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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. 

Práce obsahuje běžné procesy podniku a analýzu stavu podniku. Dále jsou 

prozkoumány požadavky podniku a z nich vybrán vhodný informační systém. Pro 

dosažení optimálního řešení, byla využita konzultace s celým personálem podniku a 

vedoucím práce. 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with the selection of the information system for the 

selected copany. The work includes regular processes of the company and analysis of 

the status of the company. There are also explored business requirements and from 

requirement chosen an appropriate information system. For optimum solution were 

exploited consultation with the entire staff of the company and tutor. 
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ÚVOD 

S přibývající konkurencí na trhu, se podniky snaží maximalizovat svoji 

efektivitu a kvalitu služeb nabízených zákazníkům. S tímto uvědoměním přichází na 

řadu otázka jak toho dosáhnout. Při honbě za efektivitou však firmy často zapomínají na 

důležitost informačního systému. 

Dobrý a funkční informační systém je dnes jednou z hlavních výhod pro 

společnost. Jeho základní funkcí není jenom ulehčit práci zaměstnancům, ale také 

rychlejší chod podniku, což vede i ke spokojenosti zákazníků. Velká část firem již 

některé informační systémy využívá a díky nim získala velký náskok před konkurencí, 

která tyto systémy nevyužívá. Mezi firmy nevyužívající komplexní informační systém 

spadá i firma ALFAMOBIL 1800 s.r.o. se sídlem v Brně. Majitel této malé firmy 

prodávající mobilní telefony si uvědomil, že nejspíše zaspal dobu a informační systém 

hodlá pořídit. 

V této bakalářské práci bude hlavním úkolem vybrat optimální informační 

systém pro společnost zabývající se prodejem mobilních telefonů. V první části práce 

představí teoretická východiska, které využiji v druhé části pro analýzu současného 

stavu podniku a jeho okolí. Ve třetí části poté vyberu nejvhodnější informační systém, 

na základě provedených analýz společnosti a také do kritérií pro výběr zahrnu 

požadavky od vedení společnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

 Cílem bakalářské práce je vybrat optimální informační systém, odpovídající 

všem požadavkům a potřebám společnosti. Dílčím cílem práce je provedení analýzy 

stávajícího stavu ve firmě, na základě jejichž výsledků bude při výběru informačního 

systému vycházeno. 

V první části bakalářské práce se zaměřím na teoretická východiska, které se 

týkají výběru informačního systému. Tato část bude obsahovat nejen teorii, ale také 

současný stav informačních systémů v České republice.  

V druhé části bakalářské práce, bude představen a analyzován podnik 

ALFAMOBIL 1800 s.r.o. tak, aby si každý mohl udělat představu o chodu podniku. 

V této části budou také popsány jednotlivé požadavky společnosti na nový informační 

systém. Bude také vypracován poptávkový dokument.  

V další části budou prozkoumány jednotlivé části informačních systémů s cílem 

posoudit, zda systém splňuje samostatné požadavky společnosti.  

 V konečné části bakalářské práce již budeme schopni optimálního výběru 

informačního systému pro společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce se bude zabývat seznámení čtenáře se základními pojmy, které se 

týkají témata bakalářské práce, tedy výběr informačního systému.  

1.1 Data a Informace 

Abychom se mohli orientovat ve výběru informačního systému, musíme nejprve 

znát základní pojmy v této oblasti. Základním kamenem pro každý informační systém 

jsou data. Z definice dat můžeme vyčíst, že data jsou jakékoliv vyjádření skutečnosti, 

které jdou dále přenášet, interpretovat či zpracovávat. Účelem dat je tedy možnost 

přenášet a také dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoliv zaznamenané 

poznatky a fakta.1 

Nejdůležitější složkou informačního systému jsou bezpochyby informace. 

„Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které 

uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem 

informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy. Na rozdíl 

od dat (zvuků obrázků apod.) nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně 

informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným. I když má 

informace nehmotný charakter, je vždy spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji 

nese.“2 

1.2 Informační systém 

Jak už bylo řečeno, aby se z dat stala informace, musí být spojena s fyzickým 

pochodem. Právě k tomu slouží informační systémy. „Informační systém je soubor lidí, 

technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, 

uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činný v systémech 

řízení.“3 Ve zjednodušené formě, si můžeme představit informační systém jako 

kartotéku či telefonní seznam. Na příkladu telefonního seznamu, si můžeme vysvětlit 

rozdíl mezi daty a informací. Pokud bychom měli například pouze seznam jmen, jsou to 

                                                 

1 KALOUSKOVÁ E., J. POLÁKOVÁ. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007. 
2 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
3 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
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pro nás pouze data, přidáme-li k jménům čísla, jsou to pro nás již informace. Informační 

systém nemusí být vždy automatizovaný pomocí počítačů, ale muže existovat i 

v papírové podobě. Pro dnešní potřeby jsou však již lepší automatizované informační 

systémy. „Data jako každý jiný produkt lidské činnosti vyžadují na svoje zpracování 

vynaložení určité práce, která má smysl jedině tehdy, jestliže se tím vytvoří nějaká užitá 

hodnota – užitek. A je to právě informační obsah, který je užitou hodnotou dat. 

Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, tj. u uživatele-příjemce, kdy mu 

přinášejí něco nového tj. snižují neurčitost světa (entropii). Zůstává již na příjemci, jak 

s takto získanou informací naloží. Zda ji použije pro nějaké rozhodnutí ve svůj 

prospěch, či si jich nechá jen tak pro sebe pro potěšení z toho, že něco ví, co nevědí ti 

ostatní“.4 Abychom mohli zpracovávat data na informace, potřebujeme k tomu potřebné 

nástroje, znalosti a metody, které v našem případě nazýváme informační technologie.5 

1.3 Typy informačních systémů 

 Informační systém organizací (informace jako ekonomický zdroj) -podnikové 

informační systémy (BIS – bussines information systém) 

 Veřejné informační systémy (informace jako ekonomická komodita) – TV, 

rozhlas, tisk, zpravodajské agentury, knihovny, informační instituce 

 Státní informační systémy – informační systémy státní správy a samosprávy, 

informační systémy veřejné správy (GIS – government information system) 

 Osobní informační systém – informační systém jednotlivce6 

1.4 Prvky informačního systému 

 Subsystém 1 – lidé 

 Tvůrci informací 

 Uživatelé informací 

 Zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací7 

 

                                                 

4 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
5 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. 
6 KUČEROVÁ, H. Informační systém. [online]. 2008. 
7 KALOUSKOVÁ E., J. POLÁKOVÁ. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007. 
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 Subsystém 2 – informace 

 Informace jako ekonomický zdroj 

 Informace jako komodita zboží 

 Subsystém 3 – prostředky umožňující práci s informacemi 

 Jazyk 

 Informační a komunikační technologie 

 Pracovní postupy, techniky a metody 

 Materiální zabezpečení8 

 Do informačních technologií řadíme hlavně hardware a software. Hardwarem 

chápeme všechno hmatatelné (fyzické) vybavení počítače. Kdežto software je 

programové vybavení počítače. Jsou to tedy nehmatatelné části, které zajišťují 

samostatný chod počítače.  

1.5 Funkce informačního systému  

Každá z částí IS zajišťuje různé funkce. Kromě základních funkcí starajících se 

o chod samostatného systému a správu dat, je možné využít i přídavné moduly, které 

rozšiřují systém. Mezi tyto moduly patří například řízení výroby, elektronické výměny 

dat a komunikace s okolím (EDI – Electronic Data Interchange), řízení lidských zdrojů, 

řízení podnikových procesů a toku informací (WMS – Workflow Management 

Systems)9 

 

1.6 Event-driven Process Chain 

Event-driven Process Chain (často lze najít pod zkratkou EPC) lze volně přeložit 

jako „diagram procesu řízeného událostmi“. Většinou se však používá pouze zkratka 

EPC. EPC diagram slouží k celistvému a přehlednému znázornění průběhu procesů ve 

společnosti. Hlavní výhodou EPC diagramu je, možnost zobrazení aktivit, které 

probíhají současně (paralelně). Nyní si ukážeme, s jakými elementy se můžeme 

v modelu EPC setkat a jaké jim přísluší barvy. 

