vytvářet nové moduly a funkční celky, které 

v systému zohledňují specifika nejrůznějších odvětví podnikání, a nazývají se 

proto „oborová řešení“. 

 Integrované pokročilé funkce: sofistikované nástroje podpory účtování podle 

mezinárodních účetních standardů IFRS, IAS, US GAAP; paralelní vedení 

účetnictví ve dvou různých měnách; plná podpora pro vedení evidence v cizí 

měně. 

 Moţnost definovat vlastní výkazy, digitalizace papírové evidence a přiřazení 

k příslušnému záznamu v aplikaci (např. skenovaná faktura, smlouva). (11) 

 

 

Obrázek 8 - Helios Green - okno systému 
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3.2.3.5 BYZNYS 

ERP systém BYZNYS Win
®
 je nástroj pro komplexní řízení podniku. Je určen 

pro společnosti, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro 

komfortní zvládnutí základních potřeb společnosti v oblasti sledování kompletních 

ekonomických agend. BYZNYS Win
®
 nabízí řešení pro plánování a řízení všech 

klíčových podnikových procesů a to na všech úrovních podnikové architektury. Systém 

je navrţen tak, aby v těchto klíčových procesech maximálně zvýšil efektivitu.  

 

 

Obrázek 9 - BYZNYS - moduly systému 

 

Svým rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování je schopen 

pokrýt potřeby společností různého oborového zaměření od obchodních společností, 

přes účetní společnosti aţ po výrobní podniky různého zaměření. BYZNYS Win
®
 tak 

dokáţe najít řešení pro společnosti, které mají rozsáhlé poţadavky, ale i společnosti, u 

kterých je dán důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Systém podléhá 2x 

ročně pravidelnému auditu.  
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Obrázek 10 - BYZNYS - okno systému 

 

Kromě základních modulů (Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Evidence 

majetku, Pokladna, Skladové hospodářství, Mzdy a personalistika a dalších) nabízí i 

specializované moduly podle oborového a funkčního zaměření jako jsou 

například Výroba, Doprava, CRM, OLAP, Finanční analýzy, iBYZNYS. Systém plně 

podporuje elektronický styk se státními institucemi (elektronická podání, elektronický 

podpis). Součástí je řešení střediskového zpracování společnosti a to na několika 

úrovních. Systém podporuje jazykové varianty. (12) 

3.2.3.6 K2 

Společnost K2 atmitec s.r.o. nabízí ucelené portfolio produktů v oblasti 

informačních systémů a technologií. Největším a nejkomplexnějším řešením je produkt 

pod jménem Enterprise. K2 Enterprise je určen firmám, které chtějí mít procesní a 

organizační strukturu podporovanou informačním systémem. Tento produkt si pořizují 

společnosti, které od systému očekávají především automatizaci, zjednodušení a 

maximální přizpůsobení svým podmínkám a specifikům. Efektivita spočívá v nahrazení 

uţivatelských zásahů všude tam, kde je to moţné. Zákazníci K2 Enterprise chápou jako 
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prostředí, které jim umoţní realizovat jejich představy a přitom zabezpečí poţadované 

výstupy (ekonomika, sklad, řízení výroby). Ve většině případů jsou to firmy s vysokou 

úrovní logistiky a s velkým mnoţstvím opakovaných činností. 

Přínosy: 

 zabezpečení poţadovaných výstupů 

 úplná tvárnost a provázanost uţivatelských funkcí 

 vysoce propracovaný a komplexní nástroj k zabezpečení primárních potřeb 

firmy, umoţňující vytváření výjimečných vazeb, s moţností definice 

libovolných formátů výstupů 

 správci systému je poskytnuta absolutní kontrola nad správou dat 

 správce systému můţe rozšiřovat stávající resp. definovat své vlastní datové 

struktury 

 poskytnutí metodiky, návodu, manuálu a příkladů tvorby speciálních funkčností 

na míru s vyuţíváním funkcí jádra systému 

 

 

Obrázek 11 - K2 - okno systému 
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K2 Enterprise představuje vyspělý, moderní a vysoce provázaný informační systém, 

který je přednostně doplňován novými funkčnostmi. Tyto funkčnosti se zaměřují 

především na vytváření prostředí a podmínek podpory, pomocí které konzultanti 

upravují specifické chování aplikace na míru. Cílem je vytvořit poměrně širokou 

aplikaci přesahující obvyklé hranice informačního systému moţnostmi komunikace, 

automatizace a prezentace dat. K2 Enterprise umoţňuje získat tiskové výstupy z 

definovaných pracovních postupů jako elektronickou dokumentaci vyţadovanou např. 

normami pro řízení jakosti. (13) 

3.2.3.7 KARAT 

Společnost KARAT Software, a. s. nabízí také širší portfolio produktů pro různé 

typy firem. Produkt Enterprise je určen větší nebo velké firmě, která se rozhodla 

investovat do informačního systému schopného respektovat její zavedené procesy a 

přizpůsobit se jí v kaţdém ohledu. Od produktu očekává snadnou modifikovatelnost v 

souladu s tím, jak se její procesy mění za běhu spolu s jejím vývojem a tedy za kaţdých 

okolností podporují její aktivity, růst a efektivitu podnikání. 

 

 

Obrázek 12 - Architektura systému KARAT 
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Díky rozsahu svých procesů, dynamičnosti prostředí a nutnosti se přizpůsobovat 

upřednostňuje provádět rychlé a časté úpravy i většího charakteru vlastními silami a k 

tomuto účelu má specializované IT oddělení nebo IT pracovníky. Pro vlastní podnikání 

potřebuje vytvářet i specializované firemní moduly, díky kterým si udrţuje konkurenční 

výhodu. Podnikový informační systém povaţuje za nutný prostředek k udrţení kontroly 

a efektivity svých aktivit v celé šíři, ať jde o firmu servisní, obchodní či výrobní, a to 

při velkém objemu dat. 

 

 

Obrázek 13 - KARAT - okno systému 

 

Výhody implementace IS KARAT Enterprise: 

 neomezený počet současně pracujících uţivatelů 

 moţnost veškerých úprav všech částí systémuvlastními silami 

 moţnost kdykoliv napojení nového specializovaného modulu vytvořeného 

snadno pomocí vnitřních nástrojů 

 moţnost bezprostřední modifikace analytických pohledů a reportů dle vlastních 

potřeb a poţadavků (14) 
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3.2.3.8 QI 

QI je komplexní informační systém. Zákazníkům pomáhá řešit veškeré činnosti 

spojené s řízením a rozhodovacími procesy ve firmě.  

QI byl navrţen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit poţadavkům zákazníků a 

zároveň si uchoval lehkost a stabilitu. Koncepce umoţňuje logické provázání všech 

aplikací a s tím i propojení všech dat, která se do QI vloţí. 

Postup, kterým bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat v systému. V praxi 

to znamená, ţe software je rychlý při běţné práci i při zpracovávání velkého mnoţství 

dat. 

 

 

Obrázek 14 - Moduly systému QI 

 

Systém je sloţen z modulů, které tematicky pokrývají jednotlivé agendy ve firmě.  

Moduly v sobě sdruţují menší obchodní jednotky. To umoţňuje kombinovat pro 

zákazníka funkce, které opravdu vyuţije. Podle aktuální situace a potřeb zákazníka je 

moţné pouţívané funkce měnit. Vzniká tak mnoho variant QI a kaţdý zákazník má v 

podstatě originální řešení. 

 

http://www.qi.cz/cz/moduly-qi/
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Obrázek 15 - QI - okno systému 

 

Systém QI má široké uplatnění. Je určen pro řízení výrobních a obchodních společností, 

pro firmy z oblasti sluţeb a distribuce. 

Díky své schopnosti přizpůsobit se zákazníkovi je QI vyuţíváno nejen ve velkých a 

středních společnostech, ale i v malých firmách a u fyzických osob. 

5 hlavních důvodů proč si vybrat QI: 

 QI poskytuje okamţitý a spolehlivý obraz firmy, čímţ usnadňuje a urychluje 

manaţerská rozhodnutí 

 QI dokáţe ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat na všechny 

změny probíhající uvnitř i vně firmy 

 Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi nízké v porovnání 

s přinášenými moţnostmi 

 QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne kaţdý (15) 

3.2.3.9 Srovnání vybraných informačních systémů 

Dnešní informační systémy jsou jak technologicky, tak i funkcionalitou velmi 

podobné a je těţké je srovnávat. Kaţdý systém má své přednosti i slabiny a určité 

zaměření na svůj cílový trh. Největší odlišnosti mezi tuzemskými a světovými systémy 

jsou v lokalizaci a rozsahu a kvalitě poskytovaných sluţeb. Podrobné srovnání 
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vybraných informačních systémů je v Příloze č.1 – Srovnání informačních systémů. (5) 

(16) (6) 

3.2.4 Specializované řešení pro řízení stavební výroby 

Přesto, ţe kaţdý informační systém řeší nějakým způsobem i oblasti jako je 

kapacitní plánování, či řízení stavební výroby, existují na trhu specializovaná řešení, 

která mají naproti standardizovaným modulem informačního systému řadu výhod a umí 

se lépe přizpůsobit procesům a fungování stavební firmy. 

3.2.4.1 SAP All-in-One SmartBuilding 

SAP All-in-One SmartBuilding je řešení informačního systému pro společnosti 

zabývající se stavební výrobou zaloţenou na projektové bázi. Základem je softwarová 

platforma společnosti SAP, jejíţ standardní části funkcionality – účetnictví, majetek, 

controlling a další – jsou rozšířeny o nástroje plně podporující procesní potřeby těchto 

organizací, především rozpočtování, kalkulace a projektové řízení. 

