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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá analýzou informačního systému ve vybraném podniku ŽĎAS a 

následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb související 

s informačním systémem a podnikovými procesy. Práce se zaměřuje pouze na IS určený 

pro oblast strojírenství, které patří mezi klíčové činnosti podniku.  

  

Abstract 
 

This thesis deals with the analysis of information system in the selected company ŽĎAS 

and subsequent elaboration of draft to improve individual components and services 

related to information system and business processes. The work focuses primarily on 

the IS designed for engineering, which is one of the most valueable enterprise activity.   
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ÚVOD 

 
Informační systémy slouží primárně pro zápis, přenos a čtení informací a všechny tyto 

funkce by měly být v dnešním světě, kde čas a informace hrají velice důležitou roli, 

důkladně optimalizované. Dále je třeba pamatovat na fakt, že informace se 

s přibývajícím věkem a množstvím lidské populace velice rychle rozmnožují a 

transformují do různých podob. Jelikož pro většinu lidí potažmo podniků jsou důležitá 

historická i aktuální data, je třeba, aby byl informační systém na tyto změny 

technologicky připraven a mohl splnit všechny uživatelské požadavky. Vzhledem 

k výše uvedeným důvodům je zřejmé, že bychom se informačními systémy a jejich 

analyzováním a zlepšováním měli pravidelně zabývat.  

 

Informační systém má v každém podniku svoji specifickou roli a je třeba si uvědomit, 

že může působit pouze jako podpůrný prostředek pro získávání informací, ale také i 

jako mocný nástroj, který přináší konkurenční výhodu, úsporu nákladů a zvyšuje 

celkovou hodnotu podniku. Důležité také je, že informační systém nepůsobí jenom 

uvnitř podniku, ale také se váže na jeho okolí (dodavatelé, zákazníci, stát), které skrz 

něj mohou komunikovat a klást určité požadavky na to, jak by tato komunikace měla 

vypadat. Z výše uvedeného vyplývá, že zanedbání informačního systému může vést 

k závažným problémům nejen uvnitř podniku, ale také přímo ke ztrátě zákazníků. 

Naopak pokud je informační systém řádně udržován, aktualizován a optimalizován, 

může to vést k velké konkurenční výhodě, snižování nákladů a tvorbě zisku.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 

Cílem této práce je provést zhodnocení informačního systému, využívaného ve 

vybraném podniku a na jeho základě vymyslet a zformulovat návrh na zlepšení 

současného řešení.  

 

Práce bude vycházet z teoretických poznatků, především z odborné literatury a 

aktuálních expertních článků zabývajících se problematikou informačních systémů. 

Teorie bude zahrnovat výklad nejdůležitějších pojmů z dané problematiky a také 

celkový pohled na hodnocení efektivity a přínosů informačních systémů. Při 

zpracovávání analýzy současného stavu se budou využívat především zdroje a poznatky 

získané přímo z podniku. Analýza by měla poskytnout jasný obrázek o tom, z jakých 

částí se informační systém skládá, jak v podniku funguje, jakou má vazbu na okolí a kde 

jsou případné mezery a příležitosti ke zlepšení. V analytické části bude proveden rozbor 

podniku, jeho obor působnosti, finanční analýza apod. Výsledný návrh na zlepšení bude 

nakonec zhodnocen z hlediska silných a slabých stránek a také z hlediska finančního. 

Návrh na zlepšení bude podložen jak analýzou současného stavu podniku, tak i 

teoretickými východisky, které představují obecný pohled na to, jak by měl ideální 

informační systém v podniku fungovat. Při návrhu bude kladen ohled na to, aby se 

výsledné řešení ztotožňovalo se současnými požadavky a stylem řízení podniku.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 

1.1 Definice informačního systému 
 

Definice informačního systému není přesně stanovena a téměř každý odborník, jej 

definuje odlišně. Je tomu tak zejména proto, že informační systém je poměrně obsáhlý 

pojem a lze jej posuzovat z různých aspektů.  

 

Obecně lze na informační systém nahlížet jako na kombinaci hardwaru, softwaru, 

infrastruktury a zaškolených lidí. Tato kombinace by měla v rámci celého podniku 

poskytovat informace a podporovat jeho klíčové činnosti (1).    

 

Z technologického hlediska lze zjednodušeně informační systém popsat pomocí 

následujícího obrázku: 

 

 

Obrázek č. 1: Technologické pojetí informačního systému 

(Zdroj: (2, s. 75)) 
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1.2 Rozdělení informačních systémů 
 

Informační systémy můžeme klasifikovat dle několika kritérií. Mezi nejdůležitější 

klasifikace patří: 

 

a) Klasifikace dle praktického použití 

 

 ERP – jádro IS, zaměřené na řízení interních podnikových procesů 

 CRM – systém, který obsluhuje procesy směřující k zákazníkům 

 SCM – systém, který řídí dodavatelsko-odběratelský řetězec 

 MIS – manažerský informační systém, který sbírá data ze všech systémů a na 

jejich základě poskytuje podklady pro rozhodování v podniku (2, s. 77) 

 

K tomuto rozdělení se úzce váže ucelený pohled na podnikový informační systém, který 

je uveden níže: 

 

 

Obrázek č. 2: holisticko-procesní pohled na informační systémy 

(Zdroj: (3)) 

  



 

15 

 

b) Klasifikace dle oborového a funkčního zaměření  

 

 All-in-One – Pokrývají a integrují všechny standardní podnikové procesy 

 Best-of-Breed – Oborově specifická řešení zaměřená na detailní funkcionalitu 

 Lite – Odlehčená verze většinou s omezenou funkcionalitou (4) 

 

c) Klasifikace dle velikosti podniku 

 

 IS pro malé podniky  

 IS pro střední podniky 

 IS pro velké podniky (5) 

 

1.3 Funkcionalita podnikových informačních systémů 
 

Podnikové informační systémy se většinou skládají z několika modulů, z nichž každý 

řeší určitou část podnikové agendy. Hlavní jádro informačního systému se nazývá 

obvykle ERP (Enterprise Resource Planning), které zabezpečuje hlavní podnikové 

procesy (výrobu, personalistiku, logistiku a finance). ERP se dále rozšiřuje o již 

zmiňované CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain 

Management) a nástroje Business Intelligence, mezi které patří například MIS 

(Manažerský Informační Systém) (6, s. 65). 

 

1.3.1 Funkcionalita ERP 

 

 Správa kmenových dat (položky, kusovníky, technologické postupy, data o 

zákaznících, dodavatelích atd.) 

 Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování zdrojů potřebných pro 

realizaci obchodních zakázek 

 Řízení realizace jednotlivých zakázek z hlediska dodržování termínů 

 Plánování a sledování nákladů 

 Zpracování výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu 

(6, s. 66) 
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Nejlépe je funkcionalita ERP popsána na následujícím obrázku, který zobrazuje procesy 

související s vyřízením obchodního případu ve výrobním podniku. Obchodní případ 

začíná od poptávky zákazníka a jde přes plánování a výrobu až k samotné expedici 

výrobku. Se všemi vyobrazenými procesy ERP úzce souvisí a především podporuje 

jejich rychlou a efektivní realizaci. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Zpracování obchodního případu v podnikovém informačním systému ERP 

(Zdroj: (6, s. 68)) 
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1.3.2 Funkcionalita SCM 

 

Řízení dodavatelských řetězců představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží 

k optimalizaci řízení celého dodavatelského řetězce s ohledem a koncového zákazníka 

(6, s. 78). 

 

Typické funkčnosti aplikace pro SCM: 

 

 Podíl zákazníka na výsledné konfiguraci produktu 

 Trvalé informování zákazníka o stavu objednávky 

 Snížení pravděpodobnosti výskytu zpoždění nebo nekompletní dodávky 

 Snížení nákladů a zkrácení času vyřízení zákaznického požadavku 

 Možnost automatizace nákupních činností 

 Možnost sdílet informace o aktuálním stavu objednávky všemi partnery 

 

  

1.3.3 Funkcionalita CRM 

 

CRM je komplex technologií a lidských zdrojů určených pro řízení a průběžné 

zajišťování vztahů se zákazníky a to prostřednictvím podpory obchodních činností 

(prodej, marketing, zákaznické služby) (6, s. 90). 

 

Typické funkčnosti aplikace pro CRM: 

 

 podpora prodejních aktivit – nástroje řízení kontaktů, podpora prodejní činnosti, 

jako například řízení obchodních případů, předpovědi obratu 

 podpora marketingových aktivit – segmentace, vytváření marketingového plánu, 

sledování významných obchodních případů, analýza trendů 

 podpora servisních aktivit – organizace servisu, podpora servisních zásahů u 

zákazníka, informace o produktech a jejich opravách, integrace s obchodními a 

marketingovými aplikacemi (7). 
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1.4 Požadavky na informační systém 
 

1.4.1 Obecné požadavky 

 

 Podnikový informační systém by měl být integrující platformou, která spojuje 

podnikové procesy a umožňuje komunikaci vně i uvnitř organizace  

 Podnikový informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, která 

zefektivní podnikové procesy 

 Podnikový informační systém by měl poskytovat celostní pohled na fungování 

organizace a zabezpečit zpracování informací potřebných pro manažerské 

rozhodování (2, s. 63) 

 

1.4.2 Technologické požadavky 

 

 Přesnost – systém se chová tak, jak bylo určeno při specifikaci jeho funkcí 

 Spolehlivost – systém vykazuje minimum výpadků 

 Efektivnost – systém využívá počítačové zdroje ekonomicky 

 Přenositelnost – systém neztrácí svoji funkčnost na různých platformách 

 Propojitelnost – schopnost systému spolupracovat s ostatními systémy (8, s. 82) 

 

1.4.3 Uživatelské požadavky 

 

Jsou většinou detailně specifikovány pro konkrétní zakázku. Obecně je můžeme rozdělit 

do následujících skupin: 

 

 Požadavky na systém jako celek - jaké klíčové činnosti by měl systém zvládat 

 Programové požadavky -  jaké funkce a programy musí systém obsahovat 

 Datové požadavky – které typy dat musí systém umět zpracovávat 

 Požadavky na životní cyklus – jak bude probíhat školení uživatelů na nový 

systém a jak bude systém v průběhu životního cyklu spravován (9) 
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1.5 Životní cyklus IS 
 

Životní cyklus informačního systému se skládá z následujících etap (10): 

 

 Specifikace cílů 

 Analýza systému  

 Projektová studie (návrh) 

 Implementace 

 Testování 

 Zavádění systému 

 Zkušební provoz 

 Rutinní provoz a údržba 

 Reengineering 

 

1.5.1 Specifikace cílů 

 

Základem celkového návrhu, vývoje i jakékoli úpravy stávajícího systému jsou 

požadavky uživatelů a cíle organizace. V této části se musí dané požadavky shromáždit, 

v hrubých rysech rozebrat a odhadnout dobu realizace a náklady (10). 

 

1.5.2 Analýza systému 

 

Zahrnuje následující činnosti (11): 

 

 Analýza současného stavu - cílem je zjistit současný stav a jeho nedostatky 

 Získání požadavků uživatelů (dotazníky atd.) 

 Zjištění firemních procesů 

 Analýza nákladů a přínosů 

 

1.5.3 Projektová studie (návrh) 

 

Výsledkem projektové studie je dokument, který je podkladem pro obsah smlouvy s firmou, 

která bude návrh realizovat.  



 

20 

 

Obsah projektové studie (10): 

 

 časový harmonogram 

 cena vyvíjeného projektu 

 rozsah konkrétní implementace systému 

 záruční servis 

 

1.5.4 Implementace 

 

Tato část životního cyklu IS je vlastním programováním, kterého se účastní vybraní 

experti a manažer nesoucí zodpovědnost za správnost řešení (10). 

 

1.5.5 Testování 

 

V této etapě se provádí testy na hotovém IS. Je nutné vyzkoušet veškeré možné reakce 

systému na zadávaná data a zjištěné nedostatky opravit. Testování se často provádí na 

systému, který ještě není v reálném prostředí, neboť případné selhání by mohlo mít 

rozsáhlé následky (10). 

 

1.5.6 Zavádění systému 

 

 Souběžná strategie – provoz původního systému + současný provoz nového systému 

        Pilotní strategie – zavedení nového systému jen ve vybrané části podniku a po jeho 

ověření se systém zavede do celé organizace 

         Postupná strategie – Nejprve se zavádějí primární části IS a po jejich ověření se 

podobným postupem zavádí ostatní části až po zavedení celého systému 

        Nárazová strategie – odstranění původního systému a zavedení kompletního nového 

systému (10) 
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1.5.7 Zkušební provoz 

 

Zkušební provoz je určitá doba po realizaci projektu, ve které je poskytovatel povinen zajistit 

okamžitý servis, odstranit chyby zjištěné během provozu, nebo dořešit dodatečné požadavky 

uživatelů v rámci původního návrhu (10). 

 

1.5.8 Rutinní provoz a údržba 

 

Tato etapa je závěrečnou fází projektu, ve které je systém provozován a používán. Mezi 

základní povinnosti pro zajištění provozu a údržby patří (10): 

 

 Zajištění přístupových práv k jednotlivým aplikacím 

 Sledování činnosti počítačů a síťových prvků 

 Zabezpečení systému a ochrana dat 

 Opětovné školení uživatelů 

 

1.5.9 Reengineering 

 

V této fázi se ptáme, jak organizace ERP systém používá a jakým způsobem jej bude 

třeba přizpůsobit, aby dobře podporoval její neustále se měnící požadavky (12). 

 

1.6 HOS 8 
 

Cílem metody HOS je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému a 

zjištění, zda jsou všechny tyto oblasti na stejné, nebo alespoň podobné úrovni. 

Nevyváženost jednotlivých částí může vést k neefektivnosti celého systému, neboť 

zvyšují jeho náklady. Málo efektivní části systému potom mohou snižovat úroveň 

celého systému, protože ten se zpravidla hodnotí na základě jeho nejslabší části (13). 

 

8 Klíčových oblastí IS (13): 

 

 Hardware 

 Software 

 Orgware 
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 Peopleware 

 Dataware 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

 Management 

 

1.6.1 Hardware 

 

V této oblasti je zkoumána především technologická vyspělost hardwaru, na kterém je 

systém provozován. Do této oblasti patří především servery a koncová zařízení, u 

kterých zkoumáme jejich parametry (frekvence procesoru, velikost operační paměti 

apod.). Dále do hardware musíme zahrnout i síťové prvky (směrovače, přepínače apod.) 

(13). 

 

1.6.2 Software 

 

Zahrnuje veškerý naprogramovaný software, příslušející danému informačnímu 

systému. Zde zkoumáme především správnou funkčnost, uživatelský komfort a 

efektivnost vazeb na podnikové procesy (13).  

 

1.6.3 Orgware 

 

Orgware znamená zavedení organizačních prvků v podniku, které zvyšují výkonnost a 

efektivitu výše zmíněného hardwaru a softwaru. Orgware v rámci informačního 

systému určuje, kdo je které úkony oprávněn vykonávat a usměrňuje tak jednotlivé 

podnikové procesy (14). 

 

1.6.4 Peopleware 

 

Tato oblast zkoumá uživatele a správce systému. Zaměřuje se především na to, jak jsou 

jednotliví uživatelé schopní se systémem pracovat a jaké jsou jejich technické znalosti 

(15). 
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1.6.5 Dataware 

 

Tento pojem je známý též jako Data Warehouse (Datový sklad), což je centrální 

úložiště dat, které integruje data ze všech částí informačního systému. Datový sklad se 

dále může rozdělovat na jednotlivá strategická datová tržiště, ze kterých se pak čerpají 

údaje pro reporting, či data mining, který například umožňuje nalézt nové potencionální 

zákazníky (16, 17). 

 

1.6.6 Zákazníci 

 

Další významnou oblastí pro hodnocení informačního systému je interakce se 

zákazníky. Pokud je součástí IS například elektronický obchod, nebo portál zákaznické 

podpory, pak je důležité, aby se zákazníkům s těmito součástmi dobře a intuitivně 

pracovalo. Je třeba mít na paměti, že právě tyto části systému mají velký vliv na 

celkovou image podniku a mohou pozitivně i negativně ovlivnit jeho hodnotu (13).         

 

1.6.7 Dodavatelé 

 

Poslední zkoumanou oblastí HOS 8 je komunikace systému s dodavateli. Pro tyto účely 

slouží v systému většinou součást nazvaná SCM (Supply Chain Management). SCM 

zabezpečuje koordinaci a integraci finančních, informačních a materiálových toků, 

probíhajících mezi podnikem a jeho dodavateli s cílem optimalizovat zásoby, tak aby 

neležely zbytečně na skladě, ale zároveň aby byly co nejdříve dostupné zákazníkovi 

(18).  

 

1.7 Přínosy IS 
 

Každý podnik je svým způsobem specifický, a proto není vždy jasné, jaké přínosy lze 

z nového informačního systému očekávat. Je vždy vhodné si před samotnou změnou IS 

stanovit konkrétní přínosy, kterých má být dosaženo a po implementaci sledovat 

úspěšnost jejich naplnění. Jsou jisté obecné přínosy, které lze očekávat téměř od 

každého nového systému, jako například lepší image, efektivnější práce uživatelů, 

úspora nákladů, ale pokud nebudou tyto přínosy řádně specifikovány a IS bude 

nevhodně navržen, tak lze očekávat spíše relativně velké ztráty (19).   
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Mezi nejvýznamnější přínosy IS patří (8): 

 

 Zvyšování produktivity 

 Spokojenost zákazníků 

 Růst zisku 

 Snižování nákladů 

 Zlepšení kvality výrobků a služeb 

 Zvýšení obratu 

 

1.7.1 Zvyšování produktivity 

 

Zvyšování produktivity můžeme chápat především jako zvýšení výstupu při zachování 

vstupu, nebo jako snížení vstupu při zachování výstupu. Z pohledu informačního 

systému, můžeme zvýšení výstupů dosáhnout zvýšením prodejů zákazníkům, což 

můžeme docílit například pomocí analytického CRM systému a data miningu. Naopak 

snižování vstupů lze docílit ve výrobě (nižší spotřeba materiálu, zásoby apod.). Snížení 

těchto veličin lze dosáhnout například prostřednictvím systémů na pokročilé plánování 

výroby (20).  

 

1.7.2   Spokojenost zákazníků 

 

Se spokojeností zákazníka souvisí především kvalita výrobku / služby, cena, čas dodání 

a následný servis. Na všechny toto veličiny má informační systém většinou podstatný 

vliv. S kvalitou výrobku / služby většinou souvisí dostatek relevantních informací, 

dobrá komunikace a optimalizace výrobních procesů. S cenou souvisí úspora nákladů, 

která je možná dosáhnout prostřednictvím kvalitního systému na plánování výroby. Čas 

dodání můžeme zkrátit díky správně nasazenému systému pro řízení dodavatelského 

řetězce. Z hlediska dlouhodobé spokojenosti a udržení zákazníka hrají velice důležitou 

roli servisní služby. Ty jsou většinou součástí CRM systému a lze si je představit 

například jako portál zákaznické podpory, který automatizovaně transformuje jednotlivé 

zákaznické požadavky do formy tiketů, které jsou následně předávány odpovědným 

pracovníkům k vyřešení (21). 
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1.8    Strategie IS/ICT 
 

Informační strategie vychází z důkladné analýzy současného stavu IS/ICT. Na jejím 

základě jsou dále definovány cíle, kterých má být v této oblasti dosaženo a třetím 

krokem je stanovení cesty, pomocí které budou tyto cíle realizovány (22). 

 

Pro definování požadavků na cílový stav IS/ICT se využívá následujících podkladů 

(22): 

 

 Podnikové cíle, které vycházejí z globální strategie podniku 

 Výsledky různých analýz (SWOT, BSC), které udávají silné a slabé stránky 

podniku a následné možnosti na jejich napravení 

   Výsledky BPR a TQM projektů, které komplexně hodnotí podnikové procesy a 

vazby a jeho vazby na informační systém 

 Znalosti zaměstnanců a dostupné technologie v podniku, které mohou limitovat 

vývoj IS/ICT 

 Analýza stavu IS/ICT u konkurenčních podniků 

 Hodnocení stavu IS/ICT u klíčových obchodních partnerů (zejména kooperace a 

komunikace s dodavateli a zákazníky) 

 Hodnocení současné nabídky IS/ICT na trhu, která poskytuje informace o tom, 

jaké produkty můžeme při změně informačního systému využít.  

 Analýza trendů IS/ICT (je třeba zvážit, zda jsou současné trendy vhodné pro 

implementaci v daném podniku) 

 Posledním důležitým podkladem jsou požadavky zaměstnanců, kteří se 

systémem budou pracovat. 

 

 

Z výše uvedených analýz by měly vyplynout cíle, kterých má být v IS/ICT dosaženo. 

Tyto cíle je třeba detailně rozebrat a stanovit cesty k jejich dosažení. Po dokončení 

projektu změny IS/ICT je dále potřeba provést kontrolu, zda bylo požadovaných cílů 

dosaženo a celkově změnu zhodnotit (23).  
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1.9 EPC diagramy 
 

EPC diagram je zkratka pro Event-driven Process Chain diagram, který se používá 

především k popisu podnikových procesů. Tento diagram je významný v tom, že 

popisuje nejen činnosti, které s daným procesem souvisí, ale také osoby, které se 

k danému procesu váží a informační zdroje, které daný proces využívá.  

 

Jako informační zdroje se v EPC diagramu označují většinou databáze, nebo části 

informačního systému, proto je vhodné tento diagram použít pro znázornění vazeb 

informačního systému na podnikové procesy. EPC diagram může být dále využit pro 

plánování lidských a informačních zdrojů a identifikaci možných příležitostí pro 

zlepšení podnikových procesů (24).  

 

Základní schematické značky EPC diagramu: 

 

Událost

Aktivita

Informační 
zdroj

Organizační 
jednotka

XOR V

V

Logické spojky

Odkaz na 
jiný proces

 

 

Obrázek č. 4: Schematické značky EPC diagramu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
 

V této části se detailně vymezí zkoumaný podniku z několika různých hledisek. 

Analyzovat se bude zejména stav celého informačního systému a jeho vazby na 

podnikové procesy a okolí. Součástí bude také uvedení základních údajů o podniku a 

analýza jeho současné finanční situace. V závěru analýzy bude provedeno vyhodnocení 

současného informačního systému, které bude sloužit jako podklad pro zpracování 

návrhu na zlepšení.  

 

2.1 Základní údaje o podniku 
 

2.1.1 Společnost ŽĎAS, a. s.  

  

Akciová společnost ŽĎAS se sídlem ve městě Žďár nad Sázavou, zahájila svoji výrobu 

před více než 60 lety. V současné době má cca 2400 zaměstnanců a její obrat se 

pohybuje kolem 3 miliard českých korun. ŽĎAS patří do skupiny firem Železárny 

Podbrezová Group, jejímž lídrem je přední světový výrobce ocelových trubek Železárny 

Podbrezová a. s., Slovenská republika. Posláním společnosti je vyrábět a dodávat 

výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat 

odpovídající služby. 

 

2.1.2 Výrobní program a služby 

Výrobní program společnosti ŽĎAS je zaměřen na výrobu tvářecích strojů, kovacích 

lisů, zařízení na zpracování šrotu, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, odlitků, 

výkovků, ingotů a nástrojů, především pro automobilový průmysl. Výroba probíhá ve 

vlastních výrobních halách se strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého 

obrábění a testování jednotlivých výrobků. Mezi služby patří externí montáže, které 

jsou samostatným provozem akciové společnosti ŽĎAS. Provádí a zajišťují demontáže, 

opravy, montáže, seřízení a uvedení zařízení do provozu. Zařízení jsou montována 

technikou společnosti ŽĎAS.  

http://www.oceloverury.sk/
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2.1.3 Organizační struktura 

 

Organizační struktura je členěna na 7 základních úseků, podle kterých je členěn i 

informační systém podniku. BI služby se nejvíce využívají v úseku generálního ředitele 

a ve finančním oddělení. 

 

 

Obrázek č. 5: Kompletní organizační struktura společnosti  

(Zdroj: (25, s. 40)) 

 

2.1.4 Vztahy k vyšší organizační jednotce 

 

Společnost ŽĎAS je součástí skupiny ŽP (Železárny Podbrezová). Na základě 

rozhodnutí mateřské společnosti Železárny Podbrezová a. s. (sídlo Kolkáreň 35, 

Podbrezová, Slovenská republika) vstupuje společnost ŽĎAS, a. s. jako její dceřiná 

společnost do konsolidačního celku Železárny Podbrezová. Tento vztah má vliv na 

celkovou strukturu informačního systému, protože obě společnosti vyvíjejí svůj vlastní 

software a vzájemně spolupracují. 
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2.2 Finanční situace podniku 

  
Společnost podle poslední výroční zprávy za rok 2014 dosáhla slušných výsledků 

hospodaření. Má jasný výrobní program, finanční stabilitu, kvalitní produkty s dobrým 

servisem a uchází se o zakázky na celosvětových trzích. V rámci českých společností 

vykazuje spíše nadprůměrné výsledky. Aktiva společnosti jsou ve výši zhruba 3,3 mld. 

Kč. Výsledky hospodaření posledních let jsou kladné a pohybují se ve výši zhruba 80 

mil. Kč. Finanční ukazatele společnosti jsou také na poměrně dobré úrovni. Běžná 

likvidita se pohybuje na úrovni 2.96, což je dobrý ukazatel platební schopnosti. Čistý 

pracovní kapitál má hodnotu zhruba 1 mld. Kč, což ovšem značí, že firma málo využívá 

krátkodobých závazků. Doba obratu zásob je poměrně dlouhá (přibližně 100 dní), ale to 

lze zdůvodnit oborem působnosti, protože těžký průmysl sebou automaticky přináší 

nároky na větší skladovací prostory a nebezpečí hromadění zásob. Dalším důležitým 

ukazatelem je rentabilita vloženého kapitálu, která se sice pohybuje na uspokojivé 

úrovni 3%, ale oproti předchozím obdobím klesla. Produktivita práce se drží na slušné 

úrovni, ale negativně pro společnost hovoří mírně klesající počet zaměstnanců (25).  

 

Výrazný vliv na výsledky společnosti má export, který celkově tvoří přibližně 45% 

všech tržeb společnosti. Ve strojírenství tvoří vývoz přibližně 48% z celkového obratu.  

Celkem společnost vyváží do 27 zemí světa, mezi které patří například Rusko, Švédsko, 

Itálie, Španělsko nebo Francie. Mezi významné odběratele patří (25):  

 

OJSC POWER MACHINES, SIEMENS BRNO, BENTELER CHRASTAVA, TSR 

PRAHA, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ČKD BLANSKO ENGINEERING, ŠKODA 

AUTO.    

 

Vzhledem ke své velikosti a širokému poli působnosti nemá společnost ŽĎAS, a. s. 

v rámci ČR příliš vydatnou konkurenci. Je zde jen několik menších podniků se 

strojírenským zaměřením, např. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO.  

Společnost by z hlediska finančních prostředků měla mít dostatečné zdroje na inovaci 

informačního systému a mohla by tím posílit své výsadní postavení na trhu.  
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2.3 Struktura informačního systému 
 

V této části bude rozebrána struktura systému určeného pro oblast strojírenství (oblast 

metalurgie není v rámci této diplomové práce řešena). Tento informační systém je 

poměrně rozsáhlý a skládá se z několika menších systémů, které spolu vzájemně 

komunikují. Celý systém se skládá celkem z 9 hlavních částí (modulů), které budou 

v následujících odstavcích podrobněji rozebrány. 

 

2.3.1 Obchod 

 

První hlavní částí informačního systému je obchod, který je určen zejména k evidenci 

obchodních případů, evidenci výrobků, tvorbě nabídek a správě obchodních partnerů. 

V rámci podnikových procesů je tato část využívána pokaždé, když vznikne nová 

poptávka po výrobcích. Na základě poptávky se v systému během několika dní vytvoří 

odpovídající nabídka (jelikož podnik vyrábí především na zakázku) a pokud zákazník 

tuto nabídku přijme, zaeviduje se to v systému jako nový obchodní případ a informace o 

něm putují do dalších částí systému.  

 

Obchod

Evidence obchodních případů

Nabídkové řízení, kalkulace OP

Evidence smluv, evidence plateb

Evidence výrobků

Termínování výrobků

Odvádění výrobků (VDV)

Controlling OP

Výrobní čísla

Expedice, Fakturace

Návrhy montážních celků

Rozpisy výrobků

Realizace nakládky, Avíza

Objednání přepravy

Fakturace

Celní deklarace, intrastat

Obchodní partneři

Správa obchodních partnerů
 

Obrázek č. 6: Struktura informačního systému – část Obchod (26) 
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2.3.2 Technická příprava výroby (TPV) 

 

Modul TPV slouží k zajištění technické dokumentace k obchodnímu případu. Zahrnuje 

především tvorbu výkresů a kusovníků, které přesně udávají, co bude třeba nakoupit. 

TPV

Tvorba výkresů

Tvorba kusovníku

Výpočet materiálové normy

Tvorba technologických postupů

Předběžná kalkulace

Změny

Operační nářadí

Číselník materiálu

Správa materiálových položek

Správa členění číselníku materiálů

Správa limitních cen
 

Obrázek č. 7: Struktura informačního systému – část TPV (26)  

 

2.3.3 Logistika 

 

Na základě technické dokumentace jdoucí z TPV a systému APS se v modulu logistiky 

formují požadavky na objednání příslušných materiálů a služeb. 

 

MTZ

Bilancování požadavků

Objednávání materiálu

Objednávání služeb

Řízení skladů

Doprava

Objednávání dopravy

Řízení dopravy

Náklady na dopravu
 

Obrázek č. 8: Struktura informačního systému – část Logistika (26) 



 

32 

 

2.3.4 Výroba 

 

Ve výrobním modulu se řeší především plánování výroby (zakázka se rozdělí na jednotlivé 

výrobní dávky) a samotná výroba, ke které je potřebná příslušná technická dokumentace, 

nářadí, materiál a ostatní zdroje. 

 

Dílenské řízení výroby

Dělení materiálu

Výroba dílů

Montáž

Správa meziskladů

Kooperace

Odvádění

Nářadí

Skladová evidence výdejen nářadí

Sestavy nástrojů

Odpisy nářadí

Výdejní známky

Správa pracovišť

Reprografie

Správa výkresové dokumentace

Tisky výkresové dokumentace

Správa výr. dokumentace

Objednání reprografie

Tisky výrobní dokumentace

Řízení změn

Administrativa změn

Řízení odchylek

Hlašení neshodných výrobků

Plánování výroby

Rozplánování výrobků

Řízení technologie

Výpočet operativní kalkulace

Pokročilé plánování výroby Předobjednání materiálu
 

Obrázek č. 9: Struktura informačního systému – část Výroba (26) 
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2.3.5 Personalistika a mzdy 

 

Personalistika a mzdy patří mezi podpůrné části systému. Má za úkol především evidovat, 

kontrolovat a vyplácet zaměstnance. 

 

Personalistika a mzdy

Evidence zaměstnanců

Zpracování mezd

Evidence vzdělávání

Evidence lékařských prohlídek Docházka – (Cominfo)
 

Obrázek č. 10: Struktura informačního systému – část Personalistika a mzdy (26) 

 

2.3.6 Finance 

 

Finance shromažďují data ze všech ostatních systémů a spravují všechny doklady, faktury a 

účetní výkazy. Důležitou součástí financí je controlling, který napomáhá k posuzování 

obchodních případů a analyzuje aktuální finanční situaci v podniku. 

 

Finanční server (FIS)

Správa dokladů

Likvidace faktur

Treasury

Pracovní cesty

Pokladna

Controlling financí

Plánování

Reporting

IAUP

Hlavní kniha

 

Obrázek č. 11: Struktura informačního systému – část Finance (26) 
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2.3.7 Investice – Majetek 

 

Tento modul je pouze doplňkový a používá se primárně pro evidenci majetku a řízení 

investic. 

 

Řízení investicEvidence majetku

Provozní dokumentace Investiční dokumentace
 

Obrázek č. 12: Struktura informačního systému – část Investice - Majetek (26) 

 

2.3.8 Údržby 

 

Tento modul úzce souvisí s výrobou a jeho hlavním úkolem je především plánování údržby 

výrobních zařízení a její realizace. Dále eviduje potřebné opravy a plánuje revize 

jednotlivých zařízení. 

 

Plánování a realizace údržeb

Plánování údržby

Realizace oprav

Revize

 
 

Obrázek č. 13: Struktura informačního systému – část Údržby (26) 

 

2.3.9 Ostatní 

 

V poslední řadě patří do struktury informačního systému tzv. vedlejší systémy, mezi které 

lze zařadit Stravování, Řízení směrnic, Řízení konstrukce, Přístupový systém a Normování 

spotřeby času. 
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2.4 Vazby mezi hlavními částmi IS 
 

Mezi hlavní části IS patří: 

 

 Obchod 

 Technická příprava výroby (TPV) 

 Výroba 

 Logistika 

 Finance 

 

Počátkem všeho je vznik obchodního případu, který vzniká v části Obchod. Nejprve je 

vytvořena poptávka po výrobku/službě, která se v průběhu několika dnů vyhodnotí a je 

vytvořena příslušná nabídka včetně kalkulace předběžných nákladů (ceny). Pokud se 

nabídka ujme, vznikne v systému obchodní případ, který je ve většině případů 

v systému uložen jako několik výrobků, ke kterým jsou přiřazeny termíny. Jakmile je 

obchodní případ takto evidován, je předán do modulu TPV, kde se vytvoří technická 

dokumentace k výrobkům (výkresy, kusovníky atd.). Po tvorbě technické dokumentace 

se znovu provede kalkulace nákladů a celý obchodní případ putuje do modulu Výroby. 

Ve výrobě se nejprve spustí plánování výroby, na které navazuje samotné dílenské 

řízení výroby, ve kterém je evidováno, jak skutečně výroba postupuje. Pracovníci, kteří 

mají možnost do systému nahlížet, tak mají přehled, které části jsou vytvořeny a jaké 

další výrobky se budou vyrábět. Jakmile je celá zakázka hotová, výrobek jde do 

expedice, vystaví se příslušné faktury a opět se překontrolují celkové náklady zakázky.  

 

Na Obchod, TPV a Výrobu se přímo váže modul Logistika, ve které probíhá jednak 

zajištění dopravy při vzniku obchodního případu a dále tento modul vstupuje přímo do 

výroby, jelikož se přes tento modul objednává potřebný materiál. Poslední hlavní části 

IS jsou Finance, které navazují na všechny předchozí zmíněné části. Finance slouží 

především pro tvorbu účetních výkazů a také pro controlling financí, který slouží 

zejména pro podporu rozhodování manažerů.  

  

Veškeré výše popsané vazby znázorňuje následující obrázek: 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Vazby mezi hlavními částmi IS (27) 
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2.5 Vazby systému na podnikové procesy 
 

2.5.1 Zpracování zakázky 

 

Nejprve podnik získá zakázku, která se zapíše do IS ŽĎAS (modul obchod). Obchodník 

společně s projektantem a technologem vypracuje nabídkovou kalkulaci. Dále obchodní 

případ putuje do systému TPV, kde se vypracuje konstrukční a technologická 

dokumentace, která putuje do systému APS (plánování výroby), který vypracuje 

zakázková data a předá požadavky na materiál do systému MTZ. V posledním kroku 

jsou zakázková data předána do VYR (řízení výroby), kde se zpracovávají výrobní data 

a Controlling na základě nich může určit náklady. Schematický obrázek je uveden níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Zpracování zakázky v IS (28) 
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2.5.2 Rozpad zakázky na výrobky 

 

Další významný proces, který podrobněji popisuje vazby IS na podnikové procesy je 

rozpad zakázky na jednotlivé výrobky. Využití IS v tomto procesu je znázorněno 

pomocí EPC diagramu na následujícím obrázku: 

  

          

Smlouva 
uzavřena

Kontrola a 
odsouhlasení 

výrobků

IS – Evidence 
výrobků

Obchodník

IS – Evidence 
výrobků

Prvotní rozpad 
na výrobky 

konstruktérem

IS – Evidence 
obchodních 

případů

Konstruktér

IS – Evidence 
výrobků

V

Automatické 
vytvoření 

limitní kalkulace

Výrobky jsou 
připravené na 
termínování

Termínování 
výrobků

IS - Obchod
IS – Evidence 

Výrobků

Příkaz na 
zpracování 
konstrukční 

dokumentace

Konstrukční 
zpracování

 

 

 

Obrázek č. 16: EPC diagram - Rozpad zakázky na výrobky (29) 
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2.5.3 Fakturace 

 

Posledním procesem, jehož vazby na IS budou rozebrány je fakturace. Proces fakturace 

je uveden zejména z důvodu absence elektronické výměny dat v podniku, což nabízí 

prostor pro zlepšení. I zde bude využito přehledné znázornění vazeb pomocí EPC 

diagramu: 

Potřeba vystavit 
fakturu

Kontrola a 
doplnění 
faktury

IS – Evidence 
faktur

Fakturant

IS – Evidence 
faktur

Nahrání 
podkladů k 

faktuře

IS – Expedice / 
Fakturace

Vlastník podkladů 
k fakturaci

IS - Evidence 
faktur

XOR

XOR

Podklady k 
faktuře byly 

vygenerovány 
automaticky

XOR
Faktura byla 

vrácena

Tisk a přenos 
faktury do FIS

IS - Evidence 
faktur

IS - Expedice / 
Fakturace

Fakturant

IS - Evidence 
faktur

Registr dokladů 
- FIS

Fakturace byla 
odeslaná do FIS

Řízení 
CASHFLOW

 

Obrázek č. 17: EPC diagram – Fakturace (29) 
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2.6 Vazby systému na vnější subjekty 
 

Mimo interní vazby, existují v systému i vazby na externí subjekty, které se dají shrnout 

do třech velkých skupin (Zákazníci, Dodavatelé, Stát). Komunikace se zákazníky a 

dodavateli probíhá většinou formou emailu a papírových faktur, až poté se vše zapíše do 

informačního systému. Je zde tedy příležitost pro zavedení elektronické výměny dat 

(EDI), ovšem jen pro zákazníky a dodavatele, kteří by tuto možnost ocenily. V rámci 

zákazníků a dodavatelů existuje pouze jedna výjimka, kde už elektronická výměna dat 

probíhá a to je v případě výměny výkresů se společností ŠKODA Auto. Komunikace se 

státem probíhá formou vygenerování XML souborů, které se nahrají na příslušný portál 

státu. V tomto případě jde především o dokumenty související s kontrolou daní (30).    

 

Komunikace se zákazníky probíhá především ve fázi, kdy vzniká zakázka a vyžaduje 

celkem 4 kroky:  

 

1. Zákazník odešle poptávku 

2. ŽĎAS vygeneruje nabídku 

3. Vzájemná výměna a podepsání smluv 

4. ŽĎAS vygeneruje fakturu 

 

Komunikace s dodavateli probíhá hlavně při objednání materiálu a vyžaduje pouze 2 

kroky: 

 

1. ŽĎAS odešle objednávku 

2. Dodavatel vystaví fakturu 

 

Komunikace se státem je pouze jednosměrná a vyžaduje pouze 1 krok, a to 

vyexportování příslušného XML souboru na portál státu.  

 

Případná komunikace při reklamaci apod. není již v rámci této analýzy řešena, neboť je 

nejistá a nepravidelná.  
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Všechny vazby systému s vnějšími subjekty jsou znázorněny na následujícím obrázku:  

 

 

ŽĎAS IS

ZÁKAZNÍCI DODAVATELÉ

STÁT

1. Poptávka

2. Nabídka

3. Smlouvy

3. Smlouvy

4. Faktura

1. Objednávka

2. Faktura

XML Soubory

 

 

 

Obrázek č. 18: Vazby systému na externí subjekty (30) 
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2.7 Programové složení IS 
 

Jak již bylo řečeno, informační systém společnosti se skládá z několika menších 

systémů. Tím nejvýznamnějším je IS ŽĎAS, který je vyvinut IT oddělením společnosti 

a obsahuje moduly pro Obchod, Výrobu, Logistiku a Finance. Tento systém je 

programován především v jazycích JAVA a PHP. V současné době se IT oddělení 

společnosti snaží převést vše do jednoho jazyka a tím je JAVA. Mimo IS ŽĎAS je 

systém tvořen ještě z několika dalších nakupovaných systémů. Seznam všech 

nakupovaných systémů je uveden níže: 

 

 IAUP (účetnictví) 

 TPV 2000 (technická příprava výroby) 

 APS – I2 (pokročilé plánování výroby) 

 KS Program (mzdy a personalistika) 

 Cominfo (docházka) 

 Palstat (řízení směrnic) 

 Celsa (celní řízení) 

 Infoseek (sběr dat) 

 Orsoft (správa majetku) 

 Eigner (řízení životního cyklu) 

 

Ukázka systému IS ŽĎAS – Modul Obchod je uvedena níže: 

 

Obrázek č. 19: Interface systému IS ŽĎAS (31) 
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2.8 Analýza systému metodou HOS 8 
 

Analýza systému metodou HOS 8 byla provedena prostřednictvím specializovaného 

dotazníku, který byl vyplněn jedním z vedoucích pracovníků IT oddělení společnosti 

ŽĎAS, a.s.  

 

Výsledky analýzy jsou poměrně uspokojivé a celkový stav informačního systému je 

označen známkou 3, což značí spíše dobrou úroveň. Požadovaná úroveň značí známku 

4, což značí, že podnik by se měl zaměřit především na rozvoj softwaru, hardwaru, 

managementu IS a vylepšení vztahů s dodavateli. 

 

 

 

Graf č. 1: Posouzení stavu informačního systému metodou HOS 8 (32) 
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2.9 Analýza CRM 
 

Jedním z mála slabých míst systému je absence řádného CRM. O zákaznících jsou 

evidovány pouze základní informace týkající se dané společnosti (název, sídlo, právní 

forma atd.). V systému kompletně chybí kontakt na konkrétní osoby, se kterými byly 

řešeny zakázky. Dále jsou v systému zaznamenávány už jen konkrétní záznamy z 

jednání, které jsou ovšem k dispozici pouze oprávněným osobám. Z toho vyplývá, že 

v systému nejsou evidována žádná data, která by se dala použít například 

k vyhodnocení spokojenosti zákazníků, či jiným analýzám. V rámci řádného CRM by 

se měly vytvářet základní reporty například o průběhu zakázek, aktivitách obchodníků, 

úspěšnosti jednotlivých produktů a významnosti jednotlivých zákazníků. Lze tedy říci, 

že data o zákaznících nejsou v systému kompletní a zároveň nejsou plně analyzována a 

přeměňována v poznatky, které by mohly přispět k lepším obchodním výkonům.       

 

Komunikace se zákazníky probíhá prostřednictvím emailů a telefonu, ale bez 

přeposílání do informačního systému, takže historie komunikace není zachována na 

jednom místě a je problematické o zákaznících cokoliv rychle a efektivně zjistit. Dalším 

nedostatkem je chybějící portál zákaznické podpory, který by usnadňoval komunikaci a 

přispíval k získávání informací od zákazníků. Vzhledem k velké různorodosti zákazníků 

by dále měly být v rámci portálu zákaznické podpory jasně vymezeny informační 

kanály pro české a zahraniční odběratele.  

 

Posledním nedostatkem je absence tzv. „Back Office“ CRM, který by neměl chybět 

v každé větší výrobní společnosti, jakou ŽĎAS, a.s. bezpochyby je. Jedná se v podstatě 

o evidování konkrétních detailních informací o aktuálním stavu zakázky, které lze zjistit 

většinou až z výroby. „Back Office“ CRM funguje tak, že informace z ERP, které jsou 

pro zákazníka důležité, jsou automaticky předávány i do CRM systému a pracovník 

zákaznické podpory tak může zákazníkovi daleko rychleji sdělit potřebné informace, 

což samozřejmě vede k jeho spokojenosti a loajalitě. V případě zavedení „Back Office“ 

CRM by dále mohly být aktuální důležité informace o zakázce k dispozici v přehledné 

grafické podobě například po přihlášení na portál zákaznické podpory. V současnosti 

jsou zákazníci odkázáni pouze na pracovníky, kteří musí tyto informace složitě 

dohledávat (33).      
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2.10 Vyhodnocení současného stavu 
 

Současný systém je postaven především na systému IS ŽĎAS, který je vyvinut na míru 

potřebám společnosti a bez problémů zastřešuje všechny základní automatizační oblasti. 

Hlavní nevýhodou tohoto systému je různorodost jazyků jednotlivých aplikací a nutnost 

systémové integrace s několika dalšími heterogenními dokupovanými systémy. Přechod 

na jednotný jazyk systému IS ŽĎAS, je průběžně řešen v IT oddělení společnosti, ale 

přechod na jeden jednotný informační systém, který obsahuje všechny hlavní části 

(moduly) v jednom se v dohledné době neplánuje.   

 

2.10.1 Silné stránky 

 

Samotná funkčnost systému je poměrně dobře ošetřena a navzdory jeho nesourodosti a 

velikosti v něm nelze najít mnoho chyb a nedostatků. Předávání dat mezi jednotlivými 

systémy je realizováno především pomocí databázových transakcí, a to prostřednictvím 

platforem MS SQL SERVER a INFORMIX. Většina těchto transakcí probíhá v krátkém 

čase a bez vážnějších problémů, takže není potřeba do nich zasahovat. Interface systému 

možná působí lehce zastaralým dojmem, ale pro potřeby firmy je dostačující a uživatelé 

při práci s ním nemají žádné větší problémy.  

 

2.10.2 Slabé stránky 

 

Hlavní nedostatky systému lze nalézt při komunikaci s vnějšími subjekty. Vzhledem 

k tomu, že má společnost několik velkých dlouhodobých zákazníků, lze za slabinu 

systému považovat dosud nezavedenou elektronickou výměnu dat (EDI). Tato 

komunikace by mohla ušetřit společnosti náklady a zlepšit vztahy s některými 

odběrateli, kteří by tuto možnost uvítali. Dalším nedostatkem je absence systému pro 

řízení vztahů se zákazníky (CRM), který by mohl zlepšit image společnosti a získat 

nové odběratele. Pro výrobní společnost by byl vhodný CRM systém s podporou „back 

office“, který by umožňoval rychlé dohledání všech potřebných údajů související se 

zákazníkem a jeho zakázkou. Mohlo by to napomoci ke zlepšení servisních služeb a 

reklamací, ale také by se mohly zákazníkům automaticky zasílat údaje o podrobném 

stavu jejich zakázky, což by mohlo zlepšit vzájemnou komunikaci a image společnosti.    
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

3.1 EDI 
 

Prvním návrhem na zlepšení je zavedení EDI (elektronické výměny dat) mezi stálými 

odběrateli a případně dodavateli. 

 

3.1.1 Požadavky na EDI 

 

Mezi hlavní požadavky společnosti patří: 

 

 Bezpečnost 

 Spolehlivost 

 Zpětná vazba 

 Škálovatelnost 

 Srozumitelnost 

 

Bezpečností je myšleno především šifrování přenášených dat a přihlašovacích údajů. 

S tím souvisí také zamezení veškerých modifikací a odposlechu komunikace 

potencionálním útočníkem.  

 

Spolehlivost je dalším kritickým požadavkem při elektronické výměně dat. Je třeba 

zajistit, aby byl přenos dat co nejčastěji úspěšný a kompletní. Spolehlivé spojení závisí 

především na spolehlivosti serverů a protokolu použitém při komunikaci mezi nimi. 

Vzhledem k charakteru spojení je jasné, že používaný aplikační protokol by měl 

využívat TCP protokol, který zajišťuje spolehlivý přenos. 

 

Dalším velmi významným požadavkem je zavedení zpětné vazby při elektronické 

výměně dat. To znamená, že odesílatel souboru bude zpětně informován, zda soubor 

příjemci skutečně dorazil. Tyto informace by měly být zaznamenány v databázi pomocí 

automatických logů.  
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Škálovatelnost je také velmi důležitým faktorem, který je třeba zajistit. Škálovatelností 

se v tomto případě myslí především možnost jednoduchého budoucího rozšíření EDI 

pro další odběratele.  

 

Srozumitelnost je posledním požadavkem, který souvisí především s tím, že obě 

komunikující strany by měly přesně vědět, jak daná komunikace funguje (kam, kdy a 

jak se dané soubory přenáší). Tento požadavek je spojen s tím, že by měla být vytvořena 

jednoznačná dokumentace o celé EDI. 

 

3.1.2 Návrh EDI 

 

Tato část pojednává o principech, na kterých bude elektronická výměna dat ve 

společnosti fungovat. Je třeba předem podotknout, že navrhovaná EDI je zatím pouze 

jednostranná a společnost ŽĎAS bude figurovat jen na straně odesílatele elektronických 

dokumentů (především faktur). Odběratelé budou dokumenty pouze přijímat a zpětně 

odesílat jen logy o úspěšném či neúspěšném přijetí.     

 

Předpoklady pro realizaci 

 

Návrh vychází z předpokladů, že jak na straně odesílatele, tak na straně odběratele je 

nainstalován následující software: 

 

 Apache Server 

 FTP Server 

 Databázový server 

 

Tyto požadavky nejsou nijak náročné, protože většina firem již tento software 

provozuje, případně si jej mohou zdarma stáhnout a poměrně snadno i nainstalovat. 

Apache Server je nutný, protože navržený skript pro přenos souborů je napsán v jazyku 

PHP. FTP Server je nutný, protože komunikace bude probíhat prostřednictvím FTP 

protokolu a databáze je nutná pro zápis logů a informací souvisejících s přenosem.  
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Princip komunikace 

 

Strana odesílatele 

 

Vše začíná v informačním systému IS ŽĎAS, kde se vygeneruje faktura a pro 

odběratele, kteří budou mít zavedenou elektronickou výměnu dat, se tato faktora uloží 

do konkrétního umístění (EDI/Název_odběratele/), se kterým bude dále pracovat FTP 

server. Je nutné, aby byl název faktury vždy unikátní, aby se zabránilo přepisování 

souborů. Tuto podmínku již IS ŽĎAS splňuje.  

 

Dále je potřeba mít vytvořené 2 databáze, ke kterým bude následně přistupovat skript, 

který řeší samotné odesílání souborů. První databáze (DB EDI FTP) bude obsahovat 

názvy odběratelů a přístupy k jejich FTP serverům. Je nutné, aby byl Název_odběratele 

uvedený ve složce EDI úplně stejný jako Název_odběratele uvedený v databázi, aby 

skript věděl, které soubory má komu poslat. Druhá databáze (DB EDI LOG) bude 

sloužit pro zápis logů, které budou obsahovat informace o tom, které soubory byly nebo 

nebyly úspěšně odeslány.  

 

Jakmile jsou faktury na svém místě a databáze jsou připraveny k použití, následuje 

samotný přesun souborů pomocí PHP skriptu (ediskript1.php), který nejprve prozkoumá 

celou strukturu složky EDI a postupně se připojuje ke všem odběratelům a bezpečně jim 

pomocí FTP s SSL/TLS odesílá všechny soubory ve složce. Dále je třeba zmínit, že 

tento skript bude vždy na počátku nahlížet do databáze, která bude obsahovat logy již 

potvrzených odeslaných souborů a tyto soubory bude mazat, aby se neodesílaly 

zbytečně znovu. Tento skript se bude automaticky spouštět jednou denně pomocí 

Plánovače úloh, případně programu CRON pro Linux.  

 

Strana odběratele 

 

Odběratel přijímá soubory na FTP Serveru do složky EDI/ŽĎAS. Je nutné, aby 

odběratel tyto soubory ihned nemazal, protože dále na straně odběratele běží PHP skript 

(ediskript2.php), který také automaticky denně kontroluje obsah složky s přijatými 
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soubory a jejich názvy zapisuje v rámci kontrolního logu vzdáleně a bezpečně (MYSQL 

SSL) do databáze odesílatele (DB EDI LOG). Tímto je zajištěna zpětná vazba, která 

bezpečně odpovídá na otázku, které soubory (faktury) byly skutečně odeslány a které 

ne. Pokud nebude soubor odeslán, skript (ediskript1.php) se automaticky pokusí druhý 

den soubor odeslat znovu. Princip celé komunikace znázorňuje následující obrázek:  

 

 

 

Obrázek č. 20: Princip EDI 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.3 Nastavení Serverů pro EDI 

 

Před samotnou implementací skriptů zajišťujících EDI, je třeba nejprve nainstalovat a 

nastavit aplikační servery, které jsou pro samotný chod elektronické výměny dat 

potřeba. Jedná se o Apache Server, FTP Server a Databázový Server.  

 

Apache Server 

 

Nejprve je třeba nainstