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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím 

metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti 

z projektového managementu a podstatu ERP systémů. Následně jsou provedeny 

strategické analýzy společnosti. Stěžejní část diplomové práce obsahuje konkrétní návrh 

projektu implementace ERP systému, jehož součástí je analýza rizik, časová analýza 

a stanovení rozpočtu.  

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with implementation of ERP system in the company using 

project management methods. The theoretical part is focused on the most important areas 

of project management and the essence of ERP systems. Afterwards there are carried out 

strategic analysis of the company. The main part of thesis contains the specific proposal 

of project of implementation of ERP system which includes risk analysis, time analysis 

and budgeting. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy je trh přesycen společnostmi, které podnikají ve všemožných 

oblastech, je třeba právě naši společnost zlepšit, inovovat, provést změny a zároveň 

zachovat její potenciál. Důležitý je i způsob prováděných změn a inovací. Některé změny 

či tvorby nových hodnot jsou složitější či pracnější. Pro úspěšné řízení inovací je možno 

využít metodik projektového řízení, které jsou nástrojem efektivního plánování a řízení. 

V současnosti je stále častější využívání projektů při řízení změn. 

V dnešní době je již běžné využívat k podnikání informační technologie. Investice do 

podnikového informačního systému by měla být důležitým krokem současnosti. Výhody 

zavedení informačního systému v podniku jsou zásadního charakteru. Implementace 

informačního systému je ale taktéž časově i finančně náročnou záležitostí. Ve výsledku 

se nejedná jen o nákup softwaru, ale o účinnou spolupráci zákazníka a dodavatele 

systému. Správně vybraný a implementovaný informační systém poskytne společnosti 

strategickou výhodu, bezpečně uložená data, vyšší produktivitu práce či rychlé 

vyhledávání informací a je základním krokem k úspěšnému modernímu řízení podniku. 

Diplomová práce je zpracována pro investora projektu, který je majitelem a generálním 

ředitelem společnosti XYZ, a.s. Investor plánuje v podniku implementovat nový ERP 

systém. Práce je zaměřena na zpracování plánu projektu, jehož součástí je struktura prací 

WBS, časový harmonogram a možná rizika s návrhy na jejich eliminaci. Rizika, která 

mohou vyplynout z překročení časového plánu či rozpočtů, budou stále aktuální a pro 

naši organizaci mohou představovat velmi nepříjemný dopad.  

Cílem je podat řešení, které bude nápomocné investorovi projektu při procesu 

implementace informačního systému, a návrhy na eliminaci rizik mohou být prevencí 

před jejich vznikem. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

1.1 Vymezení problému 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu implementace ERP systému ABRA 

FlexiBee do dané společnosti. Společnost XYZ, a.s. působí na trhu již přes 20 let, ale za 

tuto dobu nebyly provedené převratné změny v oblasti informačních technologií. 

Společnost sice využívá informační systém, který kombinuje s MS Office, ale tento 

způsob již není pro společnost vyhovující a dostačující, protože s  přibývajícími 

zakázkami, objednávkami a dodávkami se projevují nedostatky této formy. Nový ERP 

systém umožní mít pohromadě účetnictví, sklad, objednávky či poptávky. 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout projekt implementace ERP systému do dané 

společnosti pomocí metodiky projektového managementu IPMA. 

Dílčími cíli práce je provedení strategických analýz, sestavení identifikační listiny, 

logického rámce projektu, registru zainteresovaných stran, provedení analýzy rizik 

a nákladů, určení hlavních činností projektu a z nich sestavení časového harmonogramu. 

Při plnění všech cílů je třeba dbát na požadavky investora projektu. 

1.3 Metodika práce 

V první části diplomové práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se projektového 

managementu a ERP systémů. Druhá kapitola práce se věnuje strategické analýze 

současného stavu společnosti, v rámci které byla provedena analýza obecného okolí 

SLEPTE, Porterova analýza oborového prostředí, analýza 7S a SWOT analýza. Poslední 

část práce je zaměřena na samotný návrh projektu implementace ERP systému ABRA 

FlexiBee s využitím technik projektového managementu. Při plánování projektu byly 

využity metodiky jako logický rámec, ve kterém bylo využito metody SMART, analýza 

rizik pomocí metody RIPRAN, dále hierarchická struktura prací WBS či časová analýza 

podpořena Ganttovým diagramem. Výsledky analýzy rizik jsou graficky doplněny 

o mapu rizik a pavučinový graf. Součástí projektu je také zdrojová a nákladová analýza, 

ve které jsou vyčísleny dílčí i celkové náklady na projekt. Na závěr projektu jsou uvedeny 

přínosy realizace tohoto projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část je východiskem pro analytickou část. V teoretické části je nejprve 

definováno projektové řízení a projekt s jeho náležitostmi. Dále se zabývá nástroji 

časového plánování, řízením zdrojů, náklady na financování a řízením rizik. Na závěr této 

části je uvedena definice ERP systémů a jejich možné dělení. 

2.1 Projektové řízení 

Jak již název napovídá, projektové řízení je řízení pomocí projektů. Představuje velmi 

efektivní nástroj při řízení změn a napomáhá k naplnění strategických cílů, které si 

stanovují manažeři. Projektové řízení je komplexní pojem pro dílčí projekty, pro 

vytvoření organizační struktury, sladění projektů z hlediska termínů a upotřebitelných 

zdrojů. Nástroje projektového řízení poskytují pružnost při plánování, řízení 

a kontrolování průběhu projektů. Umožňují pohotově a účinně reagovat na nezbytné 

změny v projektech (Fiala, 2004). 

2.1.1 Systémový přístup v projektovém řízení 

Aby byl projekt úspěšný a aby sloužil potřebám organizace, je třeba ho realizovat 

s ohledem na prostředí. Projekty musí zohledňovat širší prostředí podniku a projektoví 

manažeři musí brát v úvahu všechny souvislosti, které mohou ovlivnit vznik projektu. 

Projektoví manažeři musí na projekt nahlížet holisticky a pochopit jeho vztah k celému 

podniku. Potom budou tito manažeři schopni účinně zvládat složité situace (Schwalbe, 

2011). 

2.1.2 Výhody projektového managementu 

Svozilová (2006) mezi výhody projektového managementu například řadí: 

• Každá činnost v projektu má svou odpovědnou osobu. 

• Jsou jednoznačně určeny náklady na projekt a také doba trvání projektu. 

• Po dobu trvání projektu je možno nakládat s disponibilními zdroji, které jsou 

předem určeny na projekt. Po skončení projektu jsou tyto zdroje spotřebovány či 

určeny pro další projekt, což umožňuje účinnější nakládání s těmito zdroji. 
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• V průběhu realizace projektu lze sledovat plnění projektu. V případě výkyvů 

od plánů lze efektivně použít nápravná opatření. 

• Systémový přístup k řízení projektu vytváří spoustu informací, které lze použít 

i pro realizaci příštích projektů. 

2.1.3 Nevýhody projektového managementu 

Svozilová (2006) také uvádí nevýhody projektového managementu: 

• Až v průběhu samotné realizace projektu se objevují specifické nároky zákazníka. 

• Organizační změny přicházející v průběhu projektu. 

• Nesnadno předvídatelné zevní vlivy a rizika projektu. 

• Změny v technologii. 

• Plánování a ohodnocení ještě před vlastní realizací. 

 

2.2 Projekt 

Pojem projekt je klíčovým konceptem projektového managementu. Jedná se o celkový 

promyšlený postup, který zahrnuje plánování a řízení rozsáhlých činností a následně 

provedení dané inovace v určených termínech pro začátek a konec návrhu (Němec, 

2002). 

Charakteristické rysy projektu se dají shrnout do následujících bodů: 

• vždy je jedinečný, neopakovatelný, dočasný a pro jeho řešení musí být sestaven 

tým projektantů, 

• orientuje se na určitý cíl, 

• formuluje dlouhodobý záměr činností k dosažení určitého cíle,  

• vymezuje nepostradatelné zdroje, náklady i předpokládané přínosy 

z uskutečněných činností,  

• je vymezen začátkem a koncem (Němec, 2002). 
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Štefánek a kol. (2011) uvádějí jinou definici projektu, která je postavena na základě pěti 

atributů, kterými jsou:  

• jedinečnost – poukazuje na originalitu problému a neopakovatelný konec 

projektu, 

• komplexnost – je dána množstvím různých metod, které jsou použity dle 

jednotlivých potřeb, 

• vysoká míra nejistoty – provází projekt především na začátku; následně se z ní 

vyvinou příležitosti či rizika, 

• vymezenost – je dána časem, financemi, materiálními a lidskými zdroji, na jejichž 

dostupnosti je určen následný rozsah, 

• tým – je sestaven na začátku projektu a po ukončení je rozpuštěn. 

2.2.1 Cíle projektu – technika SMART 

Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba správně nadefinovat cíle projektu. Tuto formulaci 

cílů je vhodné provést pomocí metody SMART, která jasně a srozumitelně dává přehled 

o vytyčených cílech. Cíl projektu by měl mít následující charakter (Svozilová, 2006): 

• S – specifický (specific) – cíl je konkrétně určen; každý člen týmu je seznámen 

s tím, co se bude realizovat, 

• M – měřitelný (measurable) – pomocí měřitelných ukazatelů lze určit, zda bylo 

cíle dosaženo, 

• A – přidělitelný (assignable) – subjektu, který nese odpovědnost za výkon 

rozhodnutí, má být cíl přidělen, 

• R – dosažitelný (realistic) – cíl musí být splnitelný na základě zdrojů, které jsou 

k dispozici, 

• T – časově ohraničený (time-bound) – je vytyčen konkrétní čas pro splnění cíle. 

2.2.2 Trojimperativ projektu 

Dalšími pojmy, které souvisí s cíli projektu, jsou výsledky, čas a zdroje. Tyto tři základní 

veličiny, které jsou vzájemně provázány, se nazývají tzv. trojimperativ projektového 

řízení, jehož cílem je optimální vyvážení těchto tří veličin. Z tohoto faktu vyplývá, že 

jakékoliv změny v těchto veličinách, jsou vzájemně ovlivněny. Trojimperativ lze vyjádřit 
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i jako trojúhelník. Cíl projektu se nachází v trojúhelníkovém prostoru (Doležal a kol., 

2012).  

         výsledky (max) 

 

 

 

 

         čas (min)            zdroje (min) 

Obr. 1 Trojimperativ 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 66) 

 

2.2.3 Logický rámec 

Logický rámec je přehledný, stručný a systematický postup, který je určen k výstižnému 

popsání projektu, jeho cílů, výstupů a klíčových aktivit. Tato metoda je zpravidla 

vyžadována ve všech evropských projektech a je mezinárodně uznávána. Logický rámec 

účelně podává základní plán projektu, poukazuje na vytvořené cíle a výstupy projektu 

(Komzák, 2013). 

Tab. 1 Logický rámec 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 68) 

Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 

Předpoklady, za jakých Cíl 
skutečně přispěje a bude 
v souladu se Záměrem 

Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 

Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně povedou 
k Cíli 

Klí čové 
činnosti 

Zdroje (peníze, 
lidé…) 

Časový rámec aktivit 
Předpoklady, za jakých Klíčové 
činnosti skutečně povedou 
k Výstupům 

Zde některé organizace uvádí, co nebude v projektu řešeno Případné předběžné podmínky 
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Význam jednotlivých polí tabulky 

Vstupy projektu jsou zastoupeny na nejnižším stupni logického rámce a jsou označovány 

jako Klíčové činnosti. Jedná se o aktivity, které je třeba splnit pro dosažení požadovaných 

výstupů. Základem je zde otázka: „Jak bude výstupů dosaženo?“ 

Dále jsou v tabulce uvedeny Konkrétní výstupy projektu, které dávají odpověď na otázku: 

„Co konkrétně bude projektem dodáno?“ Je tím myšleno, co všechno je třeba udělat, 

abychom se dostali k cíli. 

Cíl se dá nazvat i změnou, která popisuje orientaci projektu. Jedná se o požadovaný 

cílový stav určité problematiky v momentě ukončení projektu. Cíl je pro každý projekt 

jen jeden a odpovídá na otázku: „Proč chceme projekt realizovat?“  

V nejvrchnější části logického rámce se nachází Záměr. Lze jej nazvat jako popis 

rámcového záměru, který je součástí projektu. Náš projekt vede k jeho splnění a je jedním 

z nezbytných, nikoli však postačujících předpokladů k jeho dosažení (Doležal a kol., 

2012). 

Ukazatele a jejich ověření 

Sloupec Objektivně ověřitelné ukazatele definuje měřitelné ukazatele, díky kterým lze 

ověřit, že záměru, cíle a výstupu bylo dosaženo. Musí zde být uvedena hodnota, která má 

být naplněna při dokončení projektu. 

Sloupec Způsob ověření následně informuje o tom, jak budou ukazatelé objeveny, kdo je 

odpovědný za ověření a s ním spojené výdaje a čas, kdy nastane ověření ukazatele 

a způsob jeho dokumentace (Doležal a kol, 2012). 

Možnosti vyplnění logického rámce 

Obecně existují dvě časté hlediska vyplňování logického rámce, a to horizontální 

a vertikální. Rozdíl při aplikaci je značný a i výsledky jsou odlišné. 

Při využití vertikálního hlediska se tabulka vyplňuje po dílčích sloupcích shora dolů, 

přičemž se začíná zleva. Tento přístup se doporučuje používat pro rychlý koncept a při 

problematice, která je nám cizí. Nevýhodou je ne příliš detailní postup a nižší stupeň 

promyšlenosti.  
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Horizontální přístup spočívá ve vyplňování shora dolů po dílčích řádcích, přičemž 

postoupit k dalšímu řádku je možné až po celkovém formulování řádku předchozího. Při 

aplikování je horizontální přístup více propracovanější a promyšlenější. Je vhodné jej 

používat pro složitější projekty (Komzák, 2013). 

2.2.4 Zainteresované strany projektu 

Pod pojmem zainteresované strany jsou myšleny všechny osoby, které jsou do projektu 

začleněné či se jich nějak týkají projektové činnosti. Zainteresované strany se mohou 

přímo na projektu podílet nebo jím mohou být jen ovlivněny. Zároveň tyto strany mohou 

pocházet z interního či externího prostředí organizace. Zainteresované strany z vnitřního 

prostředí zpravidla zahrnují sponzora projektu, projektový tým, podpůrné zaměstnance 

a interní zákazníky projektu. Dále jsou interní zainteresované strany tvořeny top 

managementem, výkonnými manažery a dalšími projektovými manažery. Poslední 

zmíněná skupina stran se sice projektu přímo neúčastní, ale je s projektem velmi úzce 

spojena, protože tato skupina rozhoduje o přidělených zdrojích. Mezi zainteresované 

strany z vnějšího prostředí patří obvykle zákazníci projektu (pokud nepocházejí 

z firemního prostředí), konkurence, dodavatelé a ostatní skupiny včleněné či ovlivněné 

projektem. Jelikož cílem projektového řízení je splnit stanovené požadavky a uspokojit 

zainteresované strany, je žádoucí, aby projektoví manažeři věnovali odpovídající 

množství času identifikaci, porozumění a řízení vztahů se všemi zainteresovanými 

stranami projektu (Schwalbe, 2011). 