 

 
Obrázek 16 - Mapa řešení SmartBuilding 

 

Přínosy řešení 

 Komplexní uţivatelsky příjemné řešení cíleně vyvinuté pro stavební organizace 

 Podpora standardně pouţívaných odvětvových procesů  

 Plná integrace projektově-výrobních procesů s logistikou, controllingem a 

účetnictvím 

 Automatizované procesní zpracování 
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 Významné zkrácení doby implementace a z toho plynoucí výrazné sníţení ceny 

implementačního projektu 

o Pevná cena projektu implementace 

o Minimální testovací provoz - po efektivní implementaci okamţitý start s 

ověřeným prototypem 

 Škálovatelnost řešení, tzn. prakticky neomezený růst řešení spolu s růstem 

společnosti (8) 

3.2.4.2 BuildingOne 

Building ONE Enterprise je systém pro řízení stavební výroby a realizace 

rozsáhlých stavebních projektů, tzn. speciální nástroj pro řízení, plánování a kontrolu 

všech činností spojených s realizací stavebních zakázek a projektů. Pokrývá celý 

koloběh stavební zakázky, počínaje marketingovými a obchodními aktivitami, přes 

plánování, řízení a vyhodnocení realizace, aţ po evidenci zádrţného, záruk a garancí. 

Součástí je i rozsáhlý komplex podpory projektového controllingu. 

Jedná se o nástroj, který řídícím pracovníkům umoţňuje v průběhu stavby hlídat 

náklady nabíhající na jednotlivé části zakázek, porovnávat plánované a skutečné 

náklady/výnosy, včas identifikovat případné nedodrţení termínů nebo překročení 

nákladů, sledovat cash-flow zakázky, kontrolovat subdodávky, evidovat zádrţné a jeho 

uvolnění…Obchodníkům umoţní jednoduše a rychle plánovat a sledovat obchodní 

aktivity pro získání zakázky, vytvářet různé varianty nabídek, realizovat výběrové řízení 

subdodavatelů a jednoduše porovnat došlé nabídky… Stavbyvedoucím (a přípravářům) 

umoţňuje snadno a rychle vytvořit harmonogram zakázky, zajistit zásobení stavby 

potřebným materiálem, stanovit harmonogramy (plány) vytíţenosti mechanizací, strojů 

i lidských kapacit na jednotlivých zakázkách a řídit vlastní nasazení jednotlivých zdrojů 

na stavební zakázce… Existuje i celá řada dalších přínosů… 

Moduly Building ONE Enterprise: 

 Stavební marketing 

 Obchodní činnosti 

 Propojení s programy pro tvorbu rozpočtů 

 Příprava stavby a technologický model 

 Plánování výroby (harmonogramy a síťové grafy) 
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 Plánování prostředků (zdrojů) 

 Realizace stavby 

 Subdodávky 

 Řízení jakosti a návazné evidence 

 Evidence dokumentů stavby 

 Smlouvy, předávací protokoly, evidence vad 

 Evidence zádrţného 

 Informace o prvotních účetních dokladech 

 Ekonomické vyhodnocení staveb 

 Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů 

 Controllingové a manaţerské funkce (17) 

3.2.4.3 RSV 

RSV navazuje na programy pro tvorbu rozpočtů a kalkulací. Doplňuje je o další 

agendy zpracovávané v rámci obchodní činnosti, přípravy a realizace stavby a vytváří 

tak ucelený systém pro řízení stavební výroby. RSV umoţňuje spolupráci s většinou 

běţně pouţívaných kalkulačních programů. Jde o produkty firem Callida, DS Soft, 

Kros, RTS, SoftProjekt, ÚRS Praha. 

Integrací s ekonomickými a obsluţnými agendami, které dnes ve firmě provozujete, 

pak RSV vytváří komplexní informační systém. Při implementaci je vţdy preferována 

varianta integrace se stávajícím ekonomickým IS, před variantou jeho náhrady. 

RSV umoţňuje snadno vytvářet varianty plánů výroby i jejich vyhodnocení za celou 

firmu. Poskytuje konkurenční výhodu analýzou trhu a evidencí absolvovaných soutěţí. 

Umoţňuje sledovat termíny, stavy rozpracovanosti, náklady, výnosy a zdroje na všech 

úrovních. Poskytuje informace o stavbě za kaţdého z účastníků pouze podle jeho 

potřeb. Umoţňuje účinně a přesně plánovat vyuţití svých materiálů, pracovníků a 

strojů. Informuje, jaké finance jste získali a jaké jsou vaše skutečné výnosy. Plní 

poţadavky ISO 9000 a tím zúročuje prostředky vloţené do procesu certifikace. 

Odhaluje souvislosti, které by Vám jinak mohly uniknout. 

Moduly systému 

 Plánování výroby 

 Marketingová a obchodní činnost 
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 Příprava stavby a vytvoření technologického modelu 

 Plánování fyzických prostředků 

 5. Realizace stavby 

 Subdodávky 

 Operativní informace o prvotních účetních dokladech 

 Cashflow stavby 

 9. Ekonomické vyhodnocení stavby 

 10. Vyhodnocení fyzické spotřeby 

 11. Evidence dokumentů stavby 

 12. Systém jakosti ISO řady 9000 (18) 

3.2.4.4 IPOS 

Společnost IPOS-SOFT poskytuje stavebním firmám komplexní informační a 

řídicí systém IPOS vyuţívající provázané zpracování veškerých činností uvnitř stavební 

firmy ke sniţování nákladů s vyuţitím principů procesního nákladového řízení. 

Informační systém obsahuje výrobní a ekonomickou část, které mohou být dodány i 

samostatně. 

Moduly systému: 

 Cenové nabídky 

 Výrobní kalkulace 

 Harmonogramy staveb 

 Výrobní a stavební fakturace 

 Výkazy hospodaření 

 Doloţení ekonomických výsledků 

 Grafické vyhodnocení 

 Subdodávky (19) 

3.2.5 Průběh implementace informačního systému 

Implementace informačního systému můţe být pro mnoho firem procesem, při 

kterém naráţejí na celou řadu problémů a překáţek.  Z pohledu vlastního zavádění 

systému není podstatné, zda se jedná o projekt náhrady určitého řešení jiným, nebo o 

http://www.ipossoft.cz/vyrobni-cast/
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implementaci „na zelené louce“. V obou případech je moţné vysledovat pozitiva i 

negativa a je potřeba umět se na ně vhodně připravit či adekvátně reagovat.  

Celý proces implementace je moţné rozdělit do následujících hlavních kroků: 

 definování rozsahu činností, které je potřeba informačním systémem podpořit 

(tvorba poţadavků a zadání) 

 vyhledávání a rozhodování o vhodném systému (výběr) 

 proces samotné realizační fáze (implementace) 

 vlastní vyuţívání informačního systému a jeho údrţba (produktivní provoz) 

Jednou z nejvíce podceňovaných fází je tvorba poţadavků a zadání. A to i přesto, ţe 

tato fáze můţe mít ve finále největší dopad do celkových nákladů na implementaci. 

Častou chybou je vydefinování maximálních poţadavků na budoucí systém, které 

následně vedou k předimenzovanému řešení. Takový systém pak nabízí funkcionalitu, 

která je vyuţívána jen okrajově (případně vůbec). Opačným přístupem je stručné 

vydefinování poţadavků, kdy zákazník očekává celou řadu funkcí jako „samozřejmé“ a 

ve výsledku pak dochází k potřebě neustálého upřesňování zadání, kdy tyto změny se 

následně negativně promítají do celkové ceny řešení. Jiţ od počátku je dobré pracovat i 

s myšlenkou definice klíčových ukazatelů, na základě kterých bude společnost schopna 

posuzovat přínos informačního systému pro její business. Z pohledu firmy proto můţe 

dobře zvládnutá fáze přípravy ušetřit nemalé finanční prostředky a je potřeba se jí 

důkladně věnovat. 

V rámci fáze výběru je dobré neopomenout pohled na celkové náklady, které je potřeba 

na informační systém vynaloţit. Jedná se především o náklady na pořízení systému a 

dále potřebné provozní náklady, které sebou pouţívání informačního systému nese. 

V oblasti informačních systémů je dnes jiţ běţná praxe ročních poplatků na údrţbu, 

jejíţ součástí je často telefonická podpora, nárok na nové verze a především dílčí updaty 

systému, např. z důvodu úprav legislativy. Implementace systému se můţe projevit i 

v potřebě investovat do celkového IT vybavení ve společnosti, častým doprovodným 

jevem je plošná výměna koncových stanic, tak aby tato zařízení splňovala hardwarové 

poţadavky budoucího systému. Na všechny tyto aspekty je potřeba ve fázi výběru 

pamatovat, problematika celkových potřebných nákladů je odborně označována jako 

„total cost of ownership (TCO)“ – celkové náklady na vlastnictví. 
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Vlastní průběh implementace znamená pro společnost mimořádnou situaci, kdy je 

potřeba v rámci běţného ţivota realizovat projekt změny. Samotná změna je jiţ od 

počátku u většiny pracovníků vnímána jako věc „obtěţující“, je proto potřeba 

s odporem ke změně počítat (tento odpor je zcela přirozený, změny má rád málokdo). 

Pro členy týmu znamená projekt časové vytíţení nad rámec jejich standardní náplně, při 

plánování kapacit a termínů se na tyto skutečnosti musí brát zřetel. I z tohoto důvodu je 

dobré mít od začátku vydefinované motivační  nástroje, které dává firma v rámci 

projektu k dispozici. Pro úspěšné zvládnutí celého projektu implementace je nutná 

podpora vedení společnosti, pro potřeby řešení projektových problémů je nutné, aby 

vedoucí projektu dostal od vedení jasné kompetence a byl nastaven interní 

mechanismus, jak případné problémy v rámci firmy řešit ve spolupráci 

s managementem. 

 

Obrázek 17 - Průběh implementace a návratnost IS 

 

Pro mnoho firem poslední krok začíná a končí dnem spuštění nového systému. 

Produktivní provoz je ale fází, kterou lze charakterizovat celý „ţivotní cyklus“ 

vyuţívání informačního systému. V jeho průběhu je nutné řídit budoucí změny či 

úpravy v rámci systému, je potřeba vyhodnocovat přínosy informačního systému pro 

společnost (např. ve vazbě na klíčové ukazatele). Celá řada poţadavků na funkcionalitu 

systému navíc přichází na řadu aţ po určitém čase (reporting, vyhodnocování dat), tyto 
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poţadavky nesmějí „zapadnout“. Proto i této fázi je potřeba věnovat dostatečnou 

pozornost a management společnosti by měl definovat jasného „šéfa“, který informační 

systém ve společnosti zastřešuje. Tak jak bylo zmíněno jiţ u fáze výběru, provozní 

náklady jsou nezanedbatelnou poloţkou v celkové ceně, kterou společnost do systému 

investuje. (20) (4) (21) (16) (22) (23) (24) 

3.2.6 Aktuální trendy v informačních systémech 

Informační systémy pro plánování firemních zdrojů představují v současnosti 

naprosto nezbytnou komponentu pro úspěšné řízení firem. V souvislosti se změnou 

trţního prostředí se v poslední době objevily nebo zvýraznily některé změny ve 

vyuţívání ERP systémů. 

Současná ekonomická situace však při navrhování, pořizování a provozování ERP nutí 

vrátit se v úvahách znovu ke kořenům. Management organizací si dnes většinou 

uvědomuje, ţe pro rychlou reakci na změnu trţních podmínek, změny ve struktuře 

financování či chování zákazníků, nebo jenom pro prosté reálné vyhodnocování 

výsledků firmy v reálném čase potřebují především jednotný informační systém. 

V současných podmínkách je navíc nutno brát v potaz i omezení na straně finančních 

zdrojů. Z toho také vyplývají některá z témat, která se nyní u ERP dodavatelů dostávají 

do popředí jako reakce na poţadavky zákazníků. 

Z pohledu funkčnosti ERP systémů je nyní patrně jedním z hlavních trendů 

funkcionalita, která nabízí moţnost lépe se soustředit na jeden ze současných hlavních 

problémů většiny firem, a tím je snaha si udrţet stávající zákazníky a efektivněji 

vyhledávat zákazníky nové. Jedná se o samostatné informační systémy CRM nebo 

specializované moduly komplexních ERP systémů pro správu vztahů se zákazníky. 

Mnoho zákazníků se k problematice CRM nyní vrací po letech, kdy se dařilo dosahovat 

obchodních výsledků bez zvláštního důrazu na aktivní vyhledávání zákazníků. 

Problematika marketingu, call center a dalších zákaznických aktivit je také dost často 

záleţitostí zvláštního oddělení ve firmě, nebo dokonce bývá řešena dodavatelským 

způsobem, coţ nabízí moţnost problematiku CRM také efektivně oddělit od zbytku 

informačního systému a nasadit za tímto účelem specializované CRM řešení nebo 

takové CRM řešení třeba provozovat v hostovaném prostředí bez nutnosti nakupovat 

vlastní licenci. 
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Zvláštní pozornost se v poslední době také věnuje manaţerským nadstavbám, 

podrobným analýzám, controllingu nebo nákladovému účetnictví. Dřívější přístup velmi 

často směřoval k tomu, ţe analytické nástroje byly brány jako drahá nadstavba 

firemních dat pro úzkou skupinku manaţerů. Dnes se oproti tomu od analytických 

nástrojů vyţaduje dostupnější cena, lepší dostupnost pro široký okruh uţivatelů ve 

firmě, mnohem flexibilnější samoobsluţná forma tvorby analýz, sestav a grafů. 

Několikaměsíční ruční tvorba konsolidovaných výkazů nebo zdlouhavá příprava 

sloţitých analýz jiţ v dnešní době nedostačuje. 

Důleţitým aspektem analýz a sestav je také jejich následná dostupnost v rámci týmů, 

nebo celé firmy. Snadné a efektivní sdílení, spolupráci při přípravě v rámci širších týmů 

nebo workflow oběhu dokumentů při schvalování mohou pomoci vhodně řešit kromě 

samotného ERP také některé portálové technologie. 

Jedním z trendů, který není nijak převratně nový, ale spíše se znovu vrací na scénu, je 

vyuţití hostování provozu ERP nebo CRM aplikací. Celkový dlouhodobý přínos na 

sníţení výsledné ceny za delší období nemusí být tak zásadní. Nezpochybnitelný je ale 

vliv hostingu právě v rychlejším zprovoznění systému, výrazně niţších vstupních 

nákladech, menším riziku, ţe bude funkční rozdíl mezi poţadovaným a zprovozněným 

systémem nebo v řešení speciálních situací, jako je například sezonnost vyuţívání 

licencí. V neposlední řadě má význam z pohledu struktury financování přesná 

předvídatelnost výše měsíčních plateb. 

Dalším trendem, který je akcelerován úsporami na straně zákazníka, je tzv. virtualizace 

celé aplikační infrastruktury. Historicky je totiţ dnes většinou situace se servery a 

aplikacemi taková, ţe zákazník má mnoho serverů pro různé účely, více databází a 

méně či více různých serverových aplikací. Tyto různé typy serverů je nutno spravovat 

a aktualizovat. Jejich provoz navíc něco stojí například jenom z pohledu energií nutných 

na provoz a chlazení. Do tohoto prostředí přichází implementace nového ERP nebo 

CRM systému a s tím zpravidla nutnost dokoupení nějakého nového hardwaru. Čímţ se 

celá situace se správou prostředí a spotřebou energií nadále komplikuje. Serverová 

virtualizace však nabízí moţnost provozovat více aplikací a různých serverových 

operačních systémů na jednom fyzickém serveru. Virtualizace aplikační a serverové 

infrastruktury tak nabízí příleţitost celou situaci v tomto okamţiku přehodnotit a jako 

součást implementace nového systému výrazně sníţit počet fyzických serverů, lépe 
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vyuţít výkon nového hardwaru, zjednodušit a zefektivnit administraci celého prostředí a 

v neposlední řadě sníţit energetické nároky na provoz serverů. (22) (20) (16) 

3.2.7 Podpora zavádění informačních systémů v podnicích 

V roce 2010 proběhla jiţ třetí výzva k registraci do dotačního programu s 

názvem ICT v podnicích. Malé a střední podniky tak mohli získat finanční prostředky 

na zavádění informačních a komunikačních technologií aţ do výše dvaceti milionů 

korun. 

Dotace byly určeny na nákup softwarových a hardwarových prostředků, které umoţní 

zvýšení efektivity vnitřních procesů a komunikace ve firmě. Správcem programu ICT v 

podnicích je Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest. V 

rámci této výzvy byla vyčleněna alokace ve výši pět set milionů korun. Podniky mohli 

získat čtyřicet aţ šedesát procent finančních prostředků z proinvestovaných nákladů. 

Minimální výše dotace na projekt byla stanovená ve výši nejméně tři sta padesát tisíc 

korun. 

V programu ICT v podnicích mohli o dotace ţádat podniky do dvou set padesáti 

zaměstnanců, které mají uzavřená dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Projekt, na 

který byla finanční podpora čerpána, musí být realizován mimo území hlavního města 

Prahy. Aby mohla být firma zařazena do dotačního programu, musela rovněţ splňovat 

odvětvové vymezení činností, pro které byla podpora určena. O podporu tedy mohli 

ţádat podniky ze zpracovatelského průmyslu nebo stavebnictví, dále společnosti 

podnikající v IT odvětví, poštovních sluţbách, vydavatelstvích či v architektonické a 

inţenýrské činnosti. Dotace mohla být rovněţ získávána na výzkum a vývoj v oborech 

technických a přírodních věd nebo v oblasti oprav a servisu počítačů. 

Výhodou tohoto dotačního programu je, ţe podniky mohou ţádat o dotaci na komplexní 

řešení informačních systémů, jeţ zahrnuje i ERP či CRM systémy. Podpora se rovněţ 

vztahuje na širokou paletu hardwarového vybavení, které zajistí zvýšení kvalitativní 

vybavenosti podniku a umoţní pracovat s nejnáročnějším softwarem. Podnikatelé 

mohou čerpat finanční příspěvek například na nákup nových ERP či CRM systémů 

nebo rozšířit licence řešení. Zajímavou moţností je podpora docházkových či 

stravovacích systémů, výrobních terminálů a nově i CAD systémů a dalšího vývojového 

softwaru. Kromě komplexních záměrů lze projekt koncipovat i jako nekompaktní řešení 

skládající se například z nákupu pracovních stanic pro vývojové oddělení, z nákupu 
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licencí CAD systému, rozšíření licencí jiţ pouţívaného ERP systému a například 

pořízení čteček čárových kódů pro skladový management. 

Aby byl projekt v dotačním řízení úspěšný, je důleţité kvalitně zpracovat podnikatelský 

záměr, který je rozhodujícím faktorem pro udělení finanční podpory. Pokud firma 

plánuje nákup ERP či CRM systémů, hardwaru nebo jiného softwaru, musí zajistit, aby 

veškeré náklady, které mají být z programu dotovány, byly vynaloţeny nejdříve po 

schválení jejich registrace do programu. Dále je třeba absolutně respektovat pravidla 

nastavená správcem programu, tedy Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na veškeré 

náklady, které svou hodnotou překračují pět set tisíc korun, musí být vypsáno výběrové 

řízení podle pravidel Operačního programu podnikání a inovace, z něhoţ jsou finanční 

prostředky na projekty čerpány. O projekt je zároveň nutné dbát i po jeho schválení, a to 

z pohledu výběrových řízení i dotačního managementu. Pokud ţadatel zanedbá některé 

z povinností, nemusí mu být peníze z dotací vyplaceny. 

O operační program ICT v podnicích projevily české firmy velký zájem i v prvních 

dvou výzvách. V první výzvě v roce 2007 se na CzechInvest obrátily přes čtyři stovky 

firem. Z nich do druhé fáze postoupilo 340 podniků. Ty se při podání plné ţádosti 

ucházely o celkem 770 milionů korun. Vzhledem k omezení celkové sumy dotací na půl 

miliardy korun pak uspěla před hodnoticí komisí zhruba polovina z nich. O rok později, 

kdy byla v rámci druhé výzvy k dispozici dokonce miliarda korun, o dotace poţádalo 

přes 370 firem. Největší zájem byl na Moravě a ve Středočeském kraji. 

Agentura CzechInvest spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje 

spuštění IV. výzvy programu ICT v podnicích, který spadá pod Operační program 

Podnikání a inovace. Tato Výzva by měla malým a drobným podnikatelům přinést 

evropské dotace na pořízení základních ICT sluţeb a nástrojů. Pro Výzvu bude 

předběţně vyhrazeno 441 milionů Kč, které budou rozděleny malým a středním 

podnikům. Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat ve výši 20 000 Kč aţ  500 

000 Kč při míře podpory 60 % způsobilých výdajů projektu. 

V současné době CzechInvest vyhodnocuje výběrové řízení na dodavatele těchto sluţeb. 

Stanovení přesného data vyhlášení Výzvy a následného spuštění programu je plně v 

pravomoci Ministerstva průmyslu a obchodu. (25) (26) 
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3.3 Systémová integrace 

Systémová integrace je činnost směřující k tomu, aby IT infrastruktura, 

provozované aplikace a bezpečnostní technologie společně tvořily konzistentní celek, 

který ve svém důsledku podporuje a zefektivňuje procesy dané organizace či podniku. 

Jiţ ze své podstaty je zřejmé, ţe systémová integrace je interdisciplinární obor. 

Vyţaduje nejen rozsáhlé kompetence ze světa informačních technologií a detailní 

znalosti pouţívaných technologií, ale i zevrubné porozumění činnostem a prostředí 

kaţdého konkrétního zákazníka. (27) (28) 

 

 
Obrázek 18 - Systémová integrace - schéma 
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4 Analýza problému 

Management společnosti Stavební výroba, a.s. si přesto, ţe má k dispozici velký 

a komplexní informační systém SAP, uvědomuje potřebu větší kontroly nad výrobou a 

obchodem v společnosti. 

Mezi hlavní problémy nepokryté stávajícím systémem patří: 

1. Chybějící kontrola nad prací zaměstnanců ve výrobě, 

2. Chybějící provázanost práce zaměstnanců s prací na zakázkách, 

3. Chybějící přehled o aktuálním stavu zakázky, 

4. Chybějící přehled komunikace se zákazníkem, 

5. Chybějící aparát odměňování a motivace za vlastní výkony ve výrobě, 

6. Časté reklamace a nemoţnost dopátrat se viníka, 

7. Nepřehledné plánování kapacit, 

8. Nadměrně velké mnoţství materiálu skladem (díky nefunkčnímu plánování), 

9. Nefunkční kontrola subdodavatelů, 

10. Nepropojení stávajícího personálního a mzdového systému s informačním 

systémem SAP. 

4.1 Profil společnosti a výchozí stav informačních technologií 

Stavební výroba, a.s. je společnost s více neţ padesátiletou historií. Je tradičním 

dodavatelem výrobků pro stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby. Se svými 

výrobními závody patří k popředním českým a slovenským dodavatelům. 

Vedení společnosti sídlí v zahraničí, odkud je společnost řízena. Zde byl v nedávné 

době nasazen pro manaţerské účely komplexní informační systém SAP. V České 

republice se tento systém pouţívá pouze k sběru finančních a manaţerských dat, které 

se do SAPu importují z Excelu. Personalistika a mzdy jsou vedené ve mzdovém a 

personálním softwaru od tuzemského dodavatele. Výrobní oddělení přebírá ze SAPu 

pouze čísla zakázek, jinak se veškeré výrobní procesy řídí excelovskými tabulkami a 

plánem realizací na velké tabuli v mistrovně. 

Informační toky jsou teda závislé na tom, kdo co komu řekne. Ţádný systém neeviduje 

průběh zakázky. V společnosti chybí i systém pro evidenci komunikace se zákazníkem. 
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Aktuálně si kaţdý obchodník vede komunikaci podle svých potřeb v Outlooku nebo 

textovém dokumentu. 

4.2 Procesy v společnosti 

4.2.1 Proces přijetí a zpracování poptávky 

Společnost nevytváří aktivní marketing a obchod. Většina zakázek je přijímána 

na základě historických vazeb minulých dob. 

Proces přijetí a zpracování poptávky probíhá následovně: 

1. Obchodní asistentka  

a. přebere poptávku poslanou mailem na všeobecný obchodný e-mail nebo 

webový prohlíţeč, 

b. dle zákazníka přiradí zakázku obchodníkovi, 

(pokud se jedná o nového zákazníka, vybere obchodníka, který se o ni 

bude dále starat dle regionu zákazníka), 

c. zapíše základní data o poptávce do SAPu, 

d. obchodníkovi pošle e-mail s poptávkou, 

2. Obchodník 

a. domluví další postup se zákazníkem, 

(buď absolvují společnou schůzku, kde se domluví nebo se domluví po 

telefonu), 

b. komunikaci si eviduje pouze v MS Outlooku a MS Wordu, 

c. po dojednání všech podmínek zaloţí objednávku do SAPu, 

3. Výrobní mistr 

a. převede objednávky na výrobní zakázky a zaplánuje jich do svého 

Excelu a na tabuli, 

b. v Excelu pro zakázku vytvoří průvodní dokumentaci, kterou vloţí do 

kastlíku zaměstnance, kterému zakázku přidělí, 

c. kontrolu nad zakázkou provádí obcházením dílny, ale má problém v tom, 

ţe neví, na kterých zakázkách jeho lidé aktuálně pracují vzhledem 

k tomu, ţe můţou dělat na více zakázkách během jednoho dne, 
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d. ukončení zakázky mistr zapíše opět do svého Excelu s hrubým odhadem 

provedených časů – tyto data pak zpracuje IT správce a zavede je do 

SAPu. 

4.2.2 Proces kontroly stavu zakázky obchodníkem 

Jedním z druhotných projevů problémů, které v společnosti způsobují výše 

uvedené potíţe je, ţe kdyţ zavolá zákazník s dotazem na svoji zakázku, nikdo mu není 

schopen hned odpovědět, v jakém stavu reálně je. 

Proces kontroly stavu zakázky obchodníkem: 

1. Obchodník 

a. zavolá mistrovi, který je veden jako zpracovatel u zakázky pro daného 

zákazníka v SAPu, 

2. Mistr 

a. dohledá na tabuli, zda jiţ daná zakázka byla dána do výroby 

i. kdyţ ji na tabuli najde, jde se podívat, zda na ní jiţ robotníci 

začali reálně pracovat nebo ji dokončili, 

ii. kdyţ ji na tabuli nenajde, podívá se do svého Excelu, zda jiţ byla 

ukončena nebo je teprve v plánu. 

Tento, byť krátce popsaný proces, trvá relativně hodně času a zaměstnává minimálně 2 

lidi, kteří musí najít odpověď na otázku zákazníka. 

4.3 Silné a slabé stránky společnosti 

K posouzení silných a slabých stránek podniku jsem si zvolil SWOT analýzu. 

Domnívám se, ţe jde o velmi přehledný a funkční nástroj, díky kterému se mi podaří 

zhodnotit podnik celkově, ale i se zaměřením na jeho informační systém. 
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- Otevření nových trhů 

- Velký zájem o nové výrobky 

- Nové technologie ve výrobě 

- Nové technologie v IS 

- Legislativní úpravy 

- Vstup jiných dodavatelů 

- Zvýšení cen vstupů 

 

Obrázek 19 - SWOT analýza podniku 

4.4 Hodnocení stávajícího stavu dle metody HOS systému ZEPIS 

Systém ZEPIS umoţňuje firmám anonymně a nezávazně vyhodnotit úroveň 

pouţívaných informačních technologií. Vyhodnocení systémů společnosti Stavební 

výroba, a.s. je dle mého názoru znepokojivé, a je zřejmé, ţe je potřebné učinit kroky 

k tomu, aby se situace zlepšila. 

Výsledky hodnocení: 

 Doporučený stav: 4 (dobrá úroveň) 

 Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným 

osmiúhlelníkem v grafu. 

 Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

 Celková úroveň informačního systému je znázorněna růţovou oblastí v grafu. 
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Obrázek 20 - ZEFIS - Grafické vyhodnocení IS 

 

Stávající systém je horší neţ je očekávaná úroveň, daná důleţitostí systému pro 

organizaci, v oblastech: 

 Hardware 

 Software 

 Peopleware 

 Dataware 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

 Management IS 
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Doporučení pro vybrané oblasti:  

1. Hardware 

a. technika bude zřejmě jiţ pomalu potřebovat obměnu, zdá se být stará 

b. Není vyloučeno, ţe technika neodpovídá výkonově potřebám systému, a 

je třeba ji posílit, inovovat. 

c. Bylo by dobré prověřit kvalitu počítačových sítí a jejich rychlost 

d. Je dobré mít záloţní technické vybavení klíčových částí systému pro 

případ havárie 

2. Software 

a. Při výběru informačního systému je třeba předem stanovit, které funkce 

jsou poţadovány. Zdá se, ţe stávající systém neobsahuje všechny 

důleţité funkce potřebné pro jeho uţivatele. 

b. Práce s informačním systémem není pro uţivatele asi příliš snadná, stojí 

za zváţení úprava komunikačního prostředí systému - jednotný, jasný, 

přehledný styl. 

c. Chybová hlášení systému by měla být více srozumitelná uţivatelům. 

d. Stávající informační systém se zdá být poměrně starý, bylo by moţná 

dobré zváţit jeho výměnu. 

e. Není dobré měnit software nebo doplňovat funkce příliš často, můţe to 

uţivatelům působit problémy 

3. Management IS 

a. Manaţeři by měli striktně trvat na dodrţování všech existujících pravidel 

provozu a bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich 

dodrţování. 

b. Pokud firma nemá informační strategii (plán, jak bude vypadat 

informační systém, jak podporuje podnikovou strategii), pak nelze 

zkoumat efektivnost takového systému, protoţe není definováno, jaké 

cíle má plnit. Obvykle to způsobuje vysoké neřízené náklady. 

c. Zdá se, ţe management firmy si dostatečně neuvědomuje potenciál a 

význam informačních systémů pro činnost a rozvoj firmy. 

d. Management moţná ne dostatečně doceňuje význam koncových 

uţivatelů pro správnou činnost informačního systému. (29) 
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4.5 Kritéria úspěchu a rizika projektu 

V rámci projektu implementace rozšíření informačního systému (či uţ modulem 

SAPu nebo specializovaným softwarem) jsem stanovil několik základních kritérií 

úspěchu a moţných rizik. 

Stanovené kritéria úspěchu: 

1. Zpřehlednění toků informací v rámci podniku, 

2. Moţnost sledovat a vyhodnocovat práci zainteresovaných zaměstnanců v rámci 

dodávek, 

3. Koordinace informačních toků v okolí podniku, 

4. Bezproblémové propojení se stávajícím informačním systémem, 

5. Vyhodnocování efektivnosti zakázek, 

6. Odbourání papírové formy komunikace. 

Známé rizika projektu: 

7. Neochota zaměstnanců učit se novým technologiím, 

8. Počítačová negramotnost zaměstnanců ve výrobě, 

9. Neochota obchodníků sdílet informace, 

10. Neexistence vyhovující technologie či systému, 

11. Narušení stávajících procesů. 

Největším přínosem by pro firmu měl být spokojený zákazník, který dostane včas 

informace, které poţaduje a potřebuje. Proces, který má tohoto efektu dosáhnout, je 

největším rizikem vzhledem k tomu, ţe je postaven na lidském faktoru. 
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5 Vlastní návrhy řešení 

Existuje několik moţností, jak se k vyřešení problémů v společnosti Stavební 

výroba, a.s. postavit.  

Nejjednodušší ale i nejdraţší řešení je rozšíření stávajícího informačního systému SAP 

o moduly, které chybí ve výrobě a obchodě. Toto řešení nevyţaduje ţádné integrace, je 

postaveno pouze na dokoupení licencí a zařízení, nastavení procesů a práv uţivatelů.  

Další moţností je zakoupení specializovaných řešení pro kaţdou oblast zájmu a jejich 

systémová integrace se stávajícím informačním systémem. Toto řešení se běţně pouţívá 

hlavně v oblastech, kde mají velké zahraniční systémy problémy – jedná se zejména o 

oblast mezd a dalších oblastí, které jsou závislé na legislativě státu. Často tedy české 

firmy pouţívají velký zahraniční informační systém pro řízení provozu a výroby, ale 

mzdy vedou v malém řešení od tuzemského dodavatele, které můţe čerpat data pro 

zpracování mezd z informačního systému. 

Na podobném principu lze integrovat i systém pro sběr dat z výroby a systém pro řízení 

komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. 

Kaţdé z řešení má své klady i zápory, které postupně popíšu v této kapitole. 

5.1 Pokrytí slabých stránek funkčností informačního systému 

V rámci SWOT analýzy byly určeny tyto 4 slabé místa v rámci fungování 

společnosti a jejího stávajícího stavu informačních technologií: 

1. Dostupnost informací 

2. Kontrola pracovníků 

3. Kontrola dodavatelů 

4. Neaktuálnost informací 

Tyto potíţe lze vyřešit bez problémů funkčností dostupných informačních systémů.  

Dostupnost informací závisí na komplexnosti agend pouţívaných v rámci informačního 

systému. Aby bylo vyhověno tomuto poţadavku, musí všichni uţivatelé informačního 

systému pečlivě udrţovat svou část systému. Kdyţ asistentka nezaloţí správně 

poptávku, či obchodník objednávku, celý proces padá a informace nebudou relevantní, a 

dokonce můţou způsobit ztrátu. 
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Kontrolu pracovníků lze provádět několika způsoby. Jedním z nejpopulárnějších je 

zavedení terminálů s RDIF prvky, které umoţňují přímo ve výrobě evidovat docházku 

zaměstnanců, ale i práci zaměstnance, či výkony na jednotlivých zakázkách. Méně 

populární ale výrazně levnější jsou výkazy práce zaměstnanců, které si kaţdý 

zaměstnanec musí sám vyplnit na počítači či připraveném vytištěném formuláři. 

Kontrolu dodavatelů lze také provádět několika způsoby. Nástroje pro sledování a řízení 

předvýrobní kvality a subdodávek jsou v dnešní době poměrně rozsáhlé a umoţňují 

kontrolovat jak dodrţování kvality, termínů dodání, ceny, tak i celou komunikaci se 

subdodavatelem včetně smluvních dokumentů, sankcí, apod. 

Neaktuálnost informaci je velmi častým problémem velkých podniků. Zaměstnanci si 

ponechávají důleţité informace jenom pro sebe v domnění, ţe jsou tak nenahraditelní a 

nedocenitelní. Jestliţe se firmě povede převést know-how ze zaměstnanců do systému 

formou metodik, postupů a procesů, je na půl cestě k růstu a úspěchu. Evidence 

metodik, komunikace v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce, projektové řízení 

jsou standardní součástí mnoha informačních systémů. (20) (16) 

5.2 Varianty rozšíření systému 

5.2.1 Rozšíření funkčnosti stávajícího systému 

Nejjednodušší moţností naplnění potřeb a poţadavků managementu je rozšíření 

stávajícího informačního systému o agendy, které aktuálně chybí. Jde zejména o řízení, 

plánování a kontrolu výroby a řízení vztahu v rámci dodavatelsko-odběratelského 

řetězce. 

Toto řešení nevyţaduje sloţité analýzy integrace systémů od různých výrobců. Je u 

něho garantována bezproblémová legislativní aktualizace. Lze ho nasadit relativně 

rychle – stačí dokoupit licence SAPu. Zaškolení uţivatelů a nastavení systému je moţné 

provést aţ po jeho nasazení dle vzniknutých poţadavků uţivatelů systému.  

Přesto, ţe toto řešení se zdá jako nejideálnější, má jednu slabinu, a tou je cena. Licence 

SAPu jsou oproti tuzemským systémům drahé, a také cena za konzultanta je průměrně 

aţ o 50% vyšší neţ u dodavatelů tuzemských systémů.  

Zároveň vzniká otázka, zda nastavení výrobního modulu SAPu, který je standardizován 

na základě zahraničních výrob, nebude příliš časově a finančně náročná.  
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Proces zavedení zakázky v rámci rozšířeného systému SAP: 

1. Obchodní asistentka  

a. přebere poptávku poslanou mailem na všeobecný obchodný e-mail nebo 

webový prohlíţeč a zavede ji do CRM SAPu, 

b. dle zákazníka přiradí zakázku obchodníkovi.  

(pokud se jedná o nového zákazníka, vybere obchodníka, který se o ni 

bude dále starat dle regionu zákazníka), 

c. obchodníkovi se automaticky vygeneruje e-mail o přidělení poptávky, 

2. Obchodník 

a. domluví další postup se zákazníkem, 

(buď absolvují společnou schůzku, kde se domluví nebo se domluví po 

telefonu), 

b. komunikaci eviduje do SAPu včetně e-mailové komunikace z MS 

Outlooku, 

c. po dojednání všech podmínek zaloţí objednávku do SAPu včetně všech 

smluvních dokumentů, 

d. z objednávky vygeneruje výrobní zakázku, 

e. výrobnímu mistrovi se vygeneruje e-mail o přidělení výrobní zakázky, 

3. Výrobní mistr 

a. mistr doplní výrobní zakázku a zaplánuje je dle vytíţení kapacit, 
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Obrázek 21 - Schéma rozšíření SAPu 
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b. pro jednotlivé zakázky připraví výrobní dokumentaci, kterou přidělí 

konkrétním zaměstnancům, 

c. zaměstnanec se přihlásí identifikačním médiem na průmyslový počítač 

ve výrobě, kde má k dispozici jemu přidělené výrobní operace pro 

konkrétní zakázku, 

d. zároveň obdrţí vytištěnou průvodní dokumentaci s technologickými 

daty, 

e. operace na zakázce vykáţe zaměstnanec na průmyslovém počítači, 

f. plán výroby bude veden přímo v SAPu, 

Klíčové výhody řešení: 

1. mistr má k dispozici přehled o aktuálním dění ve výrobě – vidí v SAPu, kdo na 

jaké zakázce vykonává jakou operaci, 

2. obchodník se taky můţe podívat na aktuální stav na konkrétní zakázce a 

poskytnout tak zákazníkovi přesnou informaci o jeho objednávce, 

3. vedení má k dispozici přehled o vytíţení zdrojů, plánu kapacit a přehledu 

skladu, díky čemu můţe mnohem lépe rozhodovat o alokaci zdrojů a investicích. 

4. všechny potřebné informace jsou uchovány v systému – nehrozí odchod know-

how s odchodem zaměstnance, 

5. Všichni (kromě mzdových účetních) pracují v jednom prostředí. 

5.2.2 Integrace systémů 

Integrace několika systémů má smysl v případě, ţe funkcionalita informačního 

systému nepokrývá dostatečně stěţejní oblast podnikání podniku nebo legislativně 

nutnou agendu. Často se v praxi potkávám s tím, ţe firmy mající velký zahraniční 

informační systém, vedou mzdy v malém tuzemském softwaru. Důvodem bývá 

jednoduchost a legislativní garance. Přesto, ţe i velké zahraniční systému garantují 

„legislativní čistotu“, naše účetní více věří menším výrobcům specializovaných 

softwarových řešení. Myslím si, ţe výše uvedená zkušenost má i jiného jmenovatele, a 

tím je jednoduchost a přehlednost ovládání. Velký informační systém disponuje řadou 

silných nástrojů, ale vyplnění dat můţe být konkrétně třeba pro účetní odrazující. U 

menších systémů je obvykle kladen důraz na přehlednost a logiku zadávání dat, i proto 

bývají častou volbou účetních, které musí do systému navádět desítky faktur denně, či 

účtovat mzdy stovkám zaměstnanců. (28) 
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5.2.2.1 SAP + SmartBUILDING 

První integrací systémů, o které bych z pozici ředitele stavební firmy uvaţoval, 

je rozšíření stávajícího řešení o specializovaný modul pro stavební firmy. Tento modul 

pokrývá vyţadovanou funkcionalitu a umoţňuje jak sledovat a plánovat výrobu, tak i 

kontrolovat zaměstnance a odběratelsko-dodavatelský řetězec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto řešení je oproti rozšíření licencí SAPu levnější, ale je časově náročnější. Nasazení 

systému musí předcházet analýza současného stavu a návrh řešení, na základě kterého 

se stanoví rozsah a funkcionalita dodaného řešení. Po nasazení bude potřebné zaškolit 

uţivatele na nový systém, byť jde o nadstavbu stávajícího informačního systému. 

Dalším úskalím je nutnost definování firemních procesů a jejich rozdělení dle systému, 

v kterém mají probíhat, případně prolínající se procesy připravit tak, aby byly aktuální 

v obou systémech. 
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Obrázek 22 - Schéma systémové integrace - SmartBUILDING 
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Proces zavedení zakázky v rámci rozšířeného systému SAP: 

1. Obchodní asistentka  

a. přebere poptávku poslanou mailem na všeobecný obchodný e-mail nebo 

webový prohlíţeč a zavede ji do SmartBuilding, 

b. dle zákazníka přiradí zakázku obchodníkovi.  

(pokud se jedná o nového zákazníka, vybere obchodníka, který se o ni 

bude dále starat dle regionu zákazníka), 

c. obchodník má přehled poptávek k dispozici v aplikaci SmartBuilding, 

2. Obchodník 

a. domluví další postup se zákazníkem, 

(buď absolvují společnou schůzku, kde se domluví nebo se domluví po 

telefonu), 

b. komunikaci eviduje do SmartBuilding včetně e-mailové komunikace 

z MS Outlooku, 

c. po dojednání všech podmínek zaloţí objednávku do SmartBuilding 

včetně všech smluvních dokumentů, 

d. z objednávky vygeneruje výrobní zakázku, 

3. Výrobní mistr 

a. mistr má zakázky k dispozici v SmartBuilding, 

b. mistr doplní výrobní zakázku a zaplánuje je dle vytíţení kapacit, 

c. pro jednotlivé zakázky připraví výrobní dokumentaci, kterou přidělí 

konkrétním zaměstnancům, 

d. zaměstnanec obdrţí vytištěnou průvodní dokumentaci s technologickými 

daty včetně výkazu práce na danou zakázku, 

e. operace na zakázce přepíše mistr do SmartBuilding, 

f. plán výroby bude veden v SmartBuilding, 

Klíčové výhody řešení: 

1. mistr má k dispozici přehled o dění ve výrobě za daný den, 

2. všechny informace o zakázce a zákazníkovi jsou na jednom místě, 

3. do SAPu se převádí ekonomické informace, které jsou důleţité pro management 

firmy. (8) (20) 
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5.2.2.2 SAP + Building ONE + Helios CRM 

Podobným řešením jako SmartBuilding je i Building ONE. Toto řešení je také 

obvykle implementováno nad informačním systémem SAP. Oproti předchozí variantě je 

také výrazně levnější, ale neobsahuje přímo řešení pro přehledné řízení vztahů v rámci 

dodavatelsko-odběratelského řetězce. Oproti SmartBuilding obsahuje velmi přehledné a 

funkční plánování kapacit a zdrojů.  

Vedení agendy CRM je moţné zprovoznit přímo v SAPu nebo specializovaným 

řešením tuzemského výrobce. Ve druhé variantě jsem systémy rozšířil o CRM Helios 

vyráběné tuzemským výrobcem informačních systémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto řešení je finančně na stejné úrovni jako SmartBuilding, a to díky tomu, ţe licence 

CRM by byly přímo od SAPu a bylo by nutné provázat SAP a Building ONE na úrovni 

zakázek, aby byly k dispozici aktuální informace.  

Obrázek 23 - Schéma systémové integrace – Building ONE 
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Řešení s Building ONE a Helios CRM je sice integračně nejnáročnější vzhledem 

k tomu, ţe je nutné propojit aţ 3 různé systémy, ale celková cena je nejniţší. Myslím si 

ale, ţe cena určená před analýzou vazeb mezi systémy není konečná, a byla by ještě 

v rámci úvodní analýzy doplněna a navýšena. 

Proces zavedení zakázky v rámci rozšířeného systému SAP: 

1. Obchodní asistentka  

a. přebere poptávku poslanou mailem na všeobecný obchodný e-mail nebo 

webový prohlíţeč a zavede ji do Helios CRM, 

b. dle zákazníka přiradí zakázku obchodníkovi.  

(pokud se jedná o nového zákazníka, vybere obchodníka, který se o ni 

bude dále starat dle regionu zákazníka), 

c. obchodník má přehled poptávek k dispozici v aplikaci Helios CRM, 
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Obrázek 24 - Schéma systémové integrace – Building ONE + Helios CRM 
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2. Obchodník 

a. domluví další postup se zákazníkem, 

(buď absolvují společnou schůzku, kde se domluví nebo se domluví po 

telefonu), 

b. komunikaci eviduje do Helios CRM včetně e-mailové komunikace z MS 

Outlooku, 

c. po dojednání všech podmínek zaloţí objednávku do Building ONE 

včetně všech smluvních dokumentů, 

d. z objednávky vygeneruje výrobní zakázku, 

e. výrobnímu mistrovi se vygeneruje e-mail o přidělení výrobní zakázky, 

3. Výrobní mistr 

a. mistr doplní výrobní zakázku a zaplánuje je dle vytíţení kapacit, 

b. pro jednotlivé zakázky připraví výrobní dokumentaci, kterou přidělí 

konkrétním zaměstnancům, 

c. operace i výrobní dokumentace převede do systému řízení výroby 

v Building ONE, 

d. zaměstnanec se identifikuje čárovým kódem na průmyslovém počítači 

v dílně, který mu zobrazí jemu přidělené zakázky a operace na nich, 

e. zaměstnanec si můţe vytisknout výrobní dokumentaci, 

f. operace na zakázce zaměstnanec odvádí na terminálech ve výrobní hale, 

g. plán výroby bude veden v Building ONE, 

Klíčové výhody řešení: 

1. mistr má k dispozici přehled o aktuálním dění ve výrobě, 

2. systémy jsou propojené a automaticky aktualizované, takţe informace, které 

obsahují, jsou v kaţdé chvíli aktuální, 

3. obchodníci můţou sledovat průběh výroby jejich zakázky, 

4. management má přehled nad vytíţením kapacit a efektivitou zdrojů, 

5. plánování a řízení výroby je pruţné a efektivní. (17) (20) 

5.2.3 Manažerské řízení jako doplněk pro rozhodování 

V rámci mých zkušeností bych se u firmy velikosti Stavební výroby a.s. 

zamyslel i nad manaţerskými výstupy a přehledy, které obsahují různé data z účetnictví, 

výroby i provozu. Mezi silné nástroje manaţerského řízení patří BI (Business 
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Intelligence), a OLAP (Online Analytical Processing) kostka jako jeden z jejich 

nástrojů/výstupů. 

Tyto funkcionality jsou určeny především pro manaţery společností, kteří potřebují mít 

rychle dostupný, přesný a aktuální přehled o stavu jimi sledovaných oblastí (obchod, 

výroba, skladové zásoby, ekonomické výsledky,…) nebo libovolné jiné ukazatele, 

a kteří potřebují nástroje pro vytváření přehledů a analýz bez nutnosti sloţitého 

a zdlouhavého získávání a zjišťování dat z různých oblastí a agend informačního 

systému. (30) (31) 

 

Obrázek 25 - Příklad OLAP kostky 

 

Hlavní důraz je u BI kladen na maximální jednoduchost a rychlost z pohledu pouţívání. 

Řešení pro manaţerské řízení a business inteligenci jsou obvykle koncipována tak, aby 

manaţer měl na první pohled k dispozici souhrnné informace, které potřebuje pro práci, 

a aby tyto informace měly vypovídající hodnotu o tom, zda je sledovaná oblast 

v pořádku, nebo vyţaduje pozornost. Manaţer pak můţe kaţdou informaci „rozklikat“ 

aţ do maximálních podrobností a během několika málo vteřin odhalit, kde je problém. 

5.2.4 Srovnání navrhovaných variant 

Kaţdá z variant má své výhody i nevýhody. V rámci jejich srovnání lze vycházet 

ze základní charakteristiky systémů a poţadavků klienta. 
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Řešení  Klady řešení Zápory řešení 

Rozšíření funkčnosti 

stávajícího systému 

Jeden systém. 

Jedno prostředí. 

Jedna databáze. 

Vysoká cena licencí. 

Vysoká cena práce. 

Nejde o řešení vyvinuté pro 

stavební společnost. 

Integrace se SmartBuilding 

Řešení přímo vyvinuto dle potřeb 

stavebních firem. 

Relativně bezproblémové 

propojení se stávajícím systémem 

Dvě prostředí. 

Dvě databáze. 

Riziko nekonzistence dat. 

Integrace s Building ONE a 

Helios CRM 

Nejlevnější řešení. 

Všechny systémy jsou vyvinuté 

pro konkrétní problematiku. 

Náročné provázání systémů. 

Riziko nesprávné funkčnosti při 

přechodu na novou verzi 

kteréhokoliv za systémů. 

Obrázek 26 - Srovnání navrhovaných řešení 

 

Z pohledu vedení společnosti je dle mého názoru nejpřijatelnější střední varianta, a to 

integrace stávajícího systému SAP a specializovaného řešení pro řízení stavební výroby 

SmartBuilding. Z mého pohledu jde o nejlepší poměr ceny a výkonu. Celková cena 

tohoto řešení je niţší jako rozšíření funkčnosti SAPu, SmartBuilding je specializované 

řešení vyvinuté na základě potřeb stavebních firem v českém prostředí, společnost 

implementující SmartBuilding garantuje bezproblémové aktualizace a přechody na 

vyšší verze jak SAPu, tak i SmartBuilding. (17) (11) (8) 
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5.3 Průběh implementace 

Implementace systému by měla probíhat na základě studie proveditelnosti, která 

je klíčovým dokumentem před samotným nasazením systému jako takového.  

Studie proveditelnosti projektu popisuje moţnosti i rizika nasazení a propojení nového 

řešení se stávajícími systémy v společnosti. V rámci studie jsou upřesněny i jednotlivé 

práce a potřebné licence, díky čemu se přesněji určí koncová cena nasazení systému. 

Zároveň se v studii určí přesné role uţivatelů systému a jejich nastavení oprávnění a 

místa, kde si budou systémy mezi sebou vyměňovat data. 

Ze zkušenosti odhaduji, ţe provedení analýzy podniku a sepsání studie trvá asi 4 týdny. 

(20) (21) (4) 

 

 

Obrázek 27 - Proces implementace systému 

 

Podrobný průběh implementace systému: 

1. Podpis smlouvy o dílo 

2. Zahájení implementace 

3. Nasazení jádra systému 

4. Kontrolní den první – 1. milník implementace 

5. Nasazení potřebných agend stavební výroby 

6. Kontrolní den druhý – 2. milník implementace 

7. Nasazení potřebných agend řízení komunikace 

8. Kontrolní den třetí – 3. milník implementace 

9. Provázaní se stávajícím systémem 



60 

 

10. Kontrolní den čtvrtý – 4. milník implementace 

11. Předání a předvedení systému zákazníkovi 

12. Zahájení zkušebního provozu 

13. Zaškolení uţivatelů 

14. Kontrolní den pátý – 5. milník implementace – nejdůleţitější 

15. Uvedení systému do ostrého provozu 

Po implementaci systému jiţ dodavatel zákazníkovi dodává nové verze odpovídající 

aktuální legislativě a poskytuje servis a helpdesk spojený s řešením. 

5.4 Časový harmonogram implementace  

Časový harmonogram implementace systému: 

1. Podpis smlouvy o dílo – červen, 

2. Zahájení implementace – 1.7. 

3. Nasazení jádra systému – 1.7.-31.7. – 4 týdny 

4. Kontrolní den první – 1. milník implementace – 1.8. 

5. Nasazení potřebných agend stavební výroby – 2.8.-31.8. 

6. Kontrolní den druhý – 2. milník implementace – 1.9. 

7. Nasazení potřebných agend řízení komunikace – 2.9.-2.10. 

8. Kontrolní den třetí – 3. milník implementace – 3.10. 

9. Provázaní se stávajícím systémem – 2.10.-31.10. 

10. Kontrolní den čtvrtý – 4. milník implementace – 1.11. 

11. Předání a předvedení systému zákazníkovi – 1.11. 

12. Zahájení zkušebního provozu – 2.11.-30.12. 

13. Zaškolení uţivatelů – 2.11.-30.12. 

14. Kontrolní den pátý – 5. milník implementace – 2.1. 

15. Uvedení systému do ostrého provozu – 2.1. 

Ganttův diagram harmonogramu je přiloţen v Příloze č. 2 - Ganttův diagram časového 

průběhu implementace.  
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5.5 Potřebné zdroje 

Personální zdroje 

 Elektrikář – zabezpečení kabeláţe pro průmyslové počítače, 

 Provozní manaţer - infrastruktura nasazení zařízení, rozmístění HW prvků, 

 IT manager – technické náleţitosti, infrastruktura nasazení zařízení, nastavení 

přístupových práv v systému, 

 Finanční ředitel – kontrola čerpání určeného finančního budgetu,  

 Právník – kontrola smluvních dokumentů, 

Finanční zdroje 

 Analýza projektu – 100 000 Kč, 

 Licence – 1 200 000 Kč, 

 Práce – 1 500 000 Kč, 

 Roční udrţovací poplatek – 200 000 Kč. 

Ostatní potřebné zdroje 

 Rozšíření serveru o RAM a diskové pole – zajistí si zákazník sám, 

 Průmyslové počítače a terminály – pouţijí se jiţ nainstalované zařízení. 

Návrh na sloţení projektového týmu: 

 IT manager, 

 Provozní ředitel, 

 Výrobní ředitel, 

 Finanční ředitel. 

5.6 Ekonomické zhodnocení projektu 

Přínosy investice není jednoduché stanovit před vlastní implementací. Můţu ale 

vycházet z bohatých zkušeností v implementaci informačních systémů a srovnat 

odhadované investice pro jednotlivé varianty s teoretickým přínosem, které by se mělo 

ve společnosti Stavební výroba, a.s. projevit. 
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Předpokládané přínosy: 

1. Díky přesným a aktuálním informacím jsou firmy dle mých zkušeností schopny 

zvýšit svůj zisk aţ o několik procent.  

Uvaţme tedy, ţe zisk tvoří 10% obratu firmy a komplexní informační systém 

způsobí jeho nárůst o pouhé 1%.  

Obrat společnosti byl za rok 2009 1,3 miliardy Kč, 10% zisk je tedy 130 miliónů 

Kč. 1% ze zisku tvoří 1,3 miliónu Kč. 

2. Zpřesněním plánování a zavedením kontroly lze ušetřit zbytečně vynaloţené 

náklady na výrobu i provoz firmy. Dle mých zkušeností jde řádově o procentní 

nárůsty zisku.  

Uvaţme tedy, ţe díky plánování a kontrole se zisk navýší o pouhou 0,1%. Při 

zisku 130 miliónu jde tedy o částku 130 000 Kč. 

3. Další oblastí přínosu informačního systému je zjednodušení a automatizace 

operativních činností. Systém můţe ušetřit i několik desítek pracovních hodin 

denně, tedy můţe nahradit THP pracovníka či manaţera v středním 

managementu.  

Uvaţujme tedy úsporu času jenom 4 hodiny denně, pak se jedná o 20 hodin 

týdně, 1000 hodin ročně (kdyţ uváţíme 50 pracovních týdnů).  

Uváţíme-li celkové náklady na hodinu práce 250 Kč, pak celková roční úspora 

činí 250 000 Kč.  

Odhadovaná výše investice je 1,2 milionu za licence, 1,5 milionu za implementační 

práce a integraci se systémem SAP a 200 000 Kč ročně za podporu systému. Cena 

úvodní studie proveditelnosti systému je 100 000 Kč. Celkové náklady na pořízení 

systému tedy činí za první rok 3 miliony Kč. 

Předpokládejme tedy, ţe se systém zavede do společnosti k 1.1.2012 a implementace 

bude trvat 6 měsíců. (32) 
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Investice Přínos Rozdíl Návratnost 

2
0
1
1
 

Červenec 100 000 Kč 0 Kč -100 000 Kč -100 000 Kč 

Srpen 1 700 000 Kč 0 Kč -1 700 000 Kč -1 800 000 Kč 

Září 300 000 Kč 0 Kč -300 000 Kč -2 100 000 Kč 

Říjen 300 000 Kč 0 Kč -300 000 Kč -2 400 000 Kč 

Listopad 300 000 Kč 0 Kč -300 000 Kč -2 700 000 Kč 

Prosinec 300 000 Kč 0 Kč -300 000 Kč -3 000 000 Kč 

2
0
1
2
 

Leden 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 860 000 Kč 

Únor 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 720 000 Kč 

Březen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 580 000 Kč 

Duben 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 440 000 Kč 

Květen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 300 000 Kč 

Červen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 160 000 Kč 

Červenec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -2 020 000 Kč 

Srpen 200 000 140 000 Kč -60 000 Kč -2 080 000 Kč 

Září 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 940 000 Kč 

Říjen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 800 000 Kč 

Listopad 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 660 000 Kč 

Prosinec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 520 000 Kč 

2
0
1
3
 

Leden 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 380 000 Kč 

Únor 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 240 000 Kč 

Březen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -1 100 000 Kč 

Duben 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -960 000 Kč 

Květen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -820 000 Kč 

Červen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -680 000 Kč 

Červenec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -540 000 Kč 

Srpen 200 000 140 000 Kč -60 000 Kč -600 000 Kč 

Září 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -460 000 Kč 

Říjen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -320 000 Kč 

Listopad 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -180 000 Kč 

Prosinec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč -40 000 Kč 

2
0
1
4
 

Leden 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 100 000 Kč 

Únor 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 240 000 Kč 

Březen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 380 000 Kč 

Duben 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 520 000 Kč 

Květen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 660 000 Kč 

Červen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 800 000 Kč 

Červenec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 940 000 Kč 

Srpen 200 000 140 000 Kč -60 000 Kč 880 000 Kč 

Září 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 1 020 000 Kč 

Říjen 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 1 160 000 Kč 

Listopad 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 1 300 000 Kč 

Prosinec 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 1 440 000 Kč 

Obrázek 28 - Návratnost investice – tabulka 



64 

 

 

Obrázek 29 - Návratnost investice - graf 

 

Dle výše uvedené tabulky a grafu je vidět, ţe investice se firmě vrátí jiţ v lednu roku 

2014, co je 24 měsíců po nasazení systému, co je dle mého názoru reálná doba 

návratnosti investice do informačního systému. Výše uvedené úvahy nepočítají 

s náklady spojenými se stávajícím systémem, počítají pouze s náklady na rozšiřující 

řešení a přínosy, které toto řešení firmě přinese. (32) (20) (16) 
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6 Závěr 

Tato práce popisuje reálný projekt analýzy a projektu nasazení 

„podpůrného“ systému pro plánování, řízení a sledování výroby v stavebním 

podniku. 

Cílem práce bylo posoudit stávající systém a navrhnout změny, které 

povedou k zpřehlednění toků informací a dat v podniku, úspoře nákladu, 

zefektivnění plánování, atd. Domnívám se, ţe mnou vybrané řešení tyto poţadavky 

plně pokrývá a je vhodným rozšířením stávajícího systému.  

Přínosy pro společnost nohou být znatelné jiţ po pár měsících provozu, ale reálně 

se začnou projevovat aţ po roku aţ dvou ostrého provozu, kdy se počítá i 

s návratem počáteční investice. 

Rizikem, které při zavádění systému můţe nastat, je nesprávně provedená 

vstupní studie proveditelnosti. V případě, ţe analýza neodhalí slabá místa podniku, 

můţe celý nově zavedený systém podnik spíše zpomalit, a tím i očekávaný efekt 

úplně znehodnotit. Toto riziko lze eliminovat volbou osvědčeného dodavatele.  

Dle mého názoru je obecně zavedení moderního informačního systému pro 

firmy vţdycky přínosem. Přes často těţké začátky implementace a vícenáklady spojené 

s úpravou systému tak, aby vyhovoval potřebám a procesům, jsou firmy dle mých 

zkušeností se zavedenými systémy a specializovanými řešeními vesměs spokojené.  

Při výběru nového informačního sytému či rozšíření stávajícího systému o 

specializované oborové řešení, si firmy vybírají dodavatele hlavně na základě pokrytí 

svých potřeb a zkušeností dodavatele v jejich oboru.  
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8 Přílohy 

Příloha č.1 – Srovnání dostupných informačních systémů  

Příloha č.2 – Ganttův diagram časového průběhu implementace 

 



Příloha č.1 – Srovnání dostupných informačních systémů 

Název produktu Helios Green Helios Orange KARAT 
Informační 

systém K2 

Microsoft 

Dynamics NAV 

QI - První 

elastický 

informační systém 

SAP All-in-One 

Počet konzultantů 

produktu v ČR, resp. 

SR 

52 198 170 80 520 108, 46 
77 v SAP ČR(+ 

partneři) 

finanční účetnictví - 

hlavní kniha a pokladna 
       

finanční účetnictví - 

elektronický bankovní 

styk 
       

finanční účetnictví - 

pohledávky, závazky 

(včetně upomínání, 

penalizace) 

       

nákladové 

(vnitropodnikové) 

účetnictví - nákladová 

střediska, zakázky 

       

nákladové 

(vnitropodnikové) 

účetnictví - procesní 

řízení - ABC (Activity 

Based Costing) 

       

nákladové 

(vnitropodnikové) 

účetnictví - kalkulace 

nákladů na výrobek 

       

řízení hotovosti a 

předpověď likvidity 
       



finanční plánování a 

rozpočty 
       

konsolidace - statutární 

a operativní 
       

správa a účtování 

investičního majetku 

(včetně leasingu a 

pronajímaného 

majetku) 

       

plánování a sledování 

nedokončených investic 

a investičních akcí 
  

(zakázkové 

řešení) 
    

správa a účtování 

obchodů na peněţním a 

kapitálovém trhu, 

půjček a finančních 

derivátů 

  

(zakázkové 

řešení) 
    

řízení trţního rizika 
       

výpočet a účtování 

mezd 
       

řízení lidských zdrojů - 

plánování kariéry, 

nábor zaměstnanců 
       

nákup a likvidace faktur 
       

skladové hospodářství a 

řízení zásob 
       

správa odpadů a 

nebezpečných materiálů 
       

prodej a vystavení 

faktur 
       

zahraniční obchod 
       



přeprava 
  

(napojení na 

specializované IS 

pro dopravu a 

logistiku) 

    

elektronický nákup a 

prodej přes Internet 

(B2B. B2C) 
       

kontinuální 
       

diskrétní 
       

zakázková 
       

dle prognózy (částečně) 
      

kusová 
       

sériová 
       

hromadná 
       

potravinářský a 

nápojářský 
       

stavebnictví 
       

textilní, obuvnický 
       

strojírenský 
       

automobilový 
       

hutní 
 

(částečně) 
  

(nezadáno) 

(částečně) 
  

chemický, 

farmaceutický 
       

ostatní ANO ANO 
 

ANO 
 

ANO 
 

PDM a PLM 
 

(částečně) 
     

APS/SCM 
       

EAM, řízení údrţby 
       

Řízení projektů 
       



Řízení jakosti 
  

(částečně) 
 

(částečně) 
  

CRM 
       

Datový sklad a MIS 
       

Funkce sledování 

insolvenčního rejstříku 
      

(nezadáno) 

Výkaznictví dle jiných 

účetních norem (IAS, 

IFRS, GAAP) 
  

(zakázkové 

řešení) 
    

Účtování v cizích 

měnách a kurzové 

rozdíly 
       

Certifikace produktu 

(ISO 9000 apod.), 

provedené audity 

audit, atest systému 

pro státní správu 
audit, Czech Made 

Audit KARAT dle 

mezinárodních 

auditorských 

standardů. 

ANO 
legislativní audit 

ČR a SR 
ANO ANO 

Architektura systému 

třívrstvá 

architektura 

klient/server 

klient/server 4GL, klient/server klient/server 
klient/server, 

třívrstvá 

vícevrstvá 

architektura 

SAP ESA - 

Services Oriented 

Architecture 

Mobilní technologie 

ANO (Internet 

Explorer, PDA, 

mobilní telefon) 

ANO ANO ANO WAP, RFID ANO ANO 

Single sign-on 

ANO (Active 

Directory, 

Windows 

Integrated 

Security) 

ANO 
 

ANO ANO - ANO 

Collaborative business ANO NE 
 

ANO 
Commerce 

Gateway, BizTalk 
ANO 300+ scénářů 

Podporované 

komunikační protokoly 

a standardy (př. HTTP, 

J2EE) 

HTTP, XML, 

webové sluţby 

HTTP, HTTPS, 

XML, SSL, EDI 
HTTP, XML 

 

BizTalk, XML, 

HTTP 
TCP/IP, HTTP 

XML, SOAP, 

WSDL, HTTP, ..., 

protokoly SAP 



Platforma systému - 

operační systém serveru 

MS Windows 

NT/2000/XP/2003/

Vista 

MS Windows 

Server, 

XP/Vista/Win7 

MS Windows 

9x/NT/2000/XP/Vi

sta, Sun Solaris, 

IBM AIX, Linux 

Windows, Linux, 

Novell 
MS Windows MS Windows 

UNIX, Linux, MS 

Windows, OS/400, 

… 

Platforma systému - 

operační systém klienta 

MS Windows 

NT/2000/XP/2003/

Vista 

XP/Vista/Win 7 

MS Windows 

9x/NT/2000/XP/Vi

sta/7, Sun Solaris, 

IBM AIX, Linux 

Windows, Linux, 

Novell 
MS Windows MS Windows 

UNIX, Linux, MS 

Windows, OS/400, 

… 

Moţné platformy 

systému - databáze 
MS SQL Server 

MS SQL 

Server2005/2008 

MS SQL, Sybase 

ASE, Sybase ASA 
MS SQL, Oracle 

Nativní, MS SQL 

Server 

MS SQL 2008, 

Server, MS SQL 

2005 Server, 

Oracle, Sybase 

ASE 

Oracle, MS SQL 

Server, MAX DB, 

DB/400, 

Integrační platforma 

(middleware) 

Microsoft .NET 

Framework, MS 

IIS, webové 

sluţby, XML 

- 
  

NAV aplikační 

server 
- SAP NetWeaver 

Počet instalací produktu 

(počet zákazníků) 
270 4600 338 567 ČR 720 603 824 

Obchod 
       

Distribuce 
       

Finance 
       

Veřejný a státní sektor 
       

Utility 
  

(řešení pro 

Technické sluţby) 
    

Výrobní podniky 
       

- malé podniky (obrat 

do 100 mil. Kč) 

(Helios Green 

Now) 
 

(KARAT 

Express, KARAT 

Advance) 
    

- středně velké podniky 

(obrat 100 mil. - 1 mld. 

Kč) 
  

(KARAT 

Advance, KARAT 

Enterprise) 
    



- velké podniky 

(obrat nad 1 mld. 

Kč) 
 

(částečně) 
(KARAT 

Enterprise) 
   

(nezadáno) 

Průměrná doba 

implementace u 

podniku střední 

velikosti 

4 měsíce 1 týden aţ 3 měsíce 

3 - 5 

měsíců(závislé na 

rozsahu licence, 

mnoţství 

zakázkových úprav 

apod.) 

2 - 3 měsíce 4 měsíce 3 měsíce 3 - 6 měsíců 

Jaká je velikost 

nejmenší a největší 

instalace (v počtu 

uţivatelů) 

10 / 457 1 / 250 1 / 206 1 / 200 1 / 500 3 / 100 
do 50 uţivatelů / 

nad 2000 uţivatelů 

Hlavní referenční 

zákazníci 

Ředitelství silnic a 

dálnic ČR  

Euromédia Group  

Praţské vodovody 

a kanalizace  

Praţské sluţby  

SICO RUBENA  

Správa Praţského 

hradu  

ZAPA beton  

Pivovar Svijany  

2N 

telekomunikace  

Phoenix-Zeppelin  

QUELLE  

Auto Kelly  

TV Prima  

Slovenská televízia 

AEV spol. s r.o.  

HUSKY CZ, s.r.o.  

PROXY, a.s.  

BORCAD CZ 

s.r.o.  

M.J.Maillis, Czech, 

s.r.o.  

Deloitte Advisory 

s.r.o.  

Velvana, a.s.  

Formplast Purkert, 

s.r.o. 

Hortim-

International, s.r.o.  

Rodinný pivovar 

BERNARD a.s.  

LINEA NIVNICE, 

a.s.  

Hanácká kyselka 

s.r.o.  

BENEŠ a LÁT a.s.  

CIDEM Hranice, 

a.s.  

FINES a.s.  

GES-

ELECTRONICS, 

a.s. 

TRUCK TRADE 

spol. s r. o.  

PRIMAGAS s.r.o.  

BARVY A LAKY 

HOSTIVAŘ, a.s.  

V-PLAST VSETÍN 

s.r.o.  

Pcific Direct s.r.o.  

KASPER KOVO 

s.r.o. 

KOH-I-NOOR 

HARDTMUTH 

a.s.  

PILANA TOOLS 

a.s 

AAA Auto  

Mountfield  

PipeLife  

Vodovody a 

kanalizace 

Hodonín 

Sodexo  

Krajský úřad 

Plzeňského kraje  

Auto Palace Praha  

Chvalis  

Nemocnice Na 

Homolce  

Jednota SD Opava 

kompletní seznam 

na www.qi.cz 

SIKO 

KOUPELNY  

RABAT ČR  

SAAR GUMMI  

FOSFA  

AISIN EUROPE 

MANUFACTURI

NG CZECH  

BTV Plast 

 

 

 



Příloha č.2 – Ganttův diagram časového průběhu implementace 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Trvání

12 20118 20117 2011 1 201211 201110 2011

9.1024.7 11.9 23.10 20.1110.7 31.7 25.9 27.1130.1016.1021.8 28.83.7 17.7 18.9 18.1211.1214.87.8 25.124.9 2.10 4.12 1.113.116.11

1 1d1.7.20111.7.2011Začátek implementace

2 21d29.7.20111.7.2011Nasazení jádra systému

3 1d1.8.20111.8.2011Kontrolní den 1

4 22d31.8.20112.8.2011Nasazení stavební výroby

5 1d1.9.20111.9.2011Kontrolní den 2

6 21d30.9.20112.9.2011Nasazení řízení komunikace

7 1d3.10.20113.10.2011Kontrolní den 3

8 20d31.10.20114.10.2011Integrace systémů

9 1d1.11.20111.11.2011Kontrolní den 4

10 1d1.11.20111.11.2011Předání díla

11 43d30.12.20112.11.2011Zkušební provoz

12 43d30.12.20112.11.2011Zaškolení uživatelů

13 1d2.1.20122.1.2012Kontrolní den 5

14 10d13.1.20122.1.2012Ostrý provoz

9 2011

8.1

 