                                                 

8 KALOUSKOVÁ E., J. POLÁKOVÁ. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007. 
9 CARDA, A. Workflow. Řízení firemních procesů. 2001 
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Aktivita (aktivity) 

Aktivita v tomto diagramu poukazuje na nějakou činnost a je v diagramu 

znázorněna obdélníčkem (obvykle se zakulacenými rohy). Aktivita je v EPC diagramu 

vybarvena zeleně.10 

Událost (event) 

 Události znázorňují situace, které mohou nastat před či po vykonání aktivity. 

V diagramu si můžeme všimnout, že se ve většině případů střídá událost s aktivitou, 

událost je tedy obvykle vstupní podmínkou některé z aktivit, přitom je však výstupní 

podmínkou z jiné aktivity. Událost je vždy na začátku a na konci EPC diagramu.  

Tyto události se označují počáteční a ukončující. Události jsou v diagramu znázorněny 

červenými šestiúhelníky. 11 

Logická spojka (connection) 

 Pokud potřebujeme rozdělit tok procesu do více větví, nebo naopak tok spojovat, 

musíme využít logickou spojku. Mezi nejpoužívanější spojky patří v EPC diagramu 

AND, OR a XOR. Při použití spojky AND, musí být splněny oboje podmínky. Spojka 

OR vyžaduje alespoň jednu a spojka XOR vyžaduje právě jednu splněnou podmínku.  

V EPC diagramu označujeme logickou spojku kolečkem s příslušným znaménkem 

spojky. Spojky ještě dále rozdělujeme na split (rozdělovací) a join (spojovací). Veškeré 

dobry trvání spojek v EPC diagramu jsou nulové. 

Organizační jednotka (organization unit) 

 Každá aktivita musí mít svého vykonavatele. Organizační jednotka udává právě 

osobu nebo oddělení, které je zodpovědné za provedenou aktivitu. Organizační jednotky 

zobrazujeme v diagramech žlutě vybarveným oválem s oříznutým rožkem.  

 

 

                                                 

10 KALÁBEK V. Nástroje byznys modelování. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, 

Fakulta informatiky. 
11 KALÁBEK V. Nástroje byznys modelování. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, 

Fakulta informatiky. 
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Informace, materiál, zdroj (information, materiál, resource) 

 Tento element znázorňuje v diagramu informace nebo objekty, které jsou 

potřebné pro vykonání aktivity, případně které jsou spotřebovány při probíhání aktivity. 

Tyto elementy jsou v EPC diagramu znázorňovány modře vybarveným obdélníkem. 

Kontrolní tok 

Propojení element probíhá pomocí kontrolního toku. Umožňuje zobrazení 

časové posloupnosti aktivit v diagramu. Kontrolní tok je v diagramu znázorněn pomocí 

šipek. 

 

 

 

Obr. 1: Elementy diagramu EPC 12 

 

1.7 SWOT analýza 

Velmi důležitou analýzou pro hodnocení společnosti je SWOT analýza. Analýza 

spočívá ve zhodnocení současného stavu společnosti a zároveň současného okolí 

společnosti. Je to tedy analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Do vnitřního 

prostředí řadíme analýzu silných a slabých stránek. Analýza příležitostí a hrozeb spadá 

do prostředí vnějšího. V rámci analýzy SWOT je optimální hledat vzájemnou synergii 

mezi silnými a slabými stránkami nebo příležitostmi a hrozbami.  

 

                                                 

12 KALÁBEK V. Nástroje byznys modelování. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, 

Fakulta informatiky. 
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1.8 Poptávkový dokument 

Pro výběr informačního systému je často zasílán tzv. poptávkový dokument. 

Obsahuje hlavně informace o zadavateli a poptávce. Popisuje především specifikace 

zadavatele, požadavky informačního systému, charakteristiky společnosti. Dále 

obsahuje popis nabídky, návrh smlouvy a další požadavky.  

Můžeme se setkat s různými strukturami poptávkového dokumentu. Setkáme se 

s velmi jednoduchou strukturou, ale také i s velmi podrobným popisem požadavků a 

cílů zadavatele. Při jednoduché struktuře se zvyšuje riziko nepřesností od nabízejících.  

Je tedy velmi důležité sestavit poptávkový dokument tak, aby nabízející mohl co nejlépe 

vyjádřit své hodnoty systému pro naše požadavky. Nabízené systémy se liší jak 

obsahem, tak i cenou. 13 

1.9 Informační systémy v ČR 

„Které ze širokého spektra nabízených funkcí uživatelé opravdu využívají? Jak 

dlouho v praxi trvá implementace ERP systému? Jaká je úroveň integrace informačních 

systémů v českých podnicích? Jsou manažeři spokojeni s výběrem ERP systému, nebo 

jsou ze stávajícího řešení zklamáni a hledají změnu? Jaký je český trh v porovnání se 

sousedními zeměmi?“14 

Pokus o zodpovězení těchto otázek nalezneme ve dvou průzkumu, zaměřených 

na využívání informačních systémů. 

Jedná se o:  

 Průzkum v oblasti využití ERP systémů v českých podnicích, který realizovala 

agentura Botticeli pro firmu Scala CR a odpovědělo v něm 240 respondentů, 

především IT manažerů a finančních ředitelů menších a středních firem.15 

                                                 

13 BASL, J., R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008 s. 

264. 
14 FUKÁTKO, M. Velky přehled podnikových informačních systémů ERP. [online] 2011. 
15 FUKÁTKO, M. Velky přehled podnikových informačních systémů ERP. [online] 2011. 
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 „Analýzu středních podniků v ČR, Rakousku a Polsku z pohledu využívání ERP 

systémů a IT služeb, kterou realizovala společnost Plaut a při jejímž sestavení 

oslovila v Rakousku 305, v Polsku 230 a v ČR 190 podniků střední velikosti 

(roční obrat 10 až 100 milionů EUR).“16 

Z odpovědí respondentů byly získány následující zajímavé informace: 

 „Trh ERP systémů v ČR je hodně roztříštěný. Pouze 6 ERP řešení dosáhlo dvou 

a více procentního podílu ve zkoumané skupině. 

 ERP systém ještě stále není samozřejmostí pro všechny firmy. 88 % 

dotazovaných společností používá ERP systém, bez ERP je 12 % firem. 

 Mezi nejčastěji implementované funkce v ERP systémech patří finance (91 %), 

řízení skladu (81 %) a obchod (77 %). 

 87 % společností používá ERP systém schopný účtovat v měně euro, v 76 % 

případů byla tato funkcionalita standardní součástí systému. 

 Průměrná doba implementace ERP přesahuje 6 měsíců, za největší úskalí 

implementace ERP považuje většina dotázaných přístup zaměstnanců (40 %), 

integraci jednotlivých systémů (29 %) a konverzi původních dat (18 %). 

 Většina společností (71 %) je s výběrem svého ERP spokojena a znovu by se 

rozhodla stejně. 15 % respondentů by volilo menší, levnější systém, 14% naopak 

systém větší, komfortnější.“17 

„Druhý průzkum, realizovaný společností Plaut, nabízí srovnání situace na trhu 

ERP systémů v ČR a sousedních zemích - Polsku a Rakousku. Z něho například vyplývá, 

že zatímco v ČR využívá v segmentu středních podniků integrovaný ERP systém 83 % 

podniků, v Polsku a Rakousku je to shodně pouze 62 %. Dominantním dodavatelem je 

ve všech třech zemích SAP. Rozsah funkcí, které jsou systémy ERP podporovány, je ve 

všech třech zemích velmi podobný. Základní funkce jako controlling, nákup, 

materiálové hospodářství, finanční účetnictví, prodej a řízení lidských zdrojů jsou 

podporovány přinejmenším v polovině analyzovaných podniků. O něco menší podíly 

získaly funkce výroba, treasury a investiční majetek. V oblasti doplňkových řešení 

                                                 

16 FUKÁTKO, M. Velky přehled podnikových informačních systémů ERP. [online] 2011. 
17 FUKÁTKO, M. Velky přehled podnikových informačních systémů ERP. [online] 2011. 
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plánují české střední podniky investovat především do řešení CRM (45 % oslovených 

podniků plánuje investovat do těchto řešení v následujících 6 až 12 měsících). Stejně 

důležité jsou pro tyto podniky manažerské informační systémy.“ 18 

  

                                                 

18 FUKÁTKO, M. Velky přehled podnikových informačních systémů ERP. [online] 2011. 
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2. PŘEDSTAVENÍ A ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Předtím, než se pustíme do samotného výběru informačního systému, je nutné se 

dokonale seznámit s prostředím společnosti, pro kterou budeme informační systém 

vybírat. Dále se v této části seznámíme i s požadavky společnosti na systém. 

2.1 Základní údaje o firmě 

 Název a sídlo: ALFAMOBIL 1800 s.r.o. 

 IČO: 26246775 

 Adresa: Poštovská 455/8, Brno-město, 602 00 

 Stát: Česká Republika 

 Kraj: Jihomoravský 

 

Společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. se zabývá prodejem mobilních telefonů a 

také příslušenstvím pro mobilní telefony. Firma sídlí v Brně, na ulici Poštovská 8. Sídlo 

firmy je tedy v centru města, což zvyšuje dostupnost pro zákazníky, ale také cenu 

pronájmu prostorů pro kamenný obchod.  

Firma ALFAMOBIL 1800 s.r.o. byla založena 22.06. 2001. Na trhu již tedy 

působí 14 let. Zakladatelem firmy je Tomáš Brychta, který je v současné době také 

majitelem a jednatelem společnosti.  

 

2.2 Organizační struktura firmy 

 Právní norma: Společnost s ručením omezeným 

 Jednatel: Tomáš Brychta, Poštovská 657/4, Brno 602 00 

      Den vzniku funkce: 22. června 2001 

 Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel 

 Společníci:  Tomáš Brychta 

Vklad: 200 000 Kč 

Splaceno: 100% 

Podíl 100% 
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 Základní kapitál: 200 000 Kč 

 Společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. je malý stabilní podnik zabývající se 

prodejem mobilních telefonů, ve které pracuje 6 pracovníků. O vedení společnosti se 

stará přímo majitel Tomáš Brychta. Dále jsou ve firmě 2 prodavači v kamenné prodejně. 

Jeden pracovník starající se o chod elektronického obchodu a 2 servisní technici.  

 

Obr. 2: Organizační struktura 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3 Zhodnocení informační technologie firmy 

2.3.1 Hardware 

Ve firmě ALFAMOBIL 1800 s.r.o. se nachází 8 počítačů s možností připojení k 

internetu. Převážná většina slouží pro servisní techniky, například k zálohování dat či 

přehrávání softwaru telefonů. Dále jsou počítače využívány k obsluze elektronického 

obchodu a v neposlední řadě pro prodejce na kamenné prodejně. 

Ze svého pozorování chodu obchodu jsem se dostal pouze k dvěma počítačům a 

tak mohu popsat parametry pouze těchto dvou počítačů. 

Počítač 1: 

 Procesor Intel® Pentium® CPU G3250T 2.80GHz 

 Paměť RAM 4GB 

 Typ systému: 64bitový operační systém 

Majitel

Servisní technik Servisní technik
Obsluha 

internetového 
obchodu

Prodavač Prodavač
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Počítač 2: 

 Procesor AMD E-350 1.6 GHz 

 Paměť RAM 4GB 

 Typ systému: 64bitový operační systém 

Jak jsem již psal, k dalším počítačům v servisní části jsem se bohužel podívat 

nemohl. Bylo mi, ale sděleno, že jsou výkonově stejně podobné, jako mnou používané 

počítače ve firmě. 

2.3.2 Software 

Všechny počítače ve firmě využívají operačního systému Windows 7 Home 

Premium. Pouze jeden počítač využívaný pracovníkem pro obsluhu internetového 

obchodu využívá systém Windows 8. 

2.3.3 Informační systém společnosti 

Firma ALFAMOBIL 1800 s.r.o. v současné době využívá systém pouze pro 

provoz elektronického obchodu. Společnost pro správu elektronického obchodu využívá 

systém Savana Hostshop. Tento systém je však nedostačující, pro komplexní správu, 

jelikož je zaměřen pouze na správu elektronických obchodů. 

2.4 Zhodnocení obchodní situace firmy 

Společnost se snaží realizovat velkoobchodní i maloobchodní prodej. 

Velkoobchodní prodej je určen pro zákazníky, kterým objednávka přesahuje minimálně 

30 kusů mobilních telefon za týden. 

Maloobchodní prodej je ve firmě ALFAMOBIL 1800 s.r.o. realizován dvěma 

způsoby. První způsob je prodej v kamenné prodejně v centru Brna na ulici Poštovská. 

V kamenné prodejně jsou prodávány převážně nové telefony a příslušenství pro mobilní 

telefony.  
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Obr. 3: Prodejna ALFAMOBIL 1800 s.r.o.  

Zdroj: www.mobil-brno.cz 

Druhým způsobem maloobchodního prodeje je prodej pomocí elektronického 

obchodu. Ve firmě ALFAMOBIL 1800 s.r.o. fungují 2 elektronické obchody, 

www.alfamobil.cz a www.mobil-brno.cz. V elektronických obchodech jsou prodávány 

převážně mobilní telefony. Výhodou elektronického obchodu oproti kamennému je 

působnost po celé ČR. Kdežto Kamenný obchod vzbuzuje větší důvěru v zákazníkovi. 

Nabídku prodávaných mobilních telefonů, tvoří momentálně cca 130 modelů od 

7mi výrobců (mezi ně patří Apple, Black Berry, HTC, LG mobile, Nokia, Samsung a 

Sony). 

Společnost lze z hlediska velikosti zařadit mezi malé podniky. Průměrné prodeje 

prodejny jsou cca 80-100 prodejů týdně a prodeje elektronických obchodů jsou cca 100-

120 prodejů týdně. Celkové prodeje činí tedy cca 200 prodejů týdně. 

Velkou výhodou společnosti ALFAMOBIL 1800 s.r.o. je vlastní servisní 

středisko. Vlastní servisní středisko budí v zákaznících vyšší důvěru v případě 

jakéhokoliv problému s mobilním telefonem. Další výhodou vlastního servisního 

střediska, je velice rychlé řešení reklamací a servisu mobilních telefonů. Nespornou 

výhodou pro zákazníka je také, až o 50% nižší náklady na opravy vůči autorizovaným 

servisům. 
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2.5 Konkurence pro firmu 

V odvětví prodeje mobilních telefonů je konkurence velice značná. Je tedy 

velice důležité pro firmu sledovat změny cen konkurence a reagovat na ně ve vlastní 

společnosti.  

Pravděpodobně největší konkurencí pro firmu ALFAMOBIL 1800 s.r.o. je 

společnost Mobilpohotovost. Mobilpohotovost má velkou škálu strategicky 

rozmístěných provozoven po celé České republice. Velkým důvodem, proč se 

společnosti Mobilpohotovst tolik daří, je možnost zakoupit nový telefon a starý telefon 

dát protiúčtem. Vykoupené telefony poté společnost prodává s cca 60-100% marží.  

Dalšími velkými konkurenty pro společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. v Brně 

jsou například MobilPlus či Mobilprovas.  

 

2.6 Analýza SWOT 

Silné stránky 

Hlavní výhodou společnosti je cena. Společnost téměř každý den srovnává ceny 

konkurence a také na různých vyhledávačích zboží jako je www.zbozi.cz či 

www.heureka.cz. 

Další výhodou může být pro velkou část zákazníků možnost odpočtu DPH ze 

zboží. Tato možnost je dobrá především pro podnikatele. Velká část prodejců tuto 

možnost totiž nenabízí, i když uvádí, že je plátcem DPH.  

Značnou výhodou pro podnik je také rychlost a průběh plnění procesu 

objednávek a vlastní servisní prostory. To je zaručené převážně tím, že veškeré zboží, 

které je nabízené, je skladem. To v případě objednání telefonu přes elektronický obchod 

umožňuje odesílání zboží již v den objednávky. 

V neposlední řadě je velmi silnou stránkou společnosti její nezadluženost, 

stabilita a tradice. Firma funguje na trhu již 14 let. Toto dodává důvěru zákazníkům, 

kteří se tak nemusí bát, že budou mít problémy s případnými reklamacemi. 
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Slabé stránky společnosti 

Za slabou stránku považuji absenci celkového informační systém společnosti. 

Správce internetového obchodu mi přijde velice předražený a nedostačující pro všechny 

procesy obchodu. Tuto slabou stránku se pokusím vyřešit výběrem nového 

informačního systému.  

Za slabou stránku společnosti považuji také nedokonalé proškolování prodejců 

na prodejně. Mobilní telefony se přeci jen obměňují každou chvíli, ale majitel není 

odhodlán seznamovat zaměstnance s novým zbožím. Tudíž velice často dochází 

k situaci, kdy se prodejce musí podívat na internetové stránky, aby odpověděl na otázky 

zákazníka. Tímto dochází k velkým zdržením při prodeji a muže tak často odradit další 

zákazníky čekající na obsloužení. 

Vysoké náklady za pronájem prostorů lze také považovat za slabou stránku. 

Jelikož kamenná prodejna je umístěna v centru Brna, pronájem prostorů činí 40 000Kč 

měsíčně. Navíc náklady navyšuje ještě pronájem prostorů pro servis. Ten je umístěn ve 

stejné budově o patro výše.  

Mezi velkou slabou stránku patří také absence splátkového prodeje. U velkého 

počtu společností již splátkový prodej provozují. Při mé dvoutýdenní praxi se mě na 

splátkový prodej zeptalo velké množství zákazníků, bohužel při negativní odpovědi se 

obrátili na konkurenci, která tuto možnost nabízí. Splátkový prodej by mohl do 

společnosti být implementován pomocí elektronického obchodu, který by byl propojený 

se společností Homecredit. Zákazníci by tedy mohli vyplnit splátkový prodej přímo na 

internetových stránkách, což by nezasahovalo do chodu kamenné prodejny. 

Příležitosti pro společnost 

 Mezi příležitosti pro společnost patří možný příliv nového zboží. Jedná se 

převážně o tablety a chytré hodinky. Tyto produkty jsou často substituty nebo 

komplementy. Jelikož chytré hodinky často spolupracují s mobilními telefony, lze je 

tedy prodávat spolu s mobilními telefony.  

 Další příležitost pro společnost je vznik zakázek od velkých společnosti čí 

získání nového velkoobchodního odběratele.  
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 V neposlední řadě může být pro společnost příležitost menší daňová zátěž. 

Hrozby pro společnost 

 Velkou hrozbou pro společnost je vznik nových společností se specializací na 

mobilní telefony. Přístup na tento trh je velice jednoduchý a volný. Nejde tak o 

kamenné prodejny, jako o příliv nových elektronických obchodů, které nemají náklady 

spojené s pronájmem prostorů a tak jsou schopny stlačit ceny zboží na minimum. 

Další velkou hrozbou je pokles prodeje mobilních telefonů z důvodu přesycení 

trhu moderní technologií. Dalším důvodem může být pokles zaměstnanosti na našem 

území. To zapříčiní větší váhavost a opatrnost, zda je nákup zboží pro zákazníka 

skutečně potřebný. 

Velkou hrozbu představuje také krach některého z dodavatelů. Společnost tak 

musí být na tyto situace připravená a mít stále připraveno více dodavatelů. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nízká cena 

 Možnost odpočtu DPH 

 Vlastní servisní prostory 

 Nezadluženost, stabilita 

 Absence IS 

 Nedokonalé školení 

 Vysoké náklady na pronájem 

 Absence splátkového prodeje 

Příležitosti Hrozby 

 Příchod nových produktů na trh 

 Zakázky od velkých společností 

 Nižší daňová zátěž 

 Příchod nové konkurence 

 Pokles prodeje mobilních telefonů 

 Krach dodavatelů 

Tab. 1: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.7 Formulování požadavků a výběrových kritérií 

2.7.1 Formulování požadavků společnosti 

Jelikož společnost nemá žádné zkušenosti s tvorbou nového informačního 

systému, přistoupí na možnost koupi již předpřipraveného systému a poté jej upraví pro 

své vlastní potřeby vyhovující procesům podniku.  

Požadavky na informační systém je možno rozdělit do 2 kategorií 

 Technologické 

 Procesní 

2.7.2 Technologické požadavky 

Bez technologického vybavení se samozřejmě neobejdeme. Proto jsou tyto 

požadavky velmi důležité pro správný chod informačního systému. Společnost se 

rozhodla pořídit i vlastní server, nestojí tedy o cloudové řešení informačního systému. 

 Optimalizace vybavení hardwaru ve společnosti 

 Centralizovaný datový sklad 

 Možnost zálohování dat 

 Utajení tajných dat 

 Snadná instalace a implementace 

 Kvalitní dokumentace 

 Rychlá reakce od dodavatele na případné anomálie a poruchy v systému 

 Dostačující údržba systému od dodavatele 

 

2.7.3 Procesní požadavky 

 Skladová evidence 

o V tomto požadavku je zahrnuta možnost sledování zásob na skladě a 

jejich optimalizace. V současném stavu bez jakéhokoliv měření 

skladových zásob dochází často k nejednoznačnosti a problémům 

s nedostatkem zboží.  
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 Nákup a prodej 

o Tato část by měla evidovat veškeré proběhlé zakázky. Jak prodej 

soukromým osobám nebo velkoobchodním odběratelům, tak nákup zboží 

od dodavatelů.  

 Účetnictví  

o Dalším požadavkem na systém je, aby byl schopen spravovat finanční 

operace podniku ve směru účetnictví v souladu s platnou legislativou. 

Sem spadá správa faktur, účetní knihy, kontrola bankovního styku 

 Mzdová a personální evidence 

o Tato část by měla provádět výpočet mzdy, evidenci zdanění a 

odpočitatelných položek. Jelikož je v podniku malý počet zaměstnanců, 

není na tento požadavek kladen příliš velký význam. 

Dalším důležitým požadavkem je možnost propojení již používaného systému 

pro správu internetového obchodu s nově vybraným systémem. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce se zaměříme na jednotlivé nabízené informační 

systémy od různých dodavatelů. Rozebereme jejich jednotlivá řešení a vyhodnotíme 

potřebná kritéria.  

Nejdůležitější otázkou je, zda vybereme již navrhnutý informační systém, či jej 

budeme chtít navrhnout na zakázku. Pro potřeby naší malé firmy bude vhodnější 

využití hotového a ověřeného již navrhnutého systému. Výhodou této varianty je 

jistě nižší cena systému a také kratší čas, který uplyne do uvedení systému do 

provozu. 

Jelikož jen v České Republice působí více než 130 řešení informačních systémů, 

nemohl jsem se tedy věnovat všem. Výběr informačních systémů byl realizován tak, 

aby byly zastoupeny jak velké, tak menší firmy. Dále také od tuzemských 

dodavatelů a také i zahraničních firem.  

 

 

Obr. 4: Zastoupení informačních systémů v segmentu malých firem 

Zdroj: www.helios-orange.saperta.cz 
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3.2 Sestavení poptávkového dokumentu 

Díky znalostem získaným z předešlých kapitol, můžeme nyní sestavit 

poptávkový dokument. K sestavení poptávkového dokumentu využiji vzor 

poptávkového dokumentu z knihy Podnikové informační systémy: Podnik v informační 

společnosti.19 

1. Analýza výchozího stavu zadavatele 

1.1 Popis předmětu podnikání – společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. se zabývá 

prodejem mobilních telefonů a příslušenstvím pro mobilní telefony 

1.2 Organizace společnosti – ve společnosti je nízká organizační struktura, ve 

společnosti pracuje 6 zaměstnanců, kteří jsou přímo podřízeni majiteli 

společnosti 

1.3 Stručný popis hlavních podnikových procesů – hlavním podnikovým procesem 

je nákup a prodej zboží. Proces začíná nákupem zboží od dodavatelů. Dále je 

nutno zboží naskladnit do skladových prostor a kalkulace ceny zboží. Další fází 

je již samostatný prodej koncovému zákazníkovi. Dalším procesem je servis 

zboží. Proces začíná převzetím zboží od zákazníka, dále je servisní zboží 

rozděleno pracovníkům. U pracovníků servisu probíhá oprava, při které se ze 

skladu odebírají náhradní díly. Konečnou fází je již výdej opraveného zboží.  

 

2. Popis stávajícího PIS/ERP 

2.1 Popis struktury a funkcí stávajícího PIS/ERP – systém slouží pouze pro 

spravování elektronického obchodu 

2.2 SWOT analýza současného PIS/ERP 

 Silné stránky – jednoduchost spravování elektronického obchodu 

 Slabé stránky – systém nezahrnuje správu všech procesů společnosti, lze jej 

využít pouze pro správu elektronického obchodu 

 Příležitosti – možnost budoucího vývoje systému pro komplexnější využití 

 Hrozby – velké náklady spojené s dalším rozvojem systému 

3. Požadavky a cíle nového PIS/ERP 

                                                 

19 BASL, J., R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008 s. 

264. 
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3.1 Požadavky na pokrytí podnikových procesů – nově vybraný informační systém, 

by měl být schopen vyhovět všem požadovaným procesům, uvedených v bodě 

1.3. Měl by být schopen vykonat všechny procesy od zpracování objednávky, 

skladového hospodářství, účetnictví, mzdovou a personální politiku až po 

logistiku.  

3.2 Požadavky na funkcionalitu systému 

 Základní funkcí systému by mělo být evidování nákupu a prodeje zboží 

 Systém by měl být schopný upozorňovat na docházející položky zboží. 

 Dále by měl systém zvládat tvorbu účetnictví a fakturaci 

 V neposlední řadě by systém měl spravovat mzdovou a personální politiku 

3.3 Možnost integrace s technologickými a ostatními aplikacemi PIS – důležitým 

požadavkem na systém je také možnost integrace s již zavedeným internetovým 

obchodem 

4. Předmět poptávky – struktura nabídky 

4.1 Popis nabízeného ERP – popis návrhu informačního systému pro podnik 

s uvedenými požadavky 

4.2 Licenční politika – jakým způsobem jsou dávány pravomoci k používání 

systému 

4.3 Metodika implementace ERP – popis metod zavádění systému 

4.4 Harmonogram implementace – časový plán implementace systému 

4.5 Reference dodavatele implementace ERP – dokončené a probíhající projekty, 

konzultanti a jejich referenční listy 

4.6 Strukturovaná cenová nabídka – licence, implementace, údržba 

4.7 Návrh smlouvy dodavatele  

4.8 Další požadavky – financování projektu, ostatní 

5. Formální podmínky nabídky 

5.1 Kontaktní osoby  

5.2 Forma a způsob odevzdání nabídky 

5.3 Kritéria výběru dodavatele 

5.4 Způsob vyhodnocení nabídky 

5.5 Harmonogram výběrového řízení 
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3.3 Provedení hrubého výběru ERP systému 

K nejhrubší filtraci ERP jsem požil internetové stránky 

www.systemonline.cz/erp/, kde jsem pomocí filtrů zadal základní požadavky na 

funkcionalitu systému.  

Mezi požadavky zadané do filtrování patřily například finanční účetnictví, 

finanční plánování a rozpočty, výpočet a účtování mezd, řízení lidských zdrojů, 

skladové hospodářství. Velikost firmy byla zadána malá firma s obratem do 100 mil. 

Kč. Po zadání požadavků jsme dostali následující tabulku doporučených systémů. 

Po důkladném prozkoumání internetových stránek od dodavatelů z hrubého 

výběru, jsem vybral 6 informačních systémů, které nejvíce vyhovovaly požadavkům 

společnosti ALFAMOBIL 1800 s.r.o. Do tohoto výběru prošly následující systémy:  

 

 ABRA G3  

 BYZNYS ERP  

 HELIOS Orange 

 KARAT ERP 

 SAP  All-in-One 

 VISION32 
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Obr. 5: Filtrace systémů dle požadavků 

Zdroj: www.systemonline.cz 

http://www.systemonline.cz/
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3.4 Popis jednotlivých systémů 

V následující kapitole bude postupně popsáno všech 6 vybraných informačních 

systémů. Dále budou bodově ohodnoceny tak, jak splňují požadavky společnosti. I když 

v současné době jsou informační systémy na takové úrovni, že by bylo možné použít 

všechny vybrané systémy, musíme vybrat nejoptimálnější systém dle kritérií 

společnosti. Veškeré údaje o systémech, byly nalezeny přímo z internetových stránek 

dodavatelů systémů. Dále bylo pro hodnocení systémů využito nabízených demoverzí 

systémů. 

Díky poznatkům z knihy Zavádění a inovace informačních systémů si ještě vypíšeme 

kritéria pro rozhodování při výběru informačního systému. 

„Shrnutí kritérií pro postup do dalšího kola výběrového řízení 

 Úroveň uchazeče 

 Koncepce řešení 

 Projekční metodologie 

 Aplikační software 

 Ergonomické aspekty návrhu 

 Cenová relace 

 Riziko nabídky“20 

Dále je potřeba ohodnotit si procentuálně kritéria podle toho, co má pro náš podnik 

vyšší prioritu. Celkově tato procentuální ohodnocení musí dosáhnout sta procent. Tyto 

kritéria budou následně bodově ohodnocena na škále od 1 do 10. Přičemž hodnota jedna 

znamená nevyhovující systém v daném kritériu. Hodnota deset pak znamená vyhovující 

systém v daném kritériu. Hodnoty pro kritéria jsem rozdělil následovně: 

 Úroveň uchazeče – 10% - v tomto kritériu se dozvíme o kvalitě dodavatele, což 

vypovídá i o kvalitě dodávaného informačního systému 

                                                 

20 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 95-98. 
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 Koncepční řešení – 25% - z tohoto kritéria se dozvíme, zda je systém schopen 

splňovat požadavky firmy, je to tedy asi nejdůležitější kritérium, proto má tedy 

největší procentuální ohodnocení 

 Projekční metodologie – 15% - toto kritérium udává informace o způsobu 

implementace a kvalitu spolupráce s dodavatelem 

 Aplikační software – 15%  

 Ergonomické aspekty návrhu – 10% - zde se dovíme, jak obtížné bude ovládat 

systém a jak moc bude zapotřebí školit zaměstnance 

 Cenová relace – 15% - kritérium, které udává cenu realizace 

 Riziko nabídky – 10%  

 

3.4.1 ABRA G3 

Kritérium úroveň uchazeče 

 Společnost: ABRA Software, a.s. 

 Sídlo společnosti: Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13 

 Na trhu od roku 1991 

 Více než 8 500 klientů 

 Reference: YVES ROCHER, s.r.o., PETROF, s.r.o., LAKTOS, a.s. 

Společnost ABRA má již dlouhou působnost na trhu a má dobré reference. Hodnotím 

tedy stupněm 8. 

Kritérium koncepce řešení 

 Tento systém je určený pro střední a větší společnosti. 

 Systém ABRA nabízí více jak 40 modulů v oblasti prodeje, péče o zákazníka, 

interních procesů, automatizace, řízení a financí, nákupu, výroby a zásobování. 

Tyto moduly je možno si libovolně kombinovat. 

 Hardwarové požadavky na systém jsou v mezích technického vybavení 

pracovišť podniku. 
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Koncepce řešení je v tomto případě na velmi dobré úrovni. Z důvodu velkého 

množství modulů a doplňků je systém velmi komplexní. Kritérium koncepce řešení 

hodnotím stupněm 9. 

 

Kritérium projekční metodologie 

 Způsob implementace systému je řešena podle implementační metodologie 

S.A.F.E.. Tato metodologie bezrizikovou a rychlou implementaci systému. Dále 

díky této metodologii máme přehled o stavu implementace v každém okamžiku 

a od počátku máme přehled o celkové ceně implementace. 

V této části systém ABRA vyniká přehlednou implementací systému, hodnotím tedy 

toto kritérium stupněm 8. 

Kritérium aplikační software 

 Systém umožňuje výstup dat v různých formátech jako například XLS, XML, 

HTML, TXT, PDF. 

 Možnost napojení internetového obchodu od jiné společnosti, což je v našem 

případě velice důležité.  

 Moduly nabízí propojení s technickým prostředím podniku, jako je čtečka 

čárových kódů. 

V tomto kritériu je velice důležité pro požadavky podniku, možnost propojení 

internetového obchodu, toto kritérium hodnotím stupněm 9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Společnost ABRA nabízí školení zdarma a také možnost e-learningu. 

 Dále společnost nabízí servis pomocí telefonické linky a také pomocí vzdálené 

správy. 

Ne každá společnost nabízí školení zdarma, to dává společnosti ABRA značnou výhodu 

oproti konkurenci. Toto kritérium hodnotím stupněm 8. 

Kritérium cenové relace 
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Z ceníku ze stránek společnosti ABRA, se pohybovala cena na systém okolo 400 tisíc 

Kč bez DPH. K této ceně budou připočítány dále výdaje za implementaci systému. Toto 

kritérium hodnotím stupněm 7. 

 

Kritérium riziko nabídky 

Riziko nesplnění nabídky zde jistě je, nýbrž nebude u tohoto systému obzvlášť vysoké, 

kritérium hodnotím tedy stupněm 7. 

 

Výpočet hodnocení ABRA G3 

0,1*8+0,25*9+0,15*8+0,15*9+0,1*8+0,15*7+0,1*7=8,15 

 

3.4.2 BYZNYS ERP 

Kritérium úroveň uchazeče 

 Společnost: J. K. R. spol. s r.o. 

 Sídlo společnosti: Žižkova 708, 261 01, Příbram II 

 Založena roku 1991 

 Reference: RAVAK a.s., RYOR a.s., Marimex CZ s.r.o., Advokátní kancelář 

Brož&Sokol&Novák s.r.o. 

Společnost obdržela významné certifikáty a na trhu působí již dlouhou dobu. Kritérium 

hodnotím stupněm 9. 

Kritérium koncepce řešení 

 Systém nabízí velké množství modulů z velké škály oblastí. 

 Stávající hardwarové vybavení počítačů ve společnosti dostačuje na minimální 

požadavky systému BYZNYS ERP. 

 Tento systém je řešen architekturou klient – server. 

Díky velkému počtu dostupných doplňků a modelů hodnotím kritérium stupněm 8. 
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Kritérium projekční metodologie 

 Společnost nemá žádnou zvláštní projekční metodologii, řídí se pomocí 

implementačního harmonogramu. 

Oproti společnosti ABRA v tomto kritériu společnost BYZNYS pokulhává. Hodnotím 

tedy stupněm 6. 

Kritérium aplikační software 

 Společnost udává bezproblémovou návaznost na balíček programů MS Office. 

 Systém také podporuje navázání na velkou škálu ostatních formátů. 

Toto kritérium je hodnoceno stupněm 8, jelikož splňuje potřebné navázání na jiné 

programy. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Společnost J. K. R. nabízí širokou škálu školení, ty však nejsou zdarma. 

 Společnost nabízí telefonickou, emailovou či datovou podporu při řešení 

problémů s informačním systémem. Dále je možnost využít konzultačních 

činností. 

Společnost se snaží o co nejlepší přístup k zákazníkovy tak, aby pro něj bylo používání 

systému co nejjednodušší. Bohužel však oproti konkurenci nemá bezplatné školení. 

Hodnocení kritéria je tedy 7. 

Kritérium cenové relace 

Cena se opět kalkuluje podle potřebných modulů a doplňků. Bohužel společnost nemá 

na internetových stránkách zveřejněn ceník. Cenu systému kalkulují podle přesných 

požadavků zákazníka. Hodnotím tedy kritérium středním stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky 

Riziko by při tomto projektování neměl být vysoké, hodnotím tedy kritérium stupněm 7. 

 

Výpočet hodnocení BYZNYS ERP 
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0,1*9+0,25*8+0,15*6+0,15*8+0,1*7+0,15*5+0,1*7=7,15 

3.4.3 Helios Orange 

Kritérium úroveň uchazeče 

 Společnost Asseco Solutions, a.s. 

 Sílo společnosti: Zelný pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 

 Společnost založena roku 1990 

 Reference: Alpa a.s., Bohemia Cargo s.r.o., Geco tabak s.r.o. Husky CZ s.r.o. a 

mnoho dalších 

 Více než 13 tisíc zákazníků 

Společnost má v tomto ohledu velké množství pozitivních referencí, což nejspíše 

značí kvalitní produkt. Toto kritérium hodnotím stupněm 10. 

Kritérium koncepce řešení 

 Informační systém opět nabízí velkou škálu rozšiřujících modelů. 

 Požadavky na hardware jsou celkem vysoké, což pro nás znamená velké 

investice do hardwaru. 

 Systém je určen pro středně velké společnosti. 

Systém má velké množství rozšíření a vysokou funkcionalitu. S tím bohužel 

přichází vyšší nároky na hardware. Z tohoto důvodu hodnotím stupněm 8. 

Kritérium projekční metodologie 

 Společnost nemá pevně definovaný postup implementace. 

 Vychází se z předimplementační analýzy a v průběhu implementace se zkoumá, 

zda implementace odpovídám požadavkům zákazníka. 

Při této implementaci může docházek k chybám v implementaci. Kritérium 

hodnotím stupněm 6, stejně jako u společnosti BYZNYS. 

Kritérium aplikační software 

 Tento systém nabízí velkou možnost provázání na ostatní programy. 
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 Možnost integrace s programy balíčku MS Office, lze vytvářet různé 

přehledy i s možností vytvoření tzv. OLAP kostek. 

 Podpora prohlížení dat z jiných programů přímo v prostředí Helios Orange. 

 Podpora velikého množství standardů elektronické komunikace. 

 Důležitou součástí systému je i možnost provázání s technologiemi, jako je 

například čtečka čarových kódů. 

Toto kritérium má společnost na velmi vysoké úrovni. Kritériu přiděluji tedy stupeň 

9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Společnost nabízí velké množství školících kurzů, které probíhají velice 

často. 

 Školení probíhají v Praze, Brně a Hradci Králové. 

 Bohužel oproti společnosti ABRA je většina kurzů placená, ceny se pohybují 

v rozmezí od 1500 do 7000. 

 Společnost nabízí hotline telefonickou podporu a hotmail e-mailovou 

podporu. 

 Dále společnost nabízí podporu pomocí vzdálené správy. 

Kritérium podpory je na dobré úrovni, bohužel však nemá veškerá školení zdarma. 

Hodnotím stupněm 7. 

Kritérium cenové relace 

Cena se opět kalkuluje dle výběru rozšiřujících modulů a opět společnost nemá na 

svých stránkách zveřejněn ceník. Hodnotím tedy kritérium znovu středním stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky 

Riziko by v tomto případě nemělo být vysoké. To potvrzuje i velké množství kladných 

referencí. Kritérium hodnotím stupněm 8. 

Výpočet hodnocení Helios Orange 

0,1*10+0,25*8+0,15*6+0,15*9+0,1*7+0,15*5+0,1*9=7,6 
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3.4.4 KARAT ERP 

Kritérium úroveň uchazeče 

 Společnost: KARAT Software a.s. 

 Sídlo společnosti: Dvořákova 2881/77, 750 02 Přerov 

 Vznik společnosti v roce 1990 

 Více než 7 000 uživatelů  

 Držitel certifikátu ISO 9000:1 

 Reference: Hortim International s.r.o., Propantrans s.r.o. 

Společnost působí na trhu již dlouhou dobu. Bohužel systém nemá tak kvalitní 

reference, jako mají konkurenční dodavatelé. Z tohoto důvodu hodnotím stupněm 7. 

Kritérium koncepce řešení 

 ERP Karat využívá architekturu Klient/Server. 

 Společnost garantuje možnost dalšího rozšiřování a integraci s jinými systémy. 

 Spolupráce firmy se společností IBM, zajišťuje možnost dodání požadovaného 

hardwaru. 

 Systém je stejně jako předešlé systémy modulární, můžeme si tedy pomoci 

modulů sestavit systém na míru. 

Systém nabízí znovu velké množství modulů. Výhodou je i možnost zajištění 

hardwarového vybavení. Hodnotím stupněm 9. 

Kritérium projekční metodologie 

 Pro implementaci systému se využívá projektové řízení. 

 Implementace se dělí na předimplementační analýzu, implementaci a podporu a 

rozvoj po implementaci. 

 Pro menší nebo začínající firmy společnost nabízí expresní implementaci. 

 Při expresní implementaci získáte tyto funkčnosti: ekonomický a účetní 

software, skladový systém a mzdový systém. 

Projekční metodologie není zcela ideální. Velice se podobá předešlým dvěma 

společnostem. Hodnotím stupněm 7. 
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Kritérium aplikační software 

 Systém je schopen propojit s internetovým obchodem. 

 Lze propojit s technologiemi, jako například čtečky čárových kódů. 

 Systém je kompatibilní s balíčkem Microsoft Office a dále od verze 11 je možné 

provozovat na MS SQL serveru verze 2012. 

V tomto kritériu je znovu velice pozitivní, možnost propojení s internetovým obchodem 

jiné společnosti. Hodnotím stupněm 9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Společnost nabízí funkci KARAT Assistance, ve které mohou uživatelé, přes 

webové rozhraní zadávat a přijímat požadavky technické podpory a průběžně 

sledovat stav řešení těchto požadavků. 

 Dále je nabízena KARAT Hotline telefonická linka, či e-mailová podpora. 

 V menší míře společnost nabízí i bezplatná školení. 

Poradenství a podpora jsou ve společnosti na dobré úrovni. Chybí však komplexnější 

možnost školení uživatelů. Hodnotím stupněm 6. 

Kritérium cenové relace 

 Společnost napomáhá k získání dotací z EU. 

 Dále společnost nabízí financování od IBM na 12 - 60 měsíců. 

 Bohužel však společnost nemá na svých internetových stránkách ceník. 

Kritérium hodnotím z důvodu chybějícího ceníku stupněm 6. 

Kritérium riziko nabídky 

Riziko projektu by nemělo být zvlášť vysoké. Hodnotím stupněm 7. 

Výpočet hodnocení KARAT ERP 

0,1*7+0,25*9+0,15*7+0,15*9+0,1*6+0,15*6+0,1*7=7,55 

3.4.5 SAP 

Kritérium úroveň uchazeče 
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 Společnost: SAP ČR, spol. s.r.o. 

 Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 

 V České republice působící od roku 1992 

 Reference: Vodafone Czech Republic a.s., Danone a.s. 

 Více než 100 00 zákazníků 

Velké množství kladných referencí napříč všemi odvětvími. Hodnotím stupněm 10. 

Kritérium koncepce řešení 

 SAP využívá architekturu Klient/Server. 

 Systém nemá příliš vysoké nároky na hardware. 

 Systém je převážně nabízen v oborových řešeních. Díky tomu je možno rychlé 

implementace. 

Oborové řešení informačních systémů mívá často rychlou implementaci a spuštění 

systému. V některých případech však takové řešení nevyhovuje a musí se upravovat. 

Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium projekční metodologie 

 Ve společnosti SAP je využíváno implementační technologie ASAP. Pomocí 

této metodologie jsou přesně dány postupy implementačního týmu. Je velký 

důraz na dokumentaci implementace. 

Výhodou tohoto kritéria je speciálně využívaná implementační metoda. Hodnotím 

stupněm 8. 

Kritérium aplikační software 

 Systém opět podporuje výstup v nejpoužívanějších formátech. 

 Podpora propojení aplikací třetích stran. 

 Možnost propojení technologií, jako např. čtečka čárových kódů. 

Toto kritérium je opět na vysoké úrovni. Hodnotím stupněm 9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Společnost nabízí velké množství placených kurzů pro uživatele systému. 
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 Podpora a servis pro zákazníky je součástí ceny systému. 

Školení zaměstnanců je opět placené. Hodnotím stupněm 7. 

Kritérium cenové relace 

Společnost opět na svých stránkách neuvádí cenu systému. Hodnotím tedy opět 

stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky 

Riziko této nabídky není veliké. Jedině pokud by cena systému byla příliš vysoká. 

Hodnotím stupněm 8. 

Výpočet hodnocení SAP  All-in-One 

0,1*10+0,25*8+0,15*8+0,15*9+0,1*7+0,15*5+0,1*8=7,8 

3.4.6 VISION32 

Kritérium úroveň uchazeče 

 Společnost: Vision Praha s.r.o. 

 Sídlo divize Praha: Všechromy 59, 251 63 Strančice. 

 Reference: CS-BETON s.r.o., GALA a.s., TOI TOI, VAHAL s.r.o. 

 Více než 500 firem v Česku využívá systém Vision. 

 Vznik společnosti roku 1992. 

Kritérium uchazeče je na kvalitní úrovni. Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium koncepce řešení 

 Systém využívá architektury Klient/Server. 

 Stejně jako v předchozích systémech, lze systém rozšiřovat moduly s různou 

funkcionalitou. 

 Velmi dobrá škálovatelnost systému. 

Koncepce řešení Visionu32 je na kvalitní úrovni. Nevybočuje však ničím z řady. 

Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium projekční metodologie 
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 Metodologie implementace spočívá v úvodní studii, vypracování projektu 

implementace a vlastní implementaci. 

 Společnost spoléhá na více než dvacetileté zkušenosti s implementací. 

Implementace neprobíhá žádnou speciální implementační metodou. Přesto by neměly 

být při implementaci problémy. Hodnotím stupněm 7. 

Kritérium aplikační software 

 Systém znovu nabízí možnost připojení technických zařízení typu čtečka 

čárových kódů. 

 Podpora online propojení internetového obchodu se systémem. 

 Možnost výstupů ve standartních formátech, jako např. XLS, XML, CSV a jiné. 

Znovu možnost propojení s internetovým obchodem. Zbylé vlastnosti na optimální 

úrovni. Hodnotím stupněm 9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu 

 Servis probíhá pomocí hotline v kombinaci se službami konzultantů, založených 

na osobním přístupu k zákazníkům. 

 Pro podporu lze využít i servisní portál společnosti. 

 Společnost nabízí velké množství školení a seminářů pro uživatele systému. 

Dále také nabízí školení na míru. 

Toto kritérium je na dostačující úrovni, nepředčívá však ničem konkurenci. Hodnotím 

stupněm 7. 

Kritérium cenové relace 

Společnost opět neuvádí ceník systému. Opět se cena odvíjí od počtu uživatelů a 

použitých modulů. Hodnotím opět stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky 

Díky dlouholetým zkušenostem společnosti, by se nemělo objevit vyšší riziko. 

Hodnotím stupněm 7. 

Výpočet hodnocení VISION32 
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0,1*8+0,25*8+0,15*7+0,15*9+0,1*7+0,15*5+0,1*7=7,35 

 

3.5 Provedení výběru 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Výsledky hodnocení 

Zdroj: Vlastní zpracován 

V tabulce 2. vidíme výsledné hodnocení šesti vybraných informačních systémů.  

V levém sloupci tabulky jsou uvedeny sledované informační systémy. V horním řádku 

tabulky jsou uvedena kritéria pro výběr systému. Názvy kritérií byly zkráceny 

následovně: UU – úroveň uchazeče, KŘ – koncepce řešení, PM – projekční 

metodologie, AS – aplikační software, EA – ergonomické aspekty návrhu, CR – cenová 

relace, RN – riziko nabídky. V levém sloupci jsou uvedeny výsledné hodnoty sledování. 

Z tabulky vidíme, že informační systémy jsou si velice vyrovnané a při výběru 

rozhodují maličkosti. 

 Na posledním místě s výsledkem 7,15 se umístil systém BYZNYS, který 

pokulhává zvláště v oblasti projekční metodologie. Na pátém místě se umístil systém od 

společnosti VISION s výsledkem 7,35. Tento systém nemá žádné velmi slabé stránky, 

přesto však ani ničím nepředkuje konkurenční systémy. Na čtvrtém místě s výsledkem 

7,55 se umístil systém od společnosti KARAT. Na třetím místě se s těsným rozdílem 

umístil systém HELIOS ORANGE s výsledkem 7,6. Přestože má tento systém skvělou 

funkcionalitu, pokulhává v kritériu implementační metodologie. Pomyslnou stříbrnou 

medaili získává systém SAP s výsledkem 7,8. První místo tedy obsadil informační 

systém ABRA G3. U tohoto systému nebyla nalezena žádná slabina z pohledu 

požadavků společnosti a dokonce v některých kritériích vynikal. Z tohoto důvodu byl 

  UU KŘ PM AS EA CR RN VÝSLEDEK 

ABRA G3 8 9 8 9 8 7 7 8,15 

BYZNYS 9 8 6 8 7 5 7 7,15 

HELIOS ORANGE 10 8 6 9 7 5 9 7,6 

KARAT 7 9 7 9 6 6 7 7,55 

SAP 10 8 8 9 7 5 8 7,8 

VISION32 8 8 7 9 7 5 7 7,35 



 

47 

 

pro společnost ALFAMOBIL 1800 s.r.o. vybrán tento systém. Vyšší přesnosti analýzy 

by šlo dosáhnout ještě zasláním konkrétního návrhu a tím zjištěním ceny systémů.  

3.6 Ekonomické zhodnocení 

Tato část nám napoví, zda se pořízení informačního systému opravdu vyplatí. 

Zjistíme zde celkové náklady na systém, ale také i přínosy systému pro společnost. 

3.6.1 Jednorázové a paušální náklady 

V této části stanovím jednorázové i paušální investice na informační systém. Do 

přímých jednorázových nákladů patří například cena samotného systému, 

implementace, školení a tak podobně. V našem případě se cena rozšíří i o server, který 

společnost plánuje zakoupit. Do paušálních poplatků lze zahrnout hlavně každoroční 

poplatky, které se týkají servisu systému.  

Produkt Cena 

Jednorázové náklady 

Systém ABRA G3 - jádro + moduly 400 000 Kč 

Implementace 300 000 Kč 

Školení zaměstnanců 50 000 Kč 

Server 80 000 Kč 

Paušální náklady 

Roční licenční služba 20% 80 000 Kč 

Celkové jednorázové náklady 830 000 Kč 

Celkové paušální náklady 80 000 Kč 
Tab.3: Finanční vyčíslení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z následující tabulky vidíme, že celkové jednorázové náklady jsou 830 000 Kč. 

Roční poplatek za systém činí 80 000 Kč.  

3.6.2 Předpokládané přínosy 

Informační systém pro firmu přináší velké množství přínosů. Nelze však 

s jistotou určit všechny tyto přínosy. I přesto firma očekává přínosy v následujících 

oblastech: 

 Zlepšení a zrychlení procesů v podniku – lepší a rychlejší obsloužení zákazníka 

a vyřízení všech jeho požadavků. 
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 Zlepšení skladového hospodářství – zlepšení přehlednosti skladových zásob 

nejen pro zaměstnance, ale také pro zákazníky v případě propojení 

s internetovým obchodem. 

 Využití provázanosti systému – tímto bude mít každý zaměstnanec komplexní 

přehled o veškerých datech z celého podniku. 

 Snadná evidence práce – díky přihlášení uživatele do systému, bude lehké zjistit 

co, kdy a jaký pracovník provedl.  

 Lepší přehled o situaci podniku – díky evidovaným datům o veškerém prodeji či 

nákupu lze lehce vytvořit přehled o současném stavu podniku. 

 Usnadnění práce v oblasti účetnictví 

 

3.6.3 Návratnost investice 

K výpočtu návratnosti investice využiji ukazatele TCO. Předpokládaná doba 

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

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

 TCO = 830 000 + 5*80 000 = 1 230 000 Kč 

Rok Náklady 
Čistý zisk 

společnosti 
Čistá současná 

hodnota 

Nákup 830 000 Kč 250 000 Kč -580 000 Kč 

1 80 000 Kč 250 000 Kč -410 000 Kč 

2 80 000 Kč 250 000 Kč -240 000 Kč 

3 80 000 Kč 250 000 Kč -70 000 Kč 

4 80 000 Kč 250 000 Kč 100 000 Kč 

5 80 000 Kč 250 000 Kč 270 000 Kč 
Tab.4: Výpočet čisté současné hodnoty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky výpočtu čisté současné hodnoty vyplívá, že investice do informačního 

systému je z pohledu společnosti možná. To je potvrzeno kladnou čistou současnou 

hodnotou. Nemůžeme však s jistotou říct jaký bude čistý zisk společnosti v dalších 

letech, může tedy docházet k nepřesnostem. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vybrat optimální informační systém, odpovídající 

všem požadavkům a potřebám společnosti. 

V teoretické části jsem popsal základní pojmy v oblasti informačních systémů. 

Byly popsány pojmy jako data, informace, EPC diagram, SWOT analýza či poptávkový 

dokument. V této části byly dále popsány informační systémy v České republice. 

V následující kapitole jsem se zabýval základními údaji o společnosti 

ALFAMOBIL 1800 s.r.o. a byl popsán její současný stav, ve kterém byl zahrnut popis 

technického vybavení společnosti, postavení firmy na trhu, popis konkurence pro 

společnost a vypracována analýza SWOT. 

Ve třetí kapitole jsem se zabýval požadavky společnosti na informační systém. 

Požadavky byly popsány jak z technologické stránky tak i z procesní. V další části práce 

byl sestaven poptávkový dokument. 

V další kapitole této práce byl proveden popis informačních systémů a poté již 

výběr doporučeného systémů. Bylo představeno 6 informačních systémů jak domácích 

tak zahraničních. Mezi tyto systémy patří ABRA G3, BYZNYS, HELIOS ORANGE, 

KARAT, SAP a VISION32. Následně byl pomoci kriteriálního hodnocení systémů 

optimálně vybrán jeden systém. Z těchto systémů byl pro společnost ALFAMOBIL 

1800 s.r.o. vybrán systém od společnosti ABRA.  

Cíl bakalářské práce byl tedy splněn. Bakalářská práce bude předána do firmy a 

bude sloužit jako podklad pro podporu při rozhodování o výběru informačního systému. 
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