2.2.5 Zadávací listina projektu 

Po rozhodnutí vedení firmy o realizaci projektu je třeba vytvořit a distribuovat dokument, 

ve kterém je potvrzeno zahájení daného projektu. Nejčastěji je tento dokument nazýván 

Zadávací listina projektu. Tento dokument formálně schvaluje realizaci projektu 

a stanovuje jeho cíle i samotné řízení. Listina také dává potvrzení k tomu, že projektový 

manažer může k realizaci projektu užívat firemní zdroje. Projektový manažer by měl být 

hlavní osobou podílející se na tvorbě zadávací listiny. Místo listiny lze použít 

i jednoduchou smlouvu, nebo také obsáhlejší dokumenty či formální smlouvu. Zadávací 

listina by měla být podepsána klíčovými zainteresovanými stranami, které tímto schvalují 

účel projektu. Tato listina je základem pro zahájení projektu (Schwalbe, 2011). 
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2.3 Životní cyklus projektu 

Každý projekt má svou předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Jednotlivé 

fáze se od sebe liší, jsou specifické a přímo závisí na fázi předcházející. Každý projekt je 

odlišný, proto i každý životní cyklus projektu je jiný. Tvar křivky se odvíjí od potřeby 

zdrojů v čase a potřebných financí. Zpravidla nejvíce zdrojů je třeba v projektové části, 

kdy dochází k samotné realizaci. Tato část bývá také nejdelší (Štefánek a kol., 2011). 

 

 

Obr. 2 Životní cyklus projektu 
(Zdroj: Štefánek a kol., 2011, s. 16) 

 

2.3.1 Předprojektová fáze 

Tato fáze obsahuje tři části: 

1. Formování myšlenek 

U malých projektů spočívá většinou jenom v ústním odsouhlasení. U větších projektů se 

vyžaduje formální zhodnocení a rozhodnutí. Ti, kteří o projektu rozhodují, by si měli 

klást otázky, jestli by rozhodnutí měli učinit, jestli výsledné přínosy převáží vynaložené 

náklady, jestli změnu vůbec mohou udělat, zda je technicky proveditelná a zda mají 

dostatek potřebných zdrojů. Pokud jsou odpovědi na uvedené otázky „ano“, projekt lze 

posunout do další fáze. Dále se v této části předprojektové fáze vyberou členové týmu 

a ověří se jejich potenciál (Štefánek a kol., 2011). 
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2. Plánování realizace nebo nadefinování projektu 

V této části první fáze již víme, že projekt jsme schopni zrealizovat, tudíž je třeba sestavit 

podrobný plán, který bude návodem pro dosažení. Musíme zohlednit výsledky 

provedených analýz, případně provést doplňkové analýzy. Na výstižnosti a přesnosti 

sestaveného plánu závisí úspěch projektu (Štefánek a kol., 2011). 

3. Kontrola před začátkem realizace 

Než se přistoupí k projektové fázi, je třeba se přesvědčit o některých faktech: každý člen 

týmu má jasně stanovenou práci; každý ví, za co nese zodpovědnost; díky 

komunikačnímu plánu každý ví, jak se zachovat při nečekané události (Štefánek a kol., 

2011). 

2.3.2 Projektová fáze 

Druhou část projektu lze považovat za nejnáročnější. Je to část realizační a je zde velké 

množství aktivit a zdrojů zajišťujících jejich pokrytí. Na kvalitě plánu a způsobilostech 

členů projektového týmu závisí průběh projektu. Cílem této fáze je splnit plán 

a požadovaný výstup v určené podobě. Proto je třeba nečekané problémy neodkládat; 

plnit práci tak, jak je určena v plánu; průběžně srovnávat skutečnost s plánem či aktivně 

komunikovat mezi všemi zainteresovanými stranami (Štefánek a kol., 2011). 

2.3.3 Poprojektová fáze 

Poprojektová fáze je pro projekt stejně důležitá jako předchozí fáze. Konec projektu se 

odvíjí až od posledního zrealizovaného úkolu, který byl pro něj naplánován. Mezi tyto 

úkoly patří: provedení zpětné vazby se všemi klíčovými zainteresovanými stranami, 

archivace podstatných podkladů a dokumentů; nechat klienta schválit výslednou podobu 

výstupu projektu (Štefánek a kol., 2011). 

Každý nový projekt je velkou zkušeností a je třeba z něj čerpat nové poznatky a poučit se 

z případných chyb. Základem úspěšného projektového manažera je umět využívat nabyté 

vědomosti při realizaci dalšího projektu (Štefánek a kol., 2011). 
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2.4 Nástroje časového plánování 

Jednou z nutných částí plánu projektu je časový rozpis neboli harmonogram jednotlivých 

kroků projektu, jehož obsahem jsou všechny informace o termínech a časových 

posloupnostech na realizovaném projektu. K jednotlivým fázím časového rozpisu jsou 

přiděleny realizační zdroje, jejichž plnění se odvíjí od zadání jednotlivých fází a nesou 

odpovědnost za uskutečnění povinností a za realizaci výstupů souvisejících s konkrétním 

zadáním jednotlivých úkolů. Časový rozpis je nástrojem pro kompletní a přehledné 

zobrazení velkého množství informací nezbytných pro řízení projektu (Svozilová, 2006). 

Nejdůležitějšími harmonogramy dle Svozilové (2006) při realizaci projektu jsou: 

• milníky a důležité termíny projektu, 

• logické hierarchické struktury prací převedené do časových posloupností úkolů, 

• údaje o domnělé délce trvání dílčích úseků práce, 

• návaznosti úseků práce, díky kterým je zachována logika práce i při časových 

změnách v harmonogramu. 

2.4.1 Hierarchická struktura činností (WBS) 

Metoda WBS je vhodná pro rozložení projektu na dílčí činnosti či úkoly, přičemž hlavní 

cíl je na nejvyšší úrovni struktury a následně od něj jsou rozvětveny dílčí cíle. Zpracování 

činností dle této metody je předpokladem pro neopomenutí a správné zrealizování všech 

úkolů. Základem struktury jsou logické vazby a propojenost. Počet jednotlivých úrovní 

struktury se odvíjí od složitosti realizovaného projektu. Každá činnost je ohraničena 

časovými termíny a rozpočty (Rosenau, 2000). 

2.4.2 Ganttovy diagramy 

Ganttův diagram je běžný diagram zobrazující informační a časový plán projektu, ve 

kterém jsou uvedeny jednotlivé činnosti projektu s odpovídajícím datem začátku a konce 

v kalendářovém formátu. Jednotlivé činnosti se v Ganttově diagramu zaznamenávají jako 

úsečky. Činnosti uvedené v tomto diagramu by se měly shodovat s činnostmi ve struktuře 

WBS a ty by měly souhlasit se seznamem činností a se seznamem milníků. Ganttovy 

diagramy lze přehledně sestrojit v softwarových aplikacích (Schwalbe, 2011). 



 

21 

 

 

Graf 1 Ganttův diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4.3 Diagramy milníků 

Projekt je rozdělen na jednotlivé části, které spolu souvisejí. V tomto rozdělení vznikají 

milníky, kde jedna aktivita končí a druhá začíná. S pomocí milníků lze činnosti dělit do 

jednotných celků, logických kategorií a dle časového sledu, protože na sebe vzájemně 

navazují (Komzák, 2013). 

Komzák (2013) dále shrnuje v bodech, co je to milník: 

• stav, kdy nastává ukončení jedné podstatné skupiny činností a začíná skupina 

činností nových, 

• stav, kdy je docíleno očekávaného výstupu projektu, 

• stav, kdy začíná práce na nové skupině aktivit, 

• hlavní plánovaný předěl při realizaci projektu, 

• ukončení každého úseku. 

  

18.11. 8.12. 28.12. 17.1. 6.2. 26.2.

1. činnost

2. činnost

3. činnost

4. činnost

5. činnost

6. činnost

7. činnost

Dokončeno Zbývá dokončit
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2.4.4 PERT/CPM sítě 

CPM metoda začala být používána z důvodu eliminace největší slabiny Ganttova 

diagramu, a to malé flexibility a malé účinnosti v oblasti řízení nákladů. Metoda PERT je 

podobná metodě CPM a obě tyto metody dokáží flexibilně udržet časový rozpis pro 

případ, že v některé dílčí činnosti nastane odchýlení od původního plánu. Tato skutečnost 

je zajištěna tím, že (Svozilová, 2006): 

• metody obsahují velký počet údajů, které je možné vhodně prezentovat, 

• umožňují hledat jiné možnosti a analyzovat statistické údaje, stanovovat 

pravděpodobnosti a zkoumat výkyvy, 

• mají definovánu kritickou cestu, která je místem, kde je třeba soustředit největší 

úsilí pro dodržení časového rozpisu v kritické situaci nebo pozornost při 

pozdějších časových změnách. 

Nevýhoda metod lze spatřovat ve složitosti, nepřehlednosti a komplexním pohledu pro 

neškoleného uživatele. 

Rozdíly mezi metodou PERT  a CPM jsou následující (Svozilová, 2006): 

• CPM používá jeden odhad délky trvání činnosti, kdežto PERT bere v úvahu 

i optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantu, ze kterých vypočítává 

délku trvání, 

• v metodě PERT lze použít pravděpodobnost a umožňuje kalkulaci rizik, 

• použití PERT spočívá spíše při vývojových projektech, kde není snadné předem 

odhadnout délku trvání činnosti a vazbu plnění na fakturaci. CPM se používá pro 

projekty, v kterých je možno přesněji určit délku trvání dílčích činností a platební 

podmínky spojené s plánovanými termíny. 

Výsledkem seřazení jednotlivých činností je obvykle grafická forma. V uzlově 

definovaném síťovém grafu se pro znázornění činností používají ohodnocené uzly 

a orientované hrany v grafu určují závislosti mezi činnostmi. V hranově definovaném 

síťovém grafu se pro znázornění činností užívají ohodnocené orientované hrany, uzly 

znázorňují začátek a konec činnosti (Doležal a kol., 2012).  

  



 

23 

 

 

 

Graf 2 Uzlově definovaný síťový graf 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 179) 

 

 

 

Graf 3 Hranově definovaný síťový graf 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 179) 

 

2.5 Řízení zdrojů 

Pod pojmem zdroje si lze představit lidi (pracovníky), zařízení a infrastrukturu, jež 

obsahuje zařízení, informační technologie, poskytování služby, dokumenty včetně 

informací, vědomosti či peněžní fondy. Všechny tyto zdroje jsou nezbytné pro 

vykonávání projektových činností. Význam zdrojů spočívá v jejich disponibilitě, která se 

vykonáváním činností nespotřebovává, ale pouze snižuje. 

Řízení zdrojů obsahuje jejich plánování, identifikaci, monitorování a také spočívá v jejich 

přidělování se zřetelem na potřebné možnosti. Řízení zdrojů také zahrnuje optimalizaci 

způsobů jejich užívání v rámci časového rozvrhu projektu.  

V rámci řízení zdrojů je třeba zabezpečit, aby pracovníci měli nezbytné technické, 

behaviorální a kontextové kompetence, aby dostali odpovídající informace a nástroje, aby 
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se zúčastnili nutných školení a tréninků, což je základem pro úspěšné plnění určených 

požadavků (Doležal a kol., 2012). 

 

2.6 Náklady a financování 

Součástí fáze plánování je i plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu. Tyto 

činnosti jsou pokračováním časového plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet 

projektu je tvořen stranou nákladů a stranou výnosů.  

Rozpočet je hlavní součástí projektového plánu. O rozpočet se zajímají všechny 

zainteresované strany. Vlastníka projektu zajímá, jaké náklady budou třeba k realizaci 

a následný zisk z projektu. Koordinátora týmu zajímá, kolik peněžních prostředků bude 

vyhrazeno na jejich aktivity a jednotlivé zaměstnance zajímá, jak rozpočet ovlivní výši 

jejich mzdy.  

Náklady představují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů. Při plánování 

nákladů tudíž ohodnocujeme strávený čas na projektu použití lidských, materiálních či 

finančních zdrojů. Výsledkem plánování nákladů je rozpočet nákladů projektu (Doležal 

a kol., 2012). 

2.6.1 Náklady v životním cyklu projektu 

Při zvažování investice je třeba si uvědomit životní cyklus projektu, pro který projekt 

čerpá určité náklady. Souhrn všech nákladů tvoří náklady v životním cyklu projektu 

a jsou spotřebovány na (Štefánek a kol., 2011): 

• vývoj nebo koncept daného projektu, kde jsou obvykle náklady využity na studii 

proveditelnosti, průzkumy návratnosti či vývoje produktu zahrnující dokumentaci 

a testování, 

• výrobu předmětu souvisejícího s projektem dle návrhu, který může obsahovat: 

náklady na vytváření předmětu projektu, výrobu nebo zakoupení podpůrných 

technologií, výstavbu budov, testování, dokumentaci, školení, dopravu apod., 

• provoz a údržbu, kde příkladem mohou být náklady na práci, náhradní díly 

a materiál, provoz podpůrných technologií, budov, manipulaci či dopravu, 

• náklady na vyřazení a likvidaci. 
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Štefánek a kol. (2011) třídí náklady životního cyklu projektu do tří skupin: 

1. Provozní náklady, které nelze připojit k danému projektu. Z velké části se jedná 

o administrativní činnosti, jako jsou: činnost manažera, vedení přehledu nápadů, 

udržování kontaktu například s partnerskými vývojovými pracovišti. 

2. Provozní náklady projektu, které zahrnují osobní náklady na vlastní zaměstnance, 

náklady na externí členy týmu a s tímto spojené režijní náklady. 

3. Investiční náklady projektu, jež jsou nutné pro realizaci projektu. Jedná se 

o jednorázový investiční výdaj, který je využit na stroje, budovy, software, 

výrobní linku aj. 

2.6.2 Jak financovat projekt 

Finanční prostředky považují podnikatelské subjekty za největší bariéru vlastního rozvoje 

společnosti. Finance jsou rozhodujícím zdrojem pro podnikání. K financování projektu je 

možno využít tři základní zdroje k jeho krytí (Štefánek a kol., 2011): 

• financování z interních (vlastních, soukromých) zdrojů, 

• financování z externích (cizích) zdrojů, 

• financování z veřejných zdrojů a ze zdrojů Evropské unie. 

 

2.7 Řízení rizik 

Řízení rizik je charakteristické průběžným monitorováním a řízením rizik během 

realizace projektu. Nejprve je třeba zjistit a rozebrat rizika projektu, připravit plány na 

jejich ošetření a uskutečnit části preventivních úkolů k ošetření rizika. Současně musí být 

vypracován závazný diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých 

činností, rozpočet a rezerva na rizika projektu. Na závěr je třeba zabezpečit, aby následky 

rizik nepřekročily vytyčené hranice a projekt byl dokončen se splněnými cíli, případně 

aby očekávané závěry byly ještě lepší než původní předpoklad (Korecký, Trkovský, 

2013). 

Z hlediska řízení podnikatelských rizik lze riziko charakterizovat jako možnost odchýlení 

se od očekávaného průběhu a vývoje (Smejkal, Rais, 2013). 
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2.7.1 Projektová rizika 

Riziko vyplývající z nesprávného řízení projektu se může objevit jak u stavebních prací, 

stejně tak u zavádění informačních systémů či v projektu podnikové inovace. 

Nejčastějšími příčinami vzniku rizika jsou: cíle zadavatele projektu, špatné zadání, 

nesprávné porozumění zadání realizátorem, neuspokojivá komunikace, snížené finanční 

prostředky, nedostatek času či neexistence měřitelných údajů pro hodnocení kvality 

plnění projektu (Smejkal, Rais, 2013). 

Hodnocení a řízení rizika projektu sestává ze čtyř kroků, které je nutné provádět 

opakovaně a u význačných projektů je doporučeno neustálé provádění (Smejkal, Rais, 

2013): 

1. Rozpoznání rizika 

2. Vyhodnocení rizika 

3. Vytvoření rizikových plánů 

4. Sledování a řízení rizika 

2.7.2 Analýza rizik 

Analýza rizik je prvním krokem k jejich snížení. Analýza rizik je spojena s několika 

postupy, ke kterým patří zejména přesné určení hrozeb, pravděpodobnost jejich naplnění 

a dopad na aktiva (Smejkal, Rais, 2013). 

Analýza rizik obvykle zahrnuje (Smejkal, Rais, 2013): 

1. Identifikaci aktiv – definování daného podniku a popis aktiv, které vlastní. 

Aktivem je myšleno vše, co má pro daný podnik nějakou hodnotu, která může být 

změněna vlivem hrozby. 

2. Stanovení hodnoty aktiv – spočívá v určení hodnoty aktiv a určení jeho důležitosti 

pro podnik, určení možných důsledků jejich snížení, změny nebo poškození na 

postavení podniku. 

3. Identifikaci hrozeb a slabin (zranitelnosti) – vytyčení událostí a jednání, které 

mohou mít nepříznivý vliv na hodnotu aktiv, vymezení slabých oblastí podniku, 

díky kterým mohou začít působit hrozby. Zranitelnost lze charakterizovat jako 

mezeru či slabé místo rozebíraného aktiva případně podniku, kde může hrozba 

využít svého nežádoucího působení. 
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4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – spočívá v určení 

pravděpodobnosti vyskytnutí hrozby a rozsahu zranitelnosti podniku vůči dané 

hrozbě. 

2.7.3 Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN je empirickou metodou sloužící k analýze rizik projektů. Autorem 

metody je B. Lacko. Tato metoda vychází z procesní koncepce analýzy rizika. Považuje 

analýzu rizika za proces. Úplný proces analýzy rizik dle metody RIPRAN sestává 

z následujících kroků (RIPRAN, 2015): 

• Příprava analýzy rizika 

Cílem je připravit si veškeré podklady pro provedení kompletní analýzy rizik. Do 

vlastních činností spadá sestavení časového plánu, vytvoření soupisu a následné 

zajištění potřebných podkladů, určení týmu apod. 

• Identifikace rizika 

Cílem je nalezení hrozeb a scénářů. Získané poznatky je nejvhodnější zaznamenat 

do tabulky. Výstupem bude seznam dvojic „hrozba – scénář“ s případnou 

poznámkou. Hrozba je vyjádřením konkrétního nebezpečí (např. uhodí blesk). 

Scénář je děj, který následuje po hrozbě, tudíž hrozba je příčinou scénáře (např. 

způsobí požár). Mezi hrozbou a scénářem je spojitost, a to „příčina – důsledek“. 

Získaný text se zapisuje do tabulky. Textu lze dosáhnout odpovědí na otázku „Co 

se může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ nebo může být otázka 

položena opačně: „Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu 

nastane?“ 

Tab. 2 Seznam rizik 
(Zdroj: RIPRAN, 2015) 

Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámky 

        

        

 

• Kvantifikace rizika 

Ve třetím kroku vycházíme z předchozí tabulky, která je rozšířena 

o pravděpodobnost výskytu scénáře, dopad scénáře na projekt a výslednou 
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hodnotu rizika, jejíž výpočet je následující: Hodnota rizika = pravděpodobnost 

scénáře * hodnota dopadu. 

 

Tab. 3 Rozšíření tabulky se seznamem rizik 
(Zdroj: RIPRAN, 2015) 

Poř. 
číslo 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost 
Dopad na 
projekt 

Hodnota 
rizika 

Poznámky 

              

              

 

Metoda RIPRAN umožňuje i tzv. verbální kvantifikaci, kdy se využívá slovního 

hodnocení, které se uvádí do tabulek. Na typu používaných tabulek se musí 

dohodnout projektový tým před analýzou rizik. Projektový tým se před 

kvantifikací rizik rozhoduje, zda použije číselný nebo verbální způsob 

kvantifikace rizik. Následně je uveden příklad tabulek verbální kvantifikace rizika 

dle Doležala a kol. (2012).  

 
Tab. 4 Verbální hodnoty pravděpodobnosti 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 91) 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33 % 
Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33 % 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 10 % 
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Tab. 5 Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 

Velký nepříznivý 

dopad na projekt – VD 

• Ohrožení cíle projektu nebo 

• Ohrožení koncového termínu projektu nebo 

• Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

nebo 

• Škoda více než 20 % z hodnoty rozpočtu projektu 

Středně nepříznivý 

dopad na projekt – SD  

• Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty rozpočtu projektu 

nebo 

• Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí 

činnosti, což bude vyžadovat mimořádné akční 

zásahy do plánu projektu 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt – 

MD  

• Škody do 0,5 % z celkového rozpočtu projektu nebo 

• Dopady vyžadující určité zásady do plánu projektu 

 

Tab. 6 Verbální hodnoty rizika 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 

Vysoká hodnota rizika – VHR 
Střední hodnota rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika – NHR 

 

Tab. 7 Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 

  VD SD MD 

VP 
vysoká hodnota rizika 

VHR 
vysoká hodnota rizika 

VHR 
střední hodnota rizika 

SHR 

SP 
vysoká hodnota rizika 

VHR 
střední hodnota rizika 

SHR 
nízká hodnota rizika 

NHR 

NP 
střední hodnota rizika 

SHR 
nízká hodnota rizika 

NHR 
nízká hodnota rizika 

NHR 
 

• Odezva na riziko 

Při odezvě na riziko je cílem připravit kroky dle získaných informací o nebezpečí, 

které by snížily hodnotu jednotlivých rizik na přijatelnou úroveň. 
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Tab. 8 Snižování rizika 
(Zdroj: RIPRAN, 2015) 

Poř. 
číslo 

Návrhy na 
opatření 

Nová 
hodnota 
rizika 

Náklady na 
opatření 

Zodpovědnost 
pro zajištění 

Poznámka 
(hodnota 

příležitosti) 

            

            

 

• Celkové zhodnocení rizika 

V posledním kroku se souhrnně zhodnocují rizika projektu. 

2.8 ERP systémy 

Za ERP systém lze označit takový podnikový informační systém, který je zaměřený na 

řízení podnikových interních procesů, jako je výroba, nákupní, prodejní či výrobní 

logistika, lidské zdroje a ekonomika. Zásadní vlastností ERP systému je potřebný rozsah, 

hloubka souboru funkcí a taková míra technologické vyspělosti, aby mohl pro organizaci 

představovat sjednocenou základnu stanovenou pro řízení podnikových procesů 

(Sodomka, Klčová, 2010). 

Sodomka, Klčová (2010, s. 148) uvádí následující definici ERP systémů: „Je to účinný 

nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení interních podnikových procesů (zdrojů 

a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po 

strategickou“. 

ERP systém je vymezen pěti základními vlastnosti (Sodomka, Klčová, 2010): 

• automatizace a ucelení hlavních podnikových procesů, 

• sdílení dat, postupů a stanovení norem pro celý podnik, 

• vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase, 

• možnost zpracovávat data z historie,  

• ucelený přístup k prosazování ERP koncepce. 

ERP systémy lze klasifikovat dle jejich způsobilosti pokrýt a sjednotit vnitřní procesy 

organizace. Sodomka, Klčová (2010) uvádí následující klasifikaci ERP systémů: 
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Tab. 9 Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření 
(Zdroj: Sodomka, Klčová, 2010, s. 150) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One 

Schopnost pokrýt všech-
ny klíčové interní podni-
kové procesy (řízení 
lidských zdrojů, výroba, 
logistika, ekonomika) 

Vysoká úroveň 
integrace, dostačující pro 
většinu organizací 

Nižší detailní 
funkcionalita, nákladná 
customizace 

Best-of-Breed 

Orientace na specifické 
procesy nebo obory, 
nemusí pokrývat 
všechny klíčové procesy 

Špičková detailní 
funkcionalita, nebo 
specifická oborová 
řešení 

Obtížnější koordinace 
procesů, 
nekonzistentnosti 
v informacích, nutnost 
řešení více IT projektů 

Lite ERP 

Odlehčená verze 
standardního ERP 
zaměřená na trh malých 
a středně velkých firem 

Nižší cena, orientace na 
rychlou implementaci 

Omezení ve 
funkcionalitě, počtu 
uživatelů, možnostech 
rozšíření atd. 

2.8.1 ERP koncepce 

ERP koncepcí je nazvána procesně orientovaná strategie využívající schopností ERP 

systémů a působící na řízení vnitřních podnikových procesů. Realizace této koncepce by 

následně měla směřovat k (Sodomka, Klčová, 2010): 

• zdokonalení toku informací směrem k podnikovým procesům a komplexní 

zlepšení fungování podniku, 

• zefektivnění toků informací směrem k dílčím úrovním podniku, zdokonalení 

podpory rozhodování a výběr nejlepších podnikových procesů díky zpětné 

vazbě, 

• zlepšení řízení ERP systému v každé fázi jeho životního cyklu. 

Díky ERP koncepci snáze zjistíme, jak a s kým provést projekt implementace, jakým 

způsobem a v jakých oblastech školit uživatele systému, jak správně pracovat, kdy je 

třeba provést inovaci aplikačního software apod. Aby všechny tyto skutečnosti mohly 

správně realizovány, je třeba, aby odpovědní pracovníci za ERP koncepci znali 

podnikové procesy a fungování podniku jako celku, uměli klást požadavky na ERP 

systém a zpětně zhodnotit, zda jsou tyto nároky splněny. Posléze lze konstatovat, že ERP 

systém splnil základní podmínku ke zvyšování výkonnosti a kvality podniku (Sodomka, 

Klčová, 2010). 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

V této kapitole je nejprve stručně představena společnost, ve které bude implementován 

nový ERP systém. Následně je zpracována strategická analýza, jejíž výsledky je nutné 

zohlednit při plánování a tvorbě projektu i při dalších firemních aktivitách. Na závěr jsou 

rozepsány důvody, které společnost vedou k pořízení ERP systému a požadavky na tento 

systém. 

3.1 Představení analyzované společnosti 

Analyzovaná společnost je akciovou společností a na trhu působí již přes 20 let. 

3.1.1 Hlavní činnosti společnosti 

Mezi hlavní činnosti společnosti XYZ, a.s. patří veškeré kamenické práce včetně 

opracování přírodních kamenů. Tyto kamenické práce zahrnují výrobu a montáž 

kamenných obkladů, schodů, dlažeb, žulových pracovních desek na kuchyňské linky či 

různé atypické kamenné výrobky. Další činností je zpracování truhlářského a stavebního 

řeziva, kulatiny a sušení řeziva. 

Společnost XYZ, a.s. se specializuje ve svých činnostech na obchodní centra 

a kancelářské budovy. V této oblasti má společnost značné zkušenosti. Dlouhodobé 

obchodní vztahy daly vznik dobré pověsti společnosti ve svém oboru. Dobré jméno 

společnosti je spojeno s vysokou kvalitou odvedené práce. 

3.2 Analýza obecného okolí podniku 

Analýza obecného okolí SLEPTE byla provedena v analyzované společnosti s cílem 

získat informace o prostředí, v němž se nachází. Tato analýza se zaměřuje především na 

vnější okolí podniku. Vzhledem k oblasti podnikání analyzované společnosti, se tato 

analýza bude zaměřovat především na stavební trh. 

Sociální faktory 

Ačkoli společnost sídlí ve Zlínském kraji, své zakázky uskutečňuje převážně v Praze. 

Přesto všichni zaměstnanci pochází ze Zlínského kraje. Nezaměstnanost ve Zlínském 

kraji ke konci druhého čtvrtletí roku 2015 činila 5,82 %. Proti stavu na konci roku 2014 
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se situace zlepšila. Počet žadatelů o práci ve Zlínském kraji se snížil o 3,7 % (Český 

statistický úřad, 2015a). Ve 2. čtvrtletí roku 2015 bylo v průměru ve Zlínském kraji 

zaměstnáno 199,8 tisíc lidí, což znamená meziroční nárůst o 3,6 tis. osob. Ve 2. čtvrtletí 

2015 také vzrostla ve Zlínském kraji meziročně průměrná hrubá měsíční mzda na 23 002 

Kč. Za sledované období ve všech krajích ČR průměrná hrubá mzda vzrostla, avšak ve 

srovnání s ostatními kraji byla mzda ve Zlínském kraji opět druhá nejnižší. Nižší mzdu 

pobírali jen zaměstnanci Karlovarského kraje. Rozdíl mezi nejvyšší mzdou, která zůstala 

nadále v hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 10 917 Kč (Český 

statistický úřad, 2015d). 

S měnícím se počtem obyvatel se mění i jejich životní styl či životní preference. 

Základem je přizpůsobení se soudobým požadavkům. S touto skutečností se pojí fakt, že 

vedení obchodních center, hotelů, kaváren, administrativních budov aj. modernizují svá 

vybavení a dávají nový vzhled svým prostorům, čímž chtějí přilákat více návštěvníků. 

Dalším sociálním faktorem ovlivňující společnost XYZ, a.s. je snižující se počet studentů, 

kteří mají zájem o vyučení se v oboru (Český statistický úřad, 2015b).  

Společnost neustále poptává vyučené obkladače. V současné době společnost zaměstnává 

pouze jednoho vyučeného obkladače, ostatní jsou přeučeni z jiných profesí. 

 

Graf 4 Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání 
(Zdroj: Český statistický úřad, 2015b) 
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Z dlouhodobého hlediska je největším problémem sociálních faktorů stárnutí 

obyvatelstva a snižování podílů mladých občanů, jak lze vidět na grafu č. 5 (Český 

statistický úřad, 2015c). Tato skutečnost může být jednou z příčin poklesu výstavby 

nových bytů, což snižuje možnost stavebních prací i u analyzované společnosti. 

 

Graf 5 Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2101 
(Zdroj: Český statistický úřad, 2015c) 

 

Legislativní faktory 

Podnikání v České republice vyžaduje dodržování zákonů. Zákony podléhají novelám, 

které je třeba pečlivě sledovat, aby nevznikaly zbytečné náklady z porušení zákona. Se 

změnami zákonů souvisejí také zásahy vlády a Parlamentu České republiky do fungování 

ekonomické situace. 

Společnosti XYZ, a.s. se konktrétně týkají zejména zákony: 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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Kromě zákonů se společnosti také týkají technické normy. V současné době je technická 

norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak 

všestranně výhodné (Cech obkladačů České republiky, 2015). 

Konkrétně se jedná o normy týkající se obkladových materiálů a stavební chemie. Jako 

příklad lze uvést normy: 

• ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice, 

• ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, 

• ČSN EN 12808 (722470) Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové 

prvky. 

Ekonomické faktory 

Poptávka na stavebním trhu se odvíjí od aktuálního stavu národního hospodářství. Pro 

stavební společnosti je tedy důležité sledovat současný stav, ale také predikovat budoucí 

stav národního hospodářství. 

Stavební produkce v prosinci 2015 vzrostla meziročně reálně o 3,4 %. Stavební úřady 

vydaly meziročně o 7,6 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení 

vzrostla o 11,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 27,7 % bytů více. Dokončeno bylo 

o 10,2 % bytů více. V roce 2015 vzrostla stavební produkce meziročně reálně o 5,5 %. 

Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil o 8,3 % a počet dokončených bytů byl 

meziročně vyšší o 4,8 % (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2015).  

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2015 si analyzovaná společnost dokázala 

získat zakázky a nemusela propouštět zaměstnance. 

HDP představuje nejvíce sledovaný ekonomický ukazatel. Dynamický růst české 

ekonomiky pokračuje. Reálný HDP se ve 2. čtvrtletí 2015 mezičtvrtletně zvýšil o 1,1 %. 

Meziroční růst dosáhl 4,6 %, což bylo nejvíce od 4. čtvrtletí 2007. Meziroční růst HDP 

by mohl přinést i růst dílčích agregátů HDP (Ministerstvo financí České republiky, 2015), 

což by mohlo mít následný vliv na růst investic a výkonů společnosti. 

Je třeba sledovat i intervence ČNB. Bankovní rada České národní banky na jednání dne 

5. 11. 2015 potvrdila závazek České národní banky intervenovat v případě potřeby na 

devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž 

hladiny 27 korun za euro (Česká národní banka, 2015). 
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Tato skutečnost ovlivňuje společnost XYZ, a.s. při nákupu stavebního materiálu ze 

zahraničí, protože se jí tento nákup prodraží. 

Politické faktory 

Také politické faktory mohou ovlivnit vývoj ve stavebnictví. Je třeba sledovat novelizace 

zákonů, které jsou spojeny se zásahy vlády a Parlamentu České republiky. Poslední volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly v roce 2013 a jsou podstatným 

politickým faktorem v probíhajících letech. Po volbách vznikla koalice tvořená levicovou 

stranou Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD) a dvěma stranami se středovou 

politikou, a to hnutím ANO a Křesťanskou a demokratickou unií – Československou 

stranou lidovou (KDU-ČSL). Tyto tři strany se v koaliční smlouvě zavázaly iniciovat 

změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která 

zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál v této oblasti 

(Vláda, 2015). Politická strana, která je právě u moci, rozhoduje také o výši dani z příjmu 

právnických osob, která v současné době činí 19 %. Dále rozhoduje např. o procentní výši 

zdravotního a sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.  

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou pro stavební společnost velmi důležité. Je třeba sledovat 

technologické trendy a dodržovat technologické postupy pro obklady a dlažby. Majitel 

společnosti se o nové trendy zajímá a proto pro sebe či pro zaměstnance, kteří se 

s technologickými postupy setkávají dennodenně při práci, organizuje různá školení 

a semináře jak v České republice, tak v zahraničí. Z technologického vybavení společnost 

vlastní např. CNC stroj na obrábění kamene, automatickou formátovací pilu, leštící 

portál, katr či pásovou pilu. V roce 2015 vedení společnosti zakoupilo nový vozový park 

a sušárnu dřeva. V blízké budoucnosti je plánována výměna kamenické formátovací pily 

za kamenickou formátovací pilu plně automatickou. 
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Ekologické faktory 

Administrativní budovy patří k častým stavbám, ve kterých společnost XYZ, a.s. provádí 

své práce. Investoři požadují vysokou kvalitu těchto budov, kvalitu vnitřního prostředí či 

nízké náklady. Investoři proto vyžadují dodržování certifikace udržitelného rozvoje 

BREEAM a LEED již v průběhu realizace staveb. Společnost XYZ, a.s. tedy musí 

dodržovat oblasti certifikace, mezi které např. patří doprava, voda, materiály, odpad či 

znečištění. Jako příklad lze uvést doložení dokladů o likvidaci sutě a vyprodukovaného 

odpadu; jestli jsou odpady vyváženy na skládku či jinak zlikvidovány. Dále je třeba 

evidovat vzdálenost, z které je materiál dovážen, následně zapsat množství 

vyprodukovaného CO2; jestli jsou materiály rozložitelné a ekologicky rozložitelné; 

z jakých materiálů jsou vyrobena lepidla atd. 

3.3 Analýza oborového okolí podniku 

Analýza oborového prostředí se zaměřuje na konkurenční prostředí analyzované 

společnosti. Strategická pozice podniku působící v daném odvětví je určována pěti 

základními činiteli. Společnost XYZ, a.s. uskutečňuje svou činnost po celé České 

republice. Nejvíce zakázek je realizováno v Praze, Brně a Olomouci. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nového konkurenta na trh je pro každou existující společnost hrozbou, zvláště 

pokud se jedná o stavební trh, kde je velký konkurenční boj o získání zakázky. Společnost 

XYZ, a.s. se již za dobu 23 let existence stala poměrně známou společností 

a z dostupných referencí lze vidět, že úspěšně realizovala desítky dodávek a montáží 

obkladových prvků z kamene a keramických materiálů. Hrozba vstupu nových 

konkurentů závisí na bariérách vstupu, které omezují tyto potenciální konkurenty 

proniknout na nový trh. Příkladem bariéry může být věrnost zákazníků stávajícím 

podnikům či cenové znevýhodnění. 

Vstup nového konkurenta může být také ovlivněn tempem růstu či poklesu v daném 

odvětví. Obor stavebnictví se dostává z krize, která probíhala v předcházejících letech. 

Jak je známo, v době po roce 2008 krachovaly stavební společnosti, které nebyly stabilní, 

nebyly připraveny na krizi či nedokázaly sehnat zakázky. Proto zdolání vstupních 

překážek na tento trh je obtížné, stejně tak následné udržení na stavebním trhu. 
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Hrozba substitutu 

Substitutem obkladových prvků z kamene a keramických materiálů mohou být PVC 

podlahy, parkety či koberce. Většinu zakázek společnosti XYZ, a.s. tvoří obchodní centra 

a nepředpokládá se, že by se v těchto prostorách měla kamenná či keramická dlažba, která 

musí být odolná vůči ochození, vyměnit za jiný materiál. Taktéž nadstandardní hotely 

a majitelé luxusních prostor velmi dbají na vzhled, tudíž se nepředpokládá, že ani v těchto 

případech bude upřednostněn substitut. Kuchyňské kamenné pracovní desky z přírodního 

kamene mají vysokou pořizovací cenu, tudíž osoby s nižším finančním příjmem mohou 

zvolit např. variantu dřevotřísky s laminátovým povrchem. 

Konkurence v odvětví 

Konkurence v oblasti dodávky a montáží obkladových prvků z kamene a keramických 

materiálů je v České republice mnoho, tudíž konkurenční boj je poměrně silný. Je třeba 

se zaměřit na vysokou kvalitu provedených prací a nabídku doplňkových služeb. Velkou 

roli v konkurenčním boji hraje cena. Základem k nižší ceně je neustálé snižování nákladů 

(především v dopravě stavebního materiálu) a efektivní nakládání se 

stavebním materiálem. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi dodavatelské společnosti patří převážně společnosti dodávající obkladové 

materiály, přírodní kameny či stavební chemii. Mezi dodavatele obkladových materiálů 

patří např. RAKO, SIKO KOUPELNY, DIPRO koupelny Brno. Přírodní kameny jsou 

dodávány převážně od italských, španělských a čínských lomů. Stavební chemie je 

dodávána od společností Mapei, Kiesel, Botament či Würth. Společnost odebírá od těchto 

dodavatelů velké množství chemie, tudíž jsou jí poskytovány různé množstevní slevy až 

ve výši 30 %. 

K zajištění materiálu jsou využívány většinou velkoobchody. Společnost XYZ, a.s. si 

většinou zajišťuje dopravu sama, což je levnější varianta. Někdy jsou využívány nepřímé 

distribuční cesty s jedním, případně dvěma mezičlánky. Společnost má uzavřené smlouvy 

se smluvními stranami, které jí dodávají materiál za předem dohodnuté ceny. 
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Na trhu existuje relativně velký počet dodavatelů specializující se na stavební materiály 

a většinu těchto dodavatelů lze považovat za nahraditelné, tudíž vyjednávací síla 

dodavatelů není příliš silná. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Zákazníky společnosti XYZ, a.s. jsou jak fyzické osoby, tak i obchodní společnosti. 

Zakázky jsou získány pomocí osobních kontaktů či již z vybudovaných dlouhodobých 

obchodních vztahů. Většinu zakázek společnost získá ve výběrovém řízení. V některých 

zakázkách XYZ, a.s. působí jako subdodavatel jiné stavební firmy, která vyhrála 

výběrové řízení, ale neměla dostatečnou kapacitu, aby zakázku realizovala.  

Nejčastějšími zákazníky jsou developerské společnosti, které staví či opravují obchodní 

centra, administrativní budovy, hotely, peněžní ústavy či průmyslové stavby. Objektem 

zakázek jsou také historické budovy, kavárny, restaurace či zdravotnická zařízení.  

Zákazníci společnosti XYZ, a.s. mají různé podnikatelské aktivity. Společnost nabízí 

velké množství druhů materiálu v různých cenových relacích, od čehož se následně odvíjí 

vyjednávací síla odběratelů. Jak již bylo řečeno, dodavatelských společností v oblasti 

obkladových materiálů a jejich montáží je na trhu poměrně hodně a odběratel má tedy na 

výběr vždy z více nabídek, tudíž vyjednávací síla odběratelů je vysoká. Pro získání 

odběratelů na svou stranu používá společnost XYZ, a.s. obchodní jednorázové slevy na 

realizovanou zakázku. Velikost slevy se odvíjí od velikosti dané zakázky. 

3.4 Analýza 7S 

Analýza 7S zahrnuje hlavní faktory, které ovlivňují její úspěch na trhu. 

Strategie 

Základní strategií společnosti XYZ, a.s. je udržet si alespoň takovou pozici na trhu, jakou 

má doteď a stále tuto pozici zlepšovat. Tato pozice spočívá v kvalitně odvedené práci 

a následné spokojenosti zákazníka. Společnost se dlouhodobě snaží o vytvoření výborné 

pověsti, zvýšení hodnoty či zajištění stabilních zaměstnanců. Při svých pracovních 

aktivitách bere ohled i na životní prostředí. Touto cestou se společnost snaží dosáhnout 
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určité konkurenční výhody ve srovnání s ostatními společnostmi ve stejném odvětví 

s cílem uspokojit trh a uspokojit očekávání zájmových skupin.  

Struktura 

Nejvyšším řídícím orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů, kteří 

svolávají valnou hromadu jednou za rok. Řízení společnosti a výkonnou stránku zajišťuje 

statutární orgán představenstvo, jehož členy jsou 3 akcionáři. Dohled provádí dozorčí 

rada, jež sestává také ze 3 členů, z nichž jeden je předsedou dozorčí rady. V čele stojí 

generální ředitel společnosti. Pod ředitelem zaujímají pozici jednotlivé úseky společnosti. 

 
                                                     Valná hromada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 Organizační struktura společnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Spolupracovníci 

Společnost zaměstnává celkem 40 zaměstnanců. Zaměstnanci mají již bohaté zkušenosti 

ve svém oboru. Ačkoli většina obkladačů je přeučena z jiných profesí, svou práci odvádí 

pečlivě a co nejlépe. Společnost se pro své zaměstnance snaží vytvářet příjemné pracovní 

prostředí. Věkové složení zaměstnanců se skládá jak z čerstvých absolventů, tak z lidí 

s praxí či ze zaměstnanců před důchodovým věkem. 

Schopnosti 

Pracovníci, kteří přicházejí do styku se stavební chemií, se každoročně účastní 

zahraničního školení se zaměřením na stavební chemii. Dále se každoročně koná školení 

řidičů a školení bezpečnosti práce. Zaměstnanci na vyšších pozicích jsou schopni 

samostatně pracovat v programech AutoCAD či Microsoft Excel. Microsoft Excel je 

hojně využívaným programem ve společnosti a zaměstnanci využívající tento program se 

účastní také školení pro jeho efektivní používání. Manuální pracovníci jsou zkušení 

obkladači a společnost si tyto zaměstnance snaží udržet. Nadřízení pracovníci mají 

schopnost vést lidi, koordinovat zakázky či vyúčtovávat zakázky. Společnost XYZ, a.s. 

patří do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v České republice a může 

používat certifikaci AAA. 

Sdílené hodnoty 

Největší hodnotou pro společnost je ve všech požadavcích vyhovět zákazníkovi, s čímž 

je spojen široký záběr poskytovaných činností. Spokojený zákazník je upřednostňován 

před okamžitým ziskem. Se spokojeným zákazníkem se také pojí ochota zaměstnanců 

pracovat přesčas, za kterou jsou zaměstnanci odměněni. Ve společnosti je každoročně 

pořádán vánoční večírek či fotbalové utkání. 

Styl řízení 

Společnost funguje na autoritativním stylu řízení. Ředitel společnosti získává potřebné 

informace od podřízených. Výsledné rozhodnutí ovlivňuje pouze on sám. 
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Systémy 

Zpracování ekonomických informací probíhá v MRP – Univerzálním účetním systému 

v kombinaci s MS Office. Společnost tento systém donedávna považovala za vyhovující, 

ale s přibývajícími zakázkami, objednávkami a dodávkami se projevují nedostatky této 

formy. Hardwarové vybavení je ve společnosti dostačující. Na hardware je nainstalovaný 

operační systém Microsoft Windows 8.1. Společnost nevyužívá žádný speciální 

kalkulační systém, veškeré kalkulace jsou zpracovány v Microsoft Excel. Výkresy 

k realizaci zakázek společnost již dostává zpracované. Příležitostně zaměstnanci 

využívají program AutoCAD, ve kterém navrhují obkladačské výkresy či vyměřují 

plochu pro zakázku. 

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza byla provedena za účelem stanovení strategické situace společnosti. 

SWOT analýza byla vytvořena na základě všech předešlých analýz a na základě 

rozhovorů s majitelem společnosti a klíčovými zaměstnanci. Výsledky SWOT analýzy 

jsou rozděleny na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Aby společnost 

XYZ, a.s. dosáhla konkurenční výhody, je třeba podpořit silné stránky a zároveň 

eliminovat ty slabé. Je důležité využívat příležitostí a předvídat případné hrozby. 

Silné stránky 

• individuální přístup k zákazníkovi, 

• široký okruh poskytovaných činností, 

• stálí a spolehliví dodavatelé, 

• rychlost realizace prací, 

• každoroční školení zaměstnanců, 

• dlouhá doba působnosti společnosti na trhu, 

• schopnosti a zkušenosti majitele a stavbyvedoucích, 

• rychlé přizpůsobení trendům. 
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Slabé stránky 

• zastaralý ERP systém, 

• chybí pracovníci vyučeni v oboru, 

• nízká motivace zaměstnanců, 

• omezené skladové prostory, 

• proměnlivé dodávky řeziva. 

Příležitosti 

• výstavba nových obchodních center a rekonstrukce stávajících, 

• otevření nové pobočky, 

• dodávky materiálů na rozsáhlé sanace betonových konstrukcí a mostů, 

• zavedení moderních prvků do stavebního procesu. 

Hrozby 

• nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 

• vstup nového konkurenta na trh, 

• značná konkurence v České republice, 

• vysoké náklady na pracovní sílu, 

• zvyšování cen materiálu. 

 

3.6 Důvody zavedení ERP systému 

Ačkoli společnost XYZ, a.s. působí na trhu již přes 20 let, za tuto dobu nebyly provedené 

převratné změny v oblasti informačních technologií. V současné době společnost používá 

MRP – Univerzální účetní systém. Tento systém se již jeví jako nedostačující. Pouze 

účetní společnosti má tento systém nainstalovaný na svém počítači. Pokud jakýkoliv jiný 

zaměstnanec potřebuje zanést informace do systému či zjistit informace ze systému, musí 

jít za účetní. Dosud zaměstnanci manipulují s velkým množstvím papírových faktur, které 

všichni předkládají účetní, aby je zanesla do systému. Informační systém je používán 

v kombinaci s MS Office. Vedení společnosti dosud nemá zakoupený modul sklad, tudíž 

vedení skladového hospodářství probíhá neefektivně v MS Excel. Od doby instalace 
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tohoto MRP - Univerzálního účetního systému uplynula řada let a společnost se již 

nachází v jiné situaci. Rozšířila své služby i počet zaměstnanců. V současné době systém 

absolutně nepokrývá všechny procesy probíhající ve společnosti. Implementace nového 

ERP systému umožní mít spárované účetnictví, faktury, sklad, objednávky či poptávky. 

Společnost zatím neplánuje pořízení modulu na výrobní proces.  

Pro zavedení nového ERP systému existují 3 hlavní důvody: 

1. Více automatizovat zpracování informací, elektronizovat faktury, mít vzájemně 

provázané moduly a celkově vést přehledně účetnictví. Majitel společnosti chce 

mít také přehled o ději ve společnosti a i ostatním zaměstnancům chce umožnit 

přístup do systému. 

2. Nevyhovující způsob současných používaných technologických prostředků. 

Dosud se skladové hospodářství zaznamenává neefektivně v MS Excel. Tento 

způsob vedení skladu již není dostačující a přehledný. Jednou z problematických 

oblastí toho způsobu je spárování dodavatelů s dodaným materiálem. 

S přibývajícím počtem zakázek vzniká příjem různorodého materiálu od různých 

dodavatelů. Zároveň ani současný způsob zaznamenávání objednávek není 

přehledný. Změna ERP systému umožní provázání objednávek se skladem.  

3. Plánované otevření nové pobočky, kde by ERP systém umožnil propojení 

prodávaného zboží s množstvím na skladě. Pokud by společnost v budoucnu 

zavedla e-shop, ERP systém umožní načítání stavu skladu do e-shopu a přijímání 

objednávek z e-shopu do systému s následnou automatickou fakturací. 

3.7 Požadavky investora na ERP systém 

Hlavní požadavky investora na nový ERP systém jsou nízká cena, vysoká kvalita, a aby 

systém pokryl podnikové procesy. 

Majitel společnosti XYZ, a.s. se zúčastnil nezávazné prezentace produktu od společnosti 

FlexiBee Systems s.r.o., která nabízí ERP systém ABRA FlexiBee. Tento ERP systém 

splňuje požadavky investora, tudíž se investor rozhodl pro implementaci toho systému. 

V porovnání s ostatními ERP systémy vyšel jako nejlevnější, protože se nemusí platit 

další softwarové licence za Windows server, Microsoft SQL serveru. ERP systém ABRA 
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FlexiBee lze kompletně nainstalovat na open source GNU/Linux, který je zdarma, a to 

včetně klientských PC.  

Mezi hlavní výhody ERP systému ABRA FlexiBee patří: 

• k SW licenci FlexiBee Systems s.r.o. poskytuje zdarma cloudové řešení, tudíž 

není potřeba správce sítě na udržování vlastního serveru a zálohování dat, 

• přístup do systému je možný z internetového prohlížeče či mobilního telefonu, 

• na trhu úspěšně funguje již dlouhou dobu, což je prověřeno spokojenými uživateli 

a mnoha kladnými referencemi. 

3.8 Podnikové procesy 

Analýza podnikových procesů byla provedena za účelem ověření požadavků zákazníka 

na nový ERP systém ABRA FlexiBee. 

Ve společnosti byly identifikovány následující podnikové procesy: 

• Proces vedení účetnictví 

o propojování dokladů s účetnictvím, 

o finanční plánování, 

o řízení cash-flow, 

o výpočet a účtování přímých a nepřímých daní. 

• Procesy zaměřené na obchod s odběrateli či dodavateli 

o fakturace přijatých a vystavených faktur propojená se skladovým 

hospodářstvím a ceníkem, 

o evidence bankovních operací, 

o načítání elektronických výpisů a vytváření platebních příkazů, 

o vytváření zálohových daňových dokladů. 

• Skladové hospodářství 

o vedení skladu, 

o evidence zboží na skladě, 

o přiřazování dodavatelů a odběratelů k jednotlivým dodávkám materiálu. 
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• Procesy související s majetkem společnosti 

o evidence drobného a dlouhodobého majetku ve členění na hmotný 

a nehmotný majetek, 

o práce s pořizovacími doklady, provádění zařazení pořízeného majetku, 

o provádění technického zhodnocení, 

o vyčíslování a účtování daňových a účetních odpisů, 

o částečné či úplné vyřazování majetku. 

• Proces zpracování mezd zaměstnanců a personalistika 

o evidování všech osob, které pracují ve společnosti, a jejich osobní 

informace, pracovní zařazení či pracovní poměr, 

o správné a včasné zpracování mezd, srážek a daní z mezd, odvodů 

pojištění, 

o vedení údajů o nemocech, dovolených, srážkách, pracovních úrazů či 

ročního zúčtování daní, 

o vedení elektronických výkazů pro státní instituce. 

• Vytváření objednávek na základě požadavků zákazníků 

o zaznamenávání objednávek a jejich provázání se systémem. 

• Vytváření nabídek a poptávek na základě požadavků zákazníků 

o zaznamenávání nabídek a poptávek a jejich provázání se systémem. 

 

Na základě podnikových procesů v analyzované společnosti budou stanoveny konkrétní 

moduly ERP systému, které pokrývají podnikové procesy a jsou plně vyhovující pro 

potřeby organizace. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Identifika ční listina projektu 

Identifikační listina projektu byla vypracována za účelem obsáhnout nejdůležitější 

informace o projektu a lze ji nazvat stabilním základem projektu. Jakmile sponzor 

projektu schválí tento dokument, může projekt začít.  

 

Tab. 10 Identifikační listina projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování)  

Identifika ční listina projektu 

Zpracovala Bc. Andrea Miškaříková Datum 30. 4. 2016 

Název projektu Implementace ERP systému ve společnosti XYZ, a.s. 

Přínosy projektu 
• Efektivní zpracování informací a dat. 
• Umožnit odpovědným zaměstnancům přístup do ERP 
systému. 

Cíl projektu 
Úspěšně implementovat ERP systém ABRA FlexiBee do  
15. 9. 2016 

Výstupy projektu 

1. Analýza požadavků a firemních procesů 

2. Uzavření smlouvy o dílo 

3. Instalace a nastavení ERP systému 

4. Migrace dat 

5. Školení uživatelů 

6. Pilotní provoz ERP systému 

7. Akceptace řešení nového ERP systému 

Plánované interní 
náklady 

27 MD Plánované externí 
náklady 

400 000 Kč 

Plánovaný termín 
zahájení 

11. 7. 2016 Plánovaný termín 
dokončení 

9. 9. 2016 

 

  



 

48 

 

Hlavní milníky 

Zahájení projektu 11. 7. 2016 

Provedena analýza požadavků a firemních procesů 21. 7. 2016 

Uzavření smlouvy o dílo 22. 7. 2016 

Nainstalovaný a nastavený ERP systém 29. 7. 2016 

Dokončena migrace dat 8. 8. 2016 

Proškolení uživatelé 5. 8. 2016 

Plně funkční ERP systém 7. 9. 2016 

Ukončení projektu 9. 9. 2016 

Kritéria úsp ěšnosti 
• Nepřekročen rozpočet 
• Dodržen harmonogram 
• Všechny nedostatky budou odstraněny v pilotním provozu 

Zadavatel projektu XYZ, a.s. 

Sponzor projektu Generální ředitel XYZ, a.s. 

Projektový tým 

Projektový manažer 

Generální ředitel 

Účetní  

Obchodní zástupce 

Správce IT 
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4.2 Logický rámec projektu 

Logický rámec byl sestaven za účelem uspořádání celkového myšlení o projektu, aby upřesnil vztahy mezi záměrem, cílem, výstupy 

a činnostmi projektu. Zároveň logický rámec umožňuje stanovit ověřitelné ukazatele i způsob kontroly, kterým se dají ověřit. Základem je 

mít rychlý a srozumitelný přehled o zaměření, obsahu a rozsahu projektu. Logický rámec byl vyplněn horizontálně, tzn. shora dolů po 

jednotlivých řádcích. Z logického rámce v podobě tabulky lze stanovit hypotézy, které vyjadřují kauzální vztah „jestliže – pak“.  

Tab. 11 Logický rámec 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Záměr Objektivn ě ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření) 

  

1. Efektivní zpracování 
informací a dat 
2. Umožnit odpovědným 
zaměstnancům přístup 
do ERP systému 

1. Minimálně o 85 % přehledněji 
zpracované informace, data a databáze 
než původním způsobem 
2. Každý odpovědný zaměstnanec bude 
mít přístup do ERP systému ze svého 
počítače 

1. Každý zaměstnanec pracující s IS 
potvrdí přehlednost 
2. Zaměstnanci nebudou žádat účetní, 
aby zanesla informace do ERP systému 
spadající do jejich kompetencí 

  

Cíl Objektivn ě ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření) 

Předpoklady, za jakých 
Cíl skutečně přispěje 
a bude v souladu se 
Záměrem 

Úspěšně implementovat 
ERP systém ABRA 
FlexiBee do 15. 9. 2016 

• Bezporuchový chod systému 
v každodenním provozu 
• 100% nasazení systému do 
plánovaného data 
• Překročení stanovených nákladů 
maximálně o 10 % 

• Funkčnost systému odpovídá 
funkčnosti uvedené v implementační 
studii 
• Proškolení zaměstnanců, kteří budou 
pracovat s IS 
• Hlídání si časového harmonogramu 

• Zaměstnanci ovládají práci 
se systémem 
• Zájem zaměstnanců 
pracovat s IS 
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Výstupy Objektivn ě ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření) 

Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně povedou 
k Cíli 

1. Analýza požadavků 
a firemních procesů 

Diskuze jednotlivých oddělení 
a analytika o jednotlivých firemních 
procesech 

Soubor probíhajících firemních procesů 
a soubor požadavků na nový ERP 
systém 

Sdělení všech důležitých 
informací 

2. Uzavření smlouvy 
o dílo 

Vypracování smlouvy 
Smlouva podepsaná oběma smluvními 
stranami 

Čestné jednání obou smluvních 
stran, obě strany se mohou 
vyjádřit k obsahu smlouvy 

3. Instalace 
a nastavení ERP 
systému 

Nainstalovaný a nastavený IS na HW 
pěti zaměstnanců 

Instalace a nastavení provedeno 
v požadovaném rozsahu 

Nastavení ERP systému bude 
provedeno dle požadavků 
zákazníka 

4. Migrace dat 
V plánovaném termínu provedená 
migrace požadovaných dat 

Uživatelé zkontrolují správnost a úplnost 
migrovaných dat 

Vybrána správná data pro 
migraci a pečlivě provedena 
samotná migrace 

5. Školení uživatelů 100% účast uživatelů na školení 
Kontrola docházky na školení, testové 
prověření účastníků 

Zajištění kvalifikovaných 
školitelů 

6. Pilotní provoz ERP 
systému 

Včas kompletně implementovaný 
ERP systém na HW 

ERP systém po spuštění odpovídá 
dohodnutým podmínkám 

Pravidelné konzultace 
s implementační společností 

7. Akceptace řešení 
nového ERP systému 

Vyfakturování provedené služby 
Obě smluvní strany mají k dispozici 
podepsaný doklad 

Oboustranná spokojenost 



 

51 

 

Klí čové činnosti Zdroje  
Časový 
rámec 
aktivit 

Předpoklady, za jakých 
Klí čové činnosti 
skutečně povedou 
k Výstupům 

1.1 Analýza požadavků 
a firemních procesů 

Analytik 7 MD 
  

1.2 Vypořádání námitek Analytik 2 MD   

2.1 Upřesnění požadavků 
ve smlouvě 

Statutární orgán 1 MD 
  

3.1 Instalace SW 
IT pracovník 
(spol. investora) 

1 MD 
  

3.2 Nastavení 
a přizpůsobení SW pro 
zákazníka 

IT pracovník 
(implementační 
spol.) 

4 MD 
Aktivní komunikace obou 
smluvních stran 
 

4.1 Migrace adres 
dodavatelů a odběratelů 

IT pracovník 
(implementační 
spol.) 

2 MD 
Odpovídající rozdělení 
úkolů mezi projektový 
tým  

4.2 Migrace skladového 
hospodářství 

IT pracovník 
(implementační 
spol.) 

4 MD Dodržení časového plánu 
na jednotlivé činnosti 

5.1 Obecné školení 
systému 

Školitel 
(dodavatelská 
spol.) 

2 MD 
Kvalitně provedené 
školení uživatelů 

5.2 Školení účetnictví 
Školitel 
(implementační 
spol.) 

1 MD 
  

5.3 Školení obchodu 
Školitel 
(implementační 
spol.) 

1 MD 
  

5.4 Školení skladového 
hospodářství 

Školitel 
(implementační 
spol.) 

1 MD 
  

6.2 Vypořádání námitek 
z pilotního provozu 

Analytik 2 MD   

7.1 Příprava pro fakturaci Statutární orgán 1 MD   

7.2 Fakturace Účetní 1 MD   
 

4.3 Registr zainteresovaných stran 

Z provedené analýzy zainteresovaných stran byl sestaven registr zainteresovaných stran. 

Společnost XYZ, a.s. bude nejvíce komunikovat s implementační společností. Také 

nesmí zapomínat na vlastní zaměstnance, které je třeba dostatečně motivovat k novému 

ERP systému. 
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Tab. 12 Registr zainteresovaných stran 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Registr zainteresovaných stran 
Projekt: Implementace ERP systému ve společnosti XYZ, a.s. Zpracovala: Bc. Miškaříková Datum: 30. 4. 2016 

Zainteresovaná 
strana 

Reprezentant 
strany 

Očekávání, požadavky a zájmy Vliv Postoj Strategie zapojení Poznámka 

Implementační 
společnost 

Statutární 
orgán 

Bezproblémová komunikace 
s investorem. Zisk. 

Velký Kladný 
Trvat na dodržení 
domluvených pravidel 
spolupráce. 

  

Dodavatelská 
společnost 

Statutární 
orgán 

Zrealizování zakázky. Velký Kladný 
Trvat na dodržení 
domluvených pravidel 
spolupráce. 

  

Zaměstnanci 
společnosti XYZ, 
a.s. 

Účetní 
Přehledné účetnictví. 
Ulehčení práce – i ostatní budou 
mít přístup do systému. 

Velký Kladný 

Zapojit, probírat připomínky 
a dotazy. 
Vysvětlit výhody v zavedení 
nového ERP systému. 

  

Skladník 
Přehledně zpracované skladové 
hospodářství. Ulehčení práce. 

Velký Kladný   

Obchodní 
zástupce 

Přehledná evidence objednávek. 
Opuštění od seznamu adres 
v Excelu. 

Velký Kladný   

Sponzor 
Majitel 
společnosti 
XYZ, a.s. 

Nasazení funkčního ERP systému. 
Nepřekročení finančního plánu. 
Růst hodnoty podniku. 

Velký Kladný 
Vše konzultovat, každou 
změnu řešit včas. 

  

Projektový tým 
Manažer 
projektu 

Nasazení funkčního ERP systému. 
Nepřekročení finančního plánu. 
Dodržení časového 
harmonogramu. 

Velký Kladný 

Včas řešit případné 
problémy, vše konzultovat 
s každým členem 
projektového týmu. 
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4.4 Analýza a řízení rizik 

Každá investice, stejně tak výběr a implementace informačního systému, se sebou nese 

určitá rizika. V analýze rizik jsou uvedena nejčastější rizika, která mohou ohrožovat 

projekt implementace informačního systému. Analýza rizik je provedena dle metody 

RIPRAN.  

Všechna rizika identifikovaná v této kapitole je nutné po celou dobu trvání projektu 

sledovat. V případě jejich výskytu je třeba na ně patřičně reagovat. 

4.4.1 Identifikace rizik 

V této podkapitole jsou rizika spojená s implementací ERP systému nejprve popsána. 

Následně jsou rizika přehledně vypsána do tabulky a k jednotlivým rizikům jsou 

vytvořeny scénáře, které mohou nastat po výskytu rizika. 

Malý zájem vrcholového managementu při zavádění ERP systému do organizace 

Vrcholové vedení by nemělo k procesu implementace informačního systému přistupovat 

pasivně a nechávat celou zodpovědnost jen na IT odbornících. Zavedení informačního 

systému přináší určitou změnu pracovních procesů či zodpovědnosti. Provádění těchto 

změn bez aktivní účasti vrcholového vedení je neuskutečnitelné. Pokud se vrcholové 

vedení nebude aktivně zapojovat do projektu již od počáteční fáze, lze od zaměstnanců, 

jichž se také projekt dotýká, také očekávat nízkou míru zapojení. I když vedení 

společnosti má pouze okrajové znalosti o ERP systémech, je třeba si uvědomit jejich 

přínos v rámci celopodnikových cílů či lepší konkurenceschopnosti. 

Nepřesná specifikace požadavků na ERP systém 

Riziko plynoucí z nesprávně definovaných požadavků na ERP systém se může stát 

nejzávažnějším, protože vede k pořízení funkčně neodpovídajícímu systému, proto je 

třeba tomuto riziku věnovat velkou pozornost. Vede k dodatečným úpravám v projektu, 

což přináší zvýšení nákladů a překročení původního plánovaného časového 

harmonogramu. Toto riziko je způsobeno nekomplexní a povrchovou analýzou firemních 

procesů. V rámci specifikace požadavků je nutné si definovat přínosy z nového ERP 

systému. 
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Nevhodný výběr ERP systému 

Nevhodný výběr nového ERP systému je klíčovým rizikem projektu. V daném projektu 

si investor sám vybral, který konkrétní ERP systém chce implementovat do společnosti. 

I když všechny výhody, nevýhody, spolehlivost systému konzultoval s odborníky, 

zajímal se o reference, vhodnost či nevhodnost systému pro danou organizaci se projeví 

až po určité době. 

Nezájem o nový ERP systém ze strany zaměstnanců 

Jak již bylo uvedeno výše, vrcholový management by se měl aktivně zapojit do procesu 

výběru a implementace informačního systému. Stejně tak by všichni zaměstnanci, kteří 

při své práci přijdou do styku s tímto systémem, měli být informování o všech krocích 

a postupech spojených s touto změnou. Je třeba sledovat zájem zaměstnanců a vysvětlit 

jim přínos této změny v jejich pracovních činnostech spočívající v ulehčení 

a zefektivnění pracovních činností a patřičně je motivovat, aby neviděli v informačním 

systému zbytečnost, aby byli otevřeni změně a byli ochotni změnit pracovní návyky. 

Změna zadání projektu v průběhu projektu 

Riziko plynoucí z dodatečných požadavků od zákazníka na projekt, kdy je již projekt 

v realizační fázi, patří k nejvýznamnějším. Dodatečné požadavky mohou vyústit 

v konfliktní situaci mezi zákazníkem a implementační společností. Změna zadání bude 

mít negativní dopad na strukturu prací, časový harmonogram a výši nákladů. Důležitou 

prevencí proti tomuto riziku jsou pravidelné konzultace a komunikace mezi těmito dvěma 

stranami nad požadavky a postupy projektu.  

Nedokonalá spolupráce dodavatele a zákazníka 

Implementace informačního systému není zakázka na jeden den, ale je to partnerský vztah 

založený na spolupráci, kdy obě strany po určité období musí pracovat na splnění 

společného cíle. Základem vztahu mezi dodavatelem, potažmo implementační 

společností a zákazníkem musí být důvěra. Důvěra přináší otevřenou komunikaci obou 

smluvních stran.  
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Nesprávná formulace rozsahu projektu 

Nesprávná formulace rozsahu projektu může vycházet z rozlišných očekávání od 

informačního systému. Tyto představy se mohou lišit u vrcholového managementu, 

uživatelů jednotlivých modulů či dodavatele. Aby nedošlo k pozdějším sporům 

a zklamání, je nutné od prvních příprav co nejpřesněji vymezit rozsah projektu 

implementace informačního systému. V definovaném rozsahu projektu musí být vystižen 

základní obsahový, časový a finanční rámec. 

Nedůsledné řízení projektu 

Projektový manažer musí mít potřebné vlastnosti a znalosti, aby dokázal koordinovat 

všechny členy projektového týmu, kteří mají rozdílné povahy či zkušenosti. Projektový 

manažer musí mít přiděleny také určité pravomoci. Kvalitní řízení projektu je jedním 

z dalších faktorů, díky kterému se projekt stane úspěšným. Nedůslednému řízení projektu 

lze zabránit sledováním, zda činnosti probíhají podle plánu, zda nemůže dojít k odchýlení 

struktury činnosti prací, navýšení nákladů či časovému překročení. U veškerých nově 

vzniklých rizik je třeba vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a velikost dopadu na 

projekt. 

Špatně naplánované činnosti časového harmonogramu  

Nedodržení časového plánu se může také stát častým problémem při realizaci projektu. 

Důvodem může být nízká zainteresovanost vrcholového managementu na projektu, jejíž 

důsledkem bude nevytvoření vhodných pracovních podmínek pro projektový tým, aby 

dostál časovému plánu. Uspěchaná příprava projektu se také může projevit na špatném 

časovém plánování. 

Nedostatek finančních zdrojů 

Špatně naplánované financování může být pro realizaci projektu klíčovým problémem. 

K plánovaným finančním zdrojům je třeba ještě vytvořit rezervu, z které se budou čerpat 

finance při nečekaných událostech v průběhu realizace. 
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Nemoc člena projektového týmu 

Onemocnění člena projektového týmu může mít za následek zpoždění časového plánu. 

Předejít komplikacím při nemoci člena lze průběžným konzultováním činností a úkolů se 

všemi členy projektového týmu. 

Nedostatečně provedené školení uživatelů 

Implementace informačního systému lze považovat za rozsáhlou změnu, která se dotkne 

THP pracovníků společnosti. Je třeba věnovat mimořádnou pozornost školení uživatelů, 

obzvláště výběru zkušených školitelů či aktivní účasti uživatelů na školení. Součástí 

dobře řízeného projektu jsou tedy školení určená jednotlivým uživatelům. 

Nezkušenost zaměstnanců s novým ERP systémem 

Nový ERP systém se bude poměrně velmi lišit od původního. Dosud ve společnosti s ERP 

systémem pracovala pouze účetní a ostatní zaměstnanci touto oblastní byli téměř 

nezasaženi. Tudíž i když kvalita školení proběhne na výbornou, zaměstnanci v začátcích 

používání ERP systému, než získají patřičné zkušenosti praxí, mohou činit chybné zápisy 

do systému. 

Znehodnocení dat při migraci 

Pokud v původním systému nejsou data v úplném pořádku, je třeba je alespoň částečně 

očistit. Problémy v migraci dat mohou nastat právě z nevyčištěných dat, ze ztracených 

dat, špatně definovaném plánu, která data a jakým způsobem mají být přenesena. Úspěšně 

zpracovaná migrace dat spočívá v kvalitně přenesených datech, bez ztrát a s minimálními 

ručními zásahy. 

Změna legislativy 

Změna legislativy s sebou nese nová školení, čímž může nastat odklonění od plánovaných 

termínů či vyšší čerpání finančních prostředků.  
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Tab. 13 Rizika a jejich možný scénář 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

P. č. Riziko Scénář 

1 
Malý zájem vrcholového managementu 
při zavádění ERP systému do 
organizace. 

Vrcholový management nemá 
povědomí, kdo je za jakou činnost 
zodpovědný. Implementaci nechává 
pouze na odbornících. Malá účast na 
plnění celopodnikových cílů. 

2 
Nepřesná specifikace požadavků na 
ERP systém. 

ERP systém nenaplňuje původní 
představy. Moduly systému nepokrývají 
všechny podnikové procesy. 

3 Nevhodný výběr ERP systému. 
Neefektivní využití ERP systému. 
Zbytečná investice. 

4 
Nezájem o nový ERP systém ze strany 
zaměstnanců. 

Bojkotování práce v novém ERP 
systému.  

5 
Změna zadání projektu v průběhu 
projektu. 

Dodatečné náklady. Prodloužení 
realizace projektu. Konflikt mezi 
zákazníkem a implementátorem. 

6 
Nedokonalá spolupráce dodavatele 
a zákazníka. 

Nejasnosti při procesu implementace. 
Prodloužení projektu. 

7 Nesprávná formulace rozsahu projektu. 
Prodloužení trvání projektu. Zbytečně 
definované činnosti.  

8 Nedůsledné řízení projektu. 
Nejasná odpovědnost členů za realizaci 
činností. Prodloužení realizace projektu. 

9 
Špatně naplánované činnosti 
harmonogramu. 

Prodloužení trvání projektu. 

10 Nedostatek finančních zdrojů. 
Možné nedokončení projektu, použití 
cizích zdrojů na dokončení realizace. 

11 Nemoc člena projektového týmu. 
Prodloužení projektu, zaškolení nových 
členů. 

12 
Nedostatečně provedené školení 
uživatelů. 

Neefektivní práce se systémem, 
dodatečné konzultace. 

13 
Nezkušenost zaměstnanců s novým 
ERP systémem. 

Špatně zadávaná data do systému. 
Chyby v reportingových sestavách. 

14 Znehodnocení dat při migraci. 
Prodloužení projektu, komplikované 
získávání původních dat. 

15 Změna legislativy. 
Nové školení, vyšší výdaje, prodloužení 
projektu. 
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4.4.2 Kvantifikace rizik  

Rizika jsou hodnocena kvalitativně. Nejprve je stanoveno rozmezí rizik s jednotlivými 

charakteristikami. 

Po stanovení scénářů byla rizika doplněna o pravděpodobnost výskytu a o tvrdost dopadu 

na projekt. Následně dle vzorce HR = P * D byla vypočtena samotná hodnota rizika. 

Tab. 14 Klasifikační stupnice pravděpodobností a dopadů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozmezí 
Pravděpodobnost 

(P) Dopad (D) 

0,0 – 1,0 velmi malá  bezvýznamný  

1,1 – 2,0 malá nízký  

2,1 – 3,0 střední střední 

3,1 – 4,0 vysoká vysoký 

4,1 – 5,0 téměř jistá enormní  

 

Tab. 15 Klasifikační stupnice hodnoty rizika 
(Zdroj: vlastní pracování) 

Kategorie rizika Hodnota rizika (interval) 

běžné  0,0 – 5,0 

závažné 5,1 – 10,0 

kritické 10,1 – 25,0 
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Tab. 16 Výpočet hodnoty rizika z jeho pravděpodobnosti a dopadu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

P. 
č. Hrozba 

Pravděpo-
dobnost Dopad 

Hodnota 
rizika 

1 
Malý zájem vrcholového managementu při 
zavádění ERP systému do organizace. 

1,2 3,3 3,96 

2 
Nepřesná specifikace požadavků na ERP 
systém. 

2,2 4,7 10,34 

3 Nevhodný výběr ERP systému. 1,5 4,8 7,2 

4 
Nezájem o nový ERP systém ze strany 
zaměstnanců. 

1 4 4 

5 Změna zadání projektu v průběhu projektu. 2,5 4,1 10,25 

6 
Nedokonalá spolupráce dodavatele 
a zákazníka. 

0,7 4,8 3,36 

7 Nesprávná formulace rozsahu projektu. 2,8 3,9 10,92 

8 Nedůsledné řízení projektu. 0,7 4,8 3,36 

9 Špatně naplánované činnosti harmonogramu. 1,2 2,8 3,36 

10 Nedostatek finančních zdrojů. 2 4,5 9 

11 Nemoc člena projektového týmu. 2,1 3,2 6,72 

12 Nedostatečně provedené školení uživatelů. 0,7 4,7 3,29 

13 
Nezkušenost zaměstnanců s novým ERP 
systémem. 

2,5 3,8 9,5 

14 Znehodnocení dat při migraci. 1,6 4,5 7,2 

15 Změna legislativy. 0,5 1,1 0,55 

 

   
běžné riziko 

   

   
závažné riziko 

   

   
kritické riziko 
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Graf 7 Mapa rizik 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

4.4.3 Návrhy opatření pro snížení hodnot rizika 

Ke snižování rizik budou použity dvě metody, a to metoda redukce a retence. 
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Tab. 17 Opatření pro snížení rizik a jejich nová hodnota 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

P. 
č.  Opatření 

Nová 
pravdě-
podob-

nost 

Nový 
dopad 

Nová 
hodnota 
rizika 

Předpokládané 
náklady 

Termín realizace 

Odpovědná 
osoba 

1 

Ujasnit si, jak může ERP 
systém přispět k dosažení 

celopodnikových cílů. 
Uvědomit si, že vrcholový 

manažer je vzorem pro 
zaměstnance. 

0,3 3,3 0,99 

0 Kč 

Před zahájením  
i během projektu 

Vrcholový 
manažer 

2 

Podrobně provedená analýza 
firemních procesů. Aktivní 

komunikace mezi 
zákazníkem a implementační 

společností. 

1 4,7 4,7 

0 Kč 

Před zahájením  
i během projektu 

Projektový 
manažer 

3 

Sledovat reference na IS, 
zjistit spokojenost s daným 
IS od společností, které již 

tento IS používají 

1,1 4,8 5,28 

0 Kč 

Před zahájením 
projektu 

Vrcholový 
manažer 

4 
Vysvětlit zaměstnancům 

přínos nového IS. Motivovat 
je. 

0,7 4 2,8 

10 000 Kč 

Před zahájením  
i během projektu 

Vrcholový 
manažer 

5 

Aktivní komunikace mezi 
investorem a implementační 
společností již od úplného 

začátku. 

1,7 4,1 6,97 

0 Kč 

Před zahájením  
i během projektu 

Projektový 
manažer 

6 

Koordinovat činnosti 
dodavatele a zákazníka. 
Vytvořit podmínky, za 
kterých bude dosaženo 
oboustranné důvěry. 

0,5 4,8 2,4 

0 Kč 

Před zahájením 
projektu 

Projektový 
manažer 
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7 
Informovat všechny 

zúčastněné osoby o postupech 
a cílech projektu. 

1,5 3,9 5,85 

0 Kč 

Před zahájením 
projektu 

Projektový 
manažer 

8 

Vytvoření takového 
projektového týmu v čele s 
manažerem projektu, který 

má potřebné kvalifikace. Také 
je třeba si ujasnit pravomoci a 

v průběhu projektu je 
dodržovat. Provádět kontrolní 
činnost po každé aktivitě. 

0,4 4,8 1,92 

Příplatek za dobře 
vykonanou práci 

Před zahájením i 
během projektu 

Vrcholový 
manažer, 

projektový 
manažer 

9 

Přesné sledování postupu 
jednotlivých činností při 

projektu, včetně projevených 
problémů a nápravných 

opatření. 

0,6 2,8 1,68 

0 Kč 

Během projektu 

Projektový 
manažer 

10 
Podrobné finanční plánování. 
Vytvoření finanční rezervy. 

1,2 4,5 5,4 

60 000 Kč 

Před zahájením 
projektu 

Projektový 
manažer 

11 
Všechny členy projektového 

týmu seznámit o všech 
činnostech. 

2,1 2,1 4,41 

0 Kč 

Před zahájením 
projektu 

Projektový 
manažer 

12 Zajistit zkušené školitele. 0,4 4,7 1,88 

Příplatek 

Před zahájením 
projektu 

Projektový 
manažer 

13 

Vyzvat zaměstnance, aby se 
ještě před spuštěním systému 

vyjádřili, čemu nerozumí. 
Zajímat se o to, co jim není 

jasné.  

1,3 3,8 4,94 

0 Kč 

Před ostrým 
provozem 
Projektový 
manažer 

 

  



 

63 

 

14 
Zálohovat data před migrací. 
Důkladně naplánovat přenos 

dat. 
1 4,5 4,5 

0 Kč 

Během projektu 

Projektový 
manažer 

15 Nelze ovlivnit. 0,5 1,1 0,55 
- 
- 
- 

 

   
běžné riziko 

   

   
závažné riziko 

 

 

Graficky lze původní a snížené hodnoty rizika zobrazit v pavučinovém grafu. 

 

 

Graf 8 Pavučinový graf 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4.4 Zhodnocení rizikové analýzy 

V analýze rizik byla nejprve identifikována jednotlivá rizika. Následně byla jednotlivá 

rizika doplněna o stručný popis a možné následky projevení rizika. Ke každému riziku 

byl vytvořen krátký scénář v případě jejich výskytu. Rizika byla doplněna o 

pravděpodobnost výskytu a hodnotu jejich dopadu. Výsledné hodnoty rizik byly zaneseny 

do mapy rizik. Následně byla pro jednotlivá rizika navržena opatření, jak jim předejít.  

Na snížení hodnoty rizik byla převážně použita metoda redukce. Retence byla vhodná 

použít pouze v jednom případě, a to na riziko, jehož eliminaci nemůže společnost XYZ, 

a.s. ovlivnit. Po provedených opatřeních na snížení hodnoty rizika již žádné riziko 

nespadá do kategorie „kritické“. Rizika, která původně spala do této kategorie, a to 

nepřesná specifikace požadavků na ERP systém, změna zadání projektu v průběhu 

projektu a nesprávná formulace rozsahu projektu, jsou nyní snížena, ale stále je nutné je 

považovat za závažná rizika. Každé riziko se podařilo snížit, některé méně a některé více. 

Riziko, na které byla použita retence, zůstalo na stejné hodnotě.  

V tomto projektu lze patřičným opatřením ovlivnit pravděpodobnost vzniku rizik. Snížení 

dopadu např. využitím pojištění není v tomto případě vhodné, tudíž byly sníženy 

pravděpodobnosti a ne dopady jednotlivých rizik. Hodnotu jednotlivých rizik před a po 

provedení opatření přehledně vykresluje pavučinový graf. 

 

4.5 Časová analýza 

Tato kapitola je zaměřena na celý časový plán projektu. Nejprve byly sepsány jednotlivé 

činnosti projektu, ke kterým byla dle metody PERT vypočtena očekávaná doba trvání. 

Následně jsou činnosti zobrazeny v hierarchické struktuře prací WBS. Časový plán je 

podpořen Ganttovým diagramem. 

4.5.1 Časový plán 

Vzhledem k tomu, že u IT projektů se obtížně odhaduje doba trvání jednotlivých činností, 

byla pro časové plánování zvolena metoda PERT, jejíž obsahem je optimistická (a), 

pesimistická (b) a nejpravděpodobnější varianta (m) časového harmonogramu. Z těchto 

odhadovaných hodnot je vypočtena střední hodnota náhodné veličiny a následně 

i variabilita okolo této hodnoty. Doby trvání jednotlivých činností vychází 
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z osmihodinové pracovní doby od pondělí do pátku v pracovní dny. V časových 

odhadech je započtena i doba, po kterou pracovník aktivně nevykonává přidělenou 

činnost. 

Tab. 18 Seznam činností a dob trvání 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost 

Odhad doby trvání 
(dny) Očekávané 

trvání 
činnosti 

Rozptyl 

a m b 

Analýza požadavků a firemních 
procesů 

5 7 9 7 0,44 

Vypořádání námitek 1 2 3 2 0,11 

Uzavření smlouvy o dílo 0,5 1 1,5 1 0,03 

Instalace SW 0,5 1 1,5 1 0,03 

Nastavení a přizpůsobení SW pro 
zákazníka 

2 4 6 4 0,44 

Migrace adres dodavatelů 
a odběratelů 

1 2 3 2 0,11 

Migrace skladového hospodářství 3 4 5 4 0,11 

Obecné školení systému 1 2 3 2 0,11 

Školení účetnictví 0,5 1 1,5 1 0,03 

Školení obchodu 0,5 1 1,5 1 0,03 

Školení skladového hospodářství 0,5 1 1,5 1 0,03 

Pilotní provoz 16 20 24 20 1,78 

Vypořádání námitek z pilotního 
provozu 

1 2 3 2 0,11 

Příprava pro fakturaci 0,5 1 1,5 1 0,03 

Fakturace 0,5 1 1,5 1 0,03 

 

Očekávaná doba trvání: 

��	 =	
� + 4�	 + 		

6
 

Očekávaná doba trvání celého projektu: 7 + 2 + 1 + 1 + 4 + 2 + 4 + 20 + 2 + 1 + 1 = 45 

dní 
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Rozptyl trvání činnosti: 

�	(��) = 	 (
	 − �

6
)� 

Rozptyl doby celého trvání projektu: 3,22 dní 

4.5.2 Hierarchická struktura prací WBS 

V následující podkapitole jsou jednotlivé činnosti rozděleny dle jejich obsahu na pracovní 

balíky. Strukturu prací je vhodné sledovat po celou dobu projektu. Struktura přehledně 

ukazuje uskutečněné výstupy a ty, které je třeba ještě splnit. Každá činnost je ohodnocena 

délkou trvání, začátkem a koncem určitého data. Dodržení těchto termínů je jedním 

z předpokladů pro úspěšné dokončení projektu.  

Hierarchická struktura prací je přehledně graficky zaznamenána od větších pracovních 

celků po ty menší. Ve struktuře prací jsou dále zaznamenáni předchůdci jednotlivých 

činností, kteří udávají časový sled činností.  
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Tab. 19 Hierarchický rozpad prací – WBS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.5.3 Popis jednotlivých činností 

Činnosti jsou jednotlivě popsány dle hierarchické struktury prací WBS. Popis prací 

konkretizuje náplň práce a uvádí, kdo je za danou činnost odpovědný. Strukturu 

s popisem prací je vhodné sledovat po celou dobu realizace projektu. Ze struktury lze 

vidět posloupnost činností a popis činností upozorňuje na jejich rozsah. Toto vymezení 

činností může být užitečné jak pro zákazníka, implementační společnost, tak i dodavatele 

informačního systému. 

Analýza firemních procesů 

Aby mohly být správně určeny moduly implementovaného ERP systému, je třeba správně 

definovat podnikové procesy. Tuto činnost zajistí analytik z implementační společnosti 

s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Výsledkem provedené analýzy bude 

soubor požadavků na informační systém a soubor probíhajících firemních procesů 

z jednotlivých podnikových oblastí, jako je účetnictví, obchod, skladové hospodářství, 

mzdy či správa majetku.  

Očekávané trvání činnosti: 7MD 

Vypořádání námitek 

Po analýze procesů ve společnosti investora následuje vypořádání námitek, kde má 

investor možnost s analytikem prokonzultovat všechny nesrovnalosti a připomínky. Po 

těchto přípravných činnostech se nepředpokládá změna zadání a požadavků ze strany 

investora. Změny v projektu lze akceptovat pouze v malém rozsahu, které nepřekročí 

obsah projektu. Finální konzultaci nad rozsahem podnikových procesů provede 

projektový manažer ze společnosti zákazníka s analytikem implementační společnosti. 

Očekávané trvání činnosti: 2 MD 

Uzavření smluvního vztahu 

Smlouvy se uzavírají dle občanského zákoníku. Ve smlouvě budou uvedeny platební 

podmínky, termíny plnění, podmínky pozáručního servisu, smluvní zajištění budoucích 

požadavků apod. Smlouva bude uzavřena mezi implementační společností a investorem.  

Očekávané trvání činnosti: 1 MD 
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Instalace ERP systému 

Instalace ERP systému bude provedena na připravené hardwarové vybavení, které je ve 

společnosti dostačující pro tuto změnu. Dle provedené analýzy firemních procesů 

a rozhovorů s vedoucími pracovníky bylo rozhodnuto, že implementace bude provedena 

na 5 počítačů těch pracovníků, kteří denně budou přicházet do styku s informačním 

systémem. Jedná se o počítač majitele společnosti, účetní, pomocné účetní, obchodního 

zástupce a skladníka. Instalaci provede IT pracovník ze společnosti zákazníka. Na závěr 

bude připojena tiskárna a skener pro zanesení faktur do počítače. 

Očekávané trvání činnosti: 1 MD 

Nastavení ERP systému 

Nastavení softwaru bude také probíhat dle provedené analýzy firemních procesů. 

Nastavení bude provádět IT pracovník z implementační společnosti. Součástí nastavení 

budou např. údaje společnosti či přístupová práva uživatelů. Nastavení se bude také týkat 

pokladny a banky, zahrnující např. automatické stahování výpisů z banky, automatické 

posílání bankovních příkazů či nastavení číselných řad.  

Očekávané trvání činnosti: 4 MD 

Migrace adres dodavatelů a odběratelů 

Migrace adres dodavatelů a odběratelů z původního do nově implementovaného ERP 

systému provede pracovník IT z implementační společnosti. Před samotnou migrací dat 

je nutné, aby zaměstnanci, kteří data ve společnosti využívají, upřesnili, jaká data 

potřebují zachovat. Nový systém již může obsahovat jinou strukturu údajů o zákaznících 

a odběratelích než původní ERP systém. ERP systém ABRA FlexiBee umožňuje provést 

načtení adresy firmy dle DIČ v systému ARES a kontrolu daňových účtů u dodavatelů 

a odběratelů a ověření nespolehlivých plátců DPH. 

Očekávané trvání činnosti: 2 MD 

Migrace skladového hospodářství 

Migraci dat ze skladového hospodářství provede IT pracovník z implementační 

společnosti. Data v novém ERP systému budou rozdělena do dvou částí. Jednou částí je 

Ceník, v kterém budou uvedeny seznamy položek a množství jednotlivých druhů na 
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skladě. Druhou částí jsou Sklady, které mají účetní charakter, a budou se zde 

zaznamenávat pohyby materiálu či zboží, jako jsou příjemky a výdejky. 

Očekávané trvání činnosti: 4 MD 

Školení uživatelů 

Školení uživatelů vyžaduje precizní organizaci a plánování, aby se nepřekrývalo s dalšími 

úkoly pracovníků. Školení uživatelů bude probíhat ve dvou etapách. První školení 

provede školitel z dodavatelské společnosti FlexiBee Systems s.r.o., který uživatele 

zaškolí obecně s prací v ERP systému. Druhé školení, a to školení procesů, provede 

školitel z implementační společnosti, který zaškolí jednotlivé uživatele v modulech, které 

spadají do jejich kompetencí. Výsledkem školení bude schopnost jednotlivých uživatelů 

ERP systému ovládat tento systém ještě před jeho nasazením a podle svých pracovních 

rolí budou zaučeni ve funkcích, které jsou pro ně kompetentní.  

Očekávané trvání činnosti: 5MD 

Pilotní provoz 

Jakmile je ERP systém nachystán a připraven k užívání, nastává pilotní provoz. Pilotní 

provoz slouží k odhalení nedostatků. V pilotním provozu se zároveň systém otestuje. 

Samotné testování softwaru není nutné, protože bude použito typové řešení ERP systému 

a systém nebude rozšířen o činnosti programátorů, kteří mohou systém rozšířit o CRM 

nebo implementaci složitějších reportů či výstupů. 

Očekávané trvání činnosti: 20 MD 

Vypořádání připomínek z pilotního provozu 

Po pilotním provozu je třeba vypořádat připomínky z pilotního provozu, aby byl ostrý 

provoz zcela přizpůsoben potřebám všech uživatelů, pro jejichž práci byl ERP systém 

implementován. Připomínky se mohou týkat např. nepřesného původního zadání, změny 

legislativy či interních předpisů či rozšíření modulů o další funkce. Předložené 

připomínky od zákazníka z pilotního provozu zpracuje projektový manažer a analytik. 

Očekávané trvání činnosti: 1 MD 
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Akceptace 

Jakmile jsou všechny požadavky zákazníka uspokojeny a ERP systém je plně připraven 

na ostrý provoz, může se přistoupit k fakturaci.   

Očekávané trvání činnosti: 1 MD 

Na konci každé činnosti projektový manažer provede kontrolu, zda vše proběhlo dle 

původních plánů a vše je důkladně připraveno pro realizaci následující činnosti. 

Kontrolování činností je základním předpokladem pro úspěšné dokončení projektu. 

I projekt, který je velmi detailně naplánovaný, je třeba kontrolovat a ujistit se, že 

provedené činnosti proběhly podle plánu či se nevyskytly odchylky od tohoto plánu. 

V případě výkyvů v plánu je třeba zjistit příčiny, provést nápravu, případně poupravit 

plán. Základní oblasti, na které by se měla zaměřit kontrolní činnost, jsou neodchýlení se 

od jednotlivých činností dle časového harmonogramu, dodržování správné obsahové 

náplně jednotlivých činností a využívání množství finančních prostředků. 

4.5.4 Ganttův diagram 

Vhodným grafickým zobrazením projektových činností je Ganttův diagram, ve kterém je 

možno přehledně vidět konkrétní data zahájení a ukončení jednotlivých činností. V grafu 

lze také přehledně vidět délky trvání činností, vazby mezi činnostmi či milníky. 

Harmonogram je přehledný díky souhrnným činnostem. Kritická cesta v projektu bude 

trvat 45 dní. V projektu většina činností závisí na dokončení předchozí činnosti, tudíž 

téměř všechny činnosti leží na kritické cestě. Výjimkou jsou školení, která mají jistou 

časovou rezervu a mohou probíhat zároveň s jinou činností projektu. Kritické činnosti 

jsou v grafu znázorněny červeně. 

 

4.5.5 Shrnutí časové analýzy projektu 

V časové analýze projektu byl nejdříve vytvořen seznam jednotlivých činností nutných 

k úspěšné realizaci projektu. S využitím metody PERT byly pro jednotlivé činnosti 

vypočteny očekávané doby trvání.  

Činnosti byly na základě výstupů z logického rámce rozděleny na jednotlivé pracovní 

balíky. Každému pracovnímu balíku byl přiřazen počáteční datum a datum ukončení 
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činnosti. Začátek projektu je naplánovaný na 11. 7. 2016 a předpokládaný konec projektu 

na 9. 9. 2016. 

V Ganttově diagramu je vyznačena kritická cesta, která bude trvat 45 dní. Kritická cesta 

je zároveň nejdelší cestou v grafu, ale také je to nejkratší doba, za kterou může být projekt 

zrealizován. Z tohoto důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost činnostem ležícím na 

kritické cestě, protože právě zpoždění těchto činností bude mít za následek zpoždění 

celého projektu. Projektový manažer musí flexibilně reagovat na případnou časovou 

změnu kritické činnosti a této změně přizpůsobit časový harmonogram. Ganttův diagram 

zpracovaný v softwarovém programu umožňuje projektovému manažerovi rychlé změny 

v časovém harmonogramu. O každém přepracovaném harmonogramu je třeba 

informovat všechny zainteresované strany.  
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Graf 9 Ganttův diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování)
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4.6 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti rozděluje projektové činnosti mezi projektový tým tak, aby bylo 

zřetelné, která osoba provádí činnost, která osoba je za činnost zodpovědná, kdo podává 

konzultace k činnosti a kdo je o této činnosti informován. Matice vymezuje kompetence 

projektového týmu. 

Tab. 20 Matice odpovědnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Činnost 

Analýza požadavků 
a firemních procesů 

A R         I   C C C 

Vypořádání námitek  A R         C         

Uzavření smlouvy I   I I     R R       

Instalace SW A   R I, C     I         

Nastavení a přizpůsobení 
SW 

A   I, C R     I I       

Migrace adres dodavatelů 
a odběratelů 

A   I R     I   C  C  

Migrace skladového 
hospodářství 

A   I R     I   C  C  

Obecné školení systému A       R   R   R R R 

Školení účetnictví A         R I   R I I 

Školení obchodu A         R I   I R I 

Školení skladu A         R I   I I R 

Vypořádání námitek 
z pilotního provozu 

A R             C C C 

Příprava pro fakturaci I           R R I I I 

Fakturace I           I I R I I 
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4.7 Zdrojová a nákladová analýza 

Zdroje jsou základem pro realizaci projektu. Náklady na tyto zdroje tvoří největší složku 

v rozpočtu projektu. Náklady na pracovníky byly stanoveny dle expertních odhadů. 

Druhou největší položkou v rozpočtu projektu jsou náklady na samotné pořízení ERP 

systému. Náklady na pořízení nového ERP systému byly vyčísleny dle ceníku na 

webových stránkách společnosti FlexiBee Systems s.r.o. 

4.7.1 Mzdové náklady projektu 

Mzdové náklady tvoří jednu ze základních položek rozpočtu projektu. V tabulce jsou 

uvedeny funkce pracovníků, kteří jsou do projektu zapojeni. Ke každému pracovníkovi 

je přiřazena mzda, která odpovídá jednomu odpracovanému dni.  

 
Tab. 21 Mzdové náklady 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zdroj Cena Kč/MD 

Školitel 9 000 

Analytik 8 000 

Projektový manažer 7 000 

IT pracovník (spol. zákazníka) 2 000 

IT pracovník (implementační spol.) 9 000 

 

Následně jsou mzdové náklady na jednotlivé pracovníky rozpočítány dle hierarchické 

struktury prací. 

  



 

76 

 

Tab. 22 Mzdové náklady na jednotlivé činnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

ČINNOST DOBA 
TRVÁNÍ 

CENA/MD  CELKEM 

Analýza požadavků a firemních procesů 7 MD 8 000 56 000 

Vypořádání námitek 2 MD 8 000 16 000 

Instalace SW 1 MD 2 000 2 000 

Nastavení a přizpůsobení SW pro 
zákazníka 

4 MD 9 000 36 000 

Migrace adres dodavatelů a odběratelů 2 MD 9 000 18 000 

Migrace skladového hospodářství 4 MD 9 000 36 000 

Obecné školení systému 2 MD 9 000 18 000 

Školení účetnictví 1 MD 9 000 9 000 

Školení obchodu 1 MD 9 000 9 000 

Školení skladového hospodářství 1 MD 9 000 9 000 

Vypořádání námitek z pilotního provozu 2 MD 8 000 16 000 

Celkem náklady na činnosti     225 000 

 

Do celkových mzdových nákladů je třeba připočítat náklady na činnost projektového 

manažera. 

4.7.2 Provozní náklady projektu 

Cestovní náklady 

Do provozních nákladů lze zahrnout dopravu účastníků na školení. Školení se bude konat 

v Brně v místě zástupce prodejce. Náklady na dopravu na školení byly expertním 

odhadem stanoveny na 1 076 Kč. 

Finanční rezerva 

Na projekt byla vytvořena finanční rezerva ve výši 20 % z celkové sumy nákladů. Částka 

rezervy činí 60 000 Kč. Z rezervy budou čerpány finanční prostředky při případném 

vzniku rizik či neočekávaných situací. 
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Ostatní provozní náklady 

Do nákladů, které nelze vyfakturovat, ale vznikají společnosti, spadá čas zaměstnanců 

strávený na školení, kteří v tuto dobu nebudou plnit svou běžnou pracovní náplň. Tyto 

náklady mají následující hodnotu za jeden den školení (cena je odvozena z měsíční hrubé 

mzdy zaměstnanců a povinných pojištění):  

Tab. 23 Vznik nákladů v době, kdy zaměstnanci budou na školení 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Mzda 

Účetní 2 000 Kč 

Pomocná účetní 1 500 Kč 

Obchodní zástupce 2 000 Kč 

Skladník 1 500 Kč 

 

Doplňkové náklady 

Při plnění činností související s projektem budou využívány stávající prostory 

společnosti. Mezi náklady, které mají souvislost s daným projektem, lze zahrnout např. 

vedení účetnictví včetně mezd pracovníků, náklady na administrativu, spotřebu energií, 

úklid prostor, telefonní hovory, občerstvení či nákup kancelářských prostor. Odhadovaná 

částka těchto nákladů činí 4 000 Kč. 

4.7.3 Náklady na hardwarové vybavení 

Z hardwarového vybavení v rámci projektu bude třeba dokoupit tiskárnu do skladu 

a skener pro účetní pro zanášení faktur do počítače.  

Tab. 24 Pořízení HW vybavení 
(Zdroj: vlastní zpracování dle cen na webovém portále Czc, 2016) 

Zařízení Cena bez DPH 

Tiskárna 1 777 Kč 

Skener 1 397 Kč 
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4.7.4 Náklady pořízení nového ERP systému 

Na základě výsledků analýzy firemních procesů, která byla provedena v rámci zpracování 

diplomové práce, byla pro společnost XYZ, a.s. doporučena varianta ERP systému 

Business. Jak již bylo zmíněno dříve, ERP systém ABRA FlexiBee bude nainstalován na 

5 počítačů (počítač ředitele, účetní, pomocné účetní, obchodního zástupce a skladníka). 

ERP systém lze od společnosti FlexiBee Systems s.r.o. pronajmout či zakoupit.  

 

Zakoupení 

V prvním roce je nutné zakoupit variantu, a to pro všechny uživatele, přičemž cena za 

jednoho uživatele je 8 950 Kč bez DPH. Každý následující rok je nutné platit roční 

podporu, která pro každý další rok činí 2 450 Kč bez DPH za jednoho uživatele. V roční 

podpoře je zahrnuta aktualizace a podpora systému. Při zakoupení produktu je roční 

podpora v prvním roce poskytnuta zdarma. 

Tab. 25 Náklady na ERP systém ABRA FlexiBee v případě koupě 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ceníku na webovém portále FlexiBee, 2016) 

  1. rok 2. rok 3. rok 

5 uživatelů 
5 x 8 950 Kč = 

44 750 Kč 
5 x 2 450 Kč = 

12 250 Kč 
5 x 2 450 Kč = 

12 250 Kč 

 

Pronájem 

Při pronájmu ERP systému se také varianta platí za každého uživatele. Cena za jednoho 

uživatele je 595 Kč bez DPH/měsíc. 

 
Tab. 26 Náklady na ERP systém ABRA FlexiBee v případě pronájmu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ceníku na webovém portále FlexiBee, 2016) 

  1. rok 2. rok 3. rok 

5 uživatelů 
5 x 12 x 595 Kč =  

35 700 Kč 
5 x 12 x 595 Kč =  

35 700 Kč 
5 x 12 x 595 Kč =  

35 700 Kč 
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Společnost XYZ, a.s. plánuje systém využívat dlouhodobě. Při porovnání dvou variant 

(koupě vs. pronájem) z dlouhodobého hlediska vychází cenově příznivěji varianta 

zakoupení ERP systému ABRA FlexiBee. 

4.7.5 Souhrn nákladů 

Celkové náklady na projekt se skládají jak z pořízení softwarového či hardwarového 

vybavení, tak z činností, bez nichž by byl projekt neuskutečnitelný. 

Tab. 27 Souhrn nákladů na implementaci ERP systému 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

NÁKLAD ČÁSTKA 

Náklady na lidské zdroje 243 000 Kč 

Provozní náklady 86 076 Kč 

HW vybavení 3 174 Kč 

Zakoupení ERP systému 44 750 Kč 

CELKEM 377 000 Kč 

 

4.8 Očekávané přínosy 

Pro společnost XYZ, a.s. je nový ERP systém optimálním řešením pro zpracování 

podnikových agend, protože umožňuje kompletně pokrýt podnikové procesy. 

Přínos společnost očekává v automatizovaném zpracování dat a ulehčení práce tím, že 

umožní odpovědným zaměstnancům přístup do ERP systému ze svého počítače. Např. 

obchodní zástupce se nebude muset ptát skladníka, kolik a jakého materiálu je třeba 

objednat, ale vše zjistí ze svého počítače. Data zanesená do systému budou ihned 

zpracována, vyhodnocena z automaticky provedených výpočtů či porovnána s minulostí. 

ERP systém může také ulehčit přenos dat, který byl dříve prováděn ručně, a konečný 

uživatel neměl informace k dispozici v reálném čase. Výstupy ze systému budou 

v podobě reportů. Nyní bude možno vytvářet aktuální reporty ze všech modulů 

v jakémkoliv okamžiku. Např. při tvorbě reportů z oblasti skladového hospodářství 

nebude vyžadováno fyzické přítomnosti skladníka. 
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Jedním z dalších hlavních přínosů ERP systému je standardizace těch procesů, které jsou 

systémem pokryty. Každý proces bude nastaven na nejvíce osvědčený postup, kterým je 

prováděn. Společnost existuje na trhu již dlouhou dobu a dokáže určit jednotlivé postupy 

při jednotlivých činnostech. Případně může být nápomocen i analytik z implementační 

společnosti. Standardizované procesy budu probíhat i rychleji, než dosud používaným 

způsobem.  

Jelikož společnost dosud zpracovávala informace v nedostačujícím účetním systému 

v kombinaci s MS Excel, většina informací byla zapisována do velkého množství tabulek 

a přepisována manuálně. Tímto vznikalo velké množství nesrovnalostí. Od nového 

jednotného ERP systému se očekává přehlednost a ulehčení práce. 

Na závěr lze říci, že většina přínosů z ERP systému závisí na lidském faktoru. Motivací 

a správně provedeným školením je třeba zajistit, aby zaměstnanci zadávali data do 

systému správně a ve správný čas. Také je třeba zajistit, aby zaměstnanci zadávali data 

do systému tak, jak je určeno a aby systém neobcházeli. Přínosů ze systému bude 

dosaženo také tehdy, když všichni uživatelé systému budou využívat všech nových výhod 

a možností, které systém přináší.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout projekt implementace nového ERP systému pomocí metod 

projektového managementu do dané společnosti. Pro splnění tohoto cíle byly provedeny 

potřebné analýzy, na jejichž základě postupně vznikal finální projekt obsahující prvky 

projektového managementu. 

Tato diplomová práce obsahuje tři hlavní části. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska práce, která jsou podkladem pro vlastní návrh projektu. V teoretické části jsou 

popsány nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstata ERP systémů. 

V analytické části byla nejprve krátce představena společnost investora projektu. Hlavní 

činnosti společnosti tvoří kamenické práce, zahrnující opracování a montáž kamenných 

obkladů, dlažeb, schodů či kuchyňských žulových pracovních desek. Následně jsou 

popsány důvody zavedení nového ERP systému. Mezi hlavní důvody patří více 

automatizovat zpracování informací, nevyhovující způsob současných používaných 

technologických prostředků a plánované otevření nové pobočky. Investor požaduje, aby 

nové řešení bylo levné, ale kvalitní, což splňuje ERP systém ABRA FlexiBee, který si 

investor vybral pro implementaci. Následně byla provedena orientační analýza 

podnikových procesů, zda nový ERP systém pokryje podnikové procesy, které chce 

investor mít pokryty. V analytické části byly také provedeny strategické analýzy, a to 

analýza obecného okolí, oborového okolí, 7S a na závěr SWOT, která sumarizuje 

výsledky ze všech předchozích analýz.  

Stěžejní část diplomové práce tvoří vlastní návrh průběhu projektu. Úvodní část projektu 

tvoří identifikační listina projektu a logický rámec projektu. Tyto základní listiny 

podávají údaje o záměru, cílech, přínosech, výstupech, plánovaných nákladech 

a termínech či hlavních milnících. Dále byl vytvořen registr zainteresovaných stran na 

projektu, který je tvořen dodavatelskou společností, implementační společností, 

zaměstnanci ve společnosti XYZ, a.s., sponzorem a projektovým týmem.  

V diplomové práci je také provedena analýza rizik dle metody RIPRAN. Po identifikaci 

rizik byly vytvořeny možné scénáře, které by nastaly v případě vzniku rizika. Následně 

byla rizika kvalitativně odhodnocena, byla určena pravděpodobnost výskytu rizika 

v projektu, míra dopadu rizika na projekt a z těchto hodnot byla vypočtena celková 

hodnota rizika. Z identifikovaných rizik byla vytvořena mapa rizik. Nejvíce kritická 
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rizika a tedy rizika, kterým by měla být věnována největší pozornost, jsou nepřesná 

specifikace požadavků na ERP systém, změna zadání projektu v průběhu projektu 

a nesprávná formulace rozsahu projektu. Součástí rizikové analýzy je také navržení 

eliminací vzniku rizik. Téměř na všechna rizika byla použita metoda redukce. Původní 

a snížené hodnoty rizika jsou přehledně zobrazeny v pavučinovém grafu.  

Následně byla zpracována časová analýza, jejíž cílem je stanovit posloupnost všech prací 

na projektu a stanovit doby trvání jednotlivých činností. Struktura činností byla stanovena 

dle metody WBS. Očekávaná trvání činností byla vypočtena dle metody PERT. Kritická 

cesta projektu byla vypočtena na 45 dní. Časové plánování je podpořeno Ganttovým 

diagramem. 

Na časovou analýzu navazuje matice odpovědnosti, která jednotlivým činnostem ze 

struktury WBS přiřazuje odpovědné pracovníky. 

Nezbytnou součástí návrhu projektu je také zdrojová a nákladová analýza. K jednotlivým 

činnostem ze struktury prací WBS byli přiřazeni odpovědní pracovníci a dle expertních 

odhadů byly vypočteny mzdové náklady na jednotlivé pracovníky. Mzdové náklady tvoří 

nejvyšší částku v nákladech projektu. Také byla vypočtena samotná hodnota nového ERP 

systému. Byly porovnány dvě varianty, a to koupě a pronájem systému. Při dlouhodobém 

užívání, což společnosti XYZ, a.s. plánuje, je výhodnější zakoupení softwaru.  

Na závěr projektu jsou uvedeny přínosy plynoucí z nového ERP systému. Mezi ně patří 

přehlednost, ulehčení práce, integrace v rámci podnikových procesů, zvýšení 

produktivity díky automatizaci či tvorba reportů. 
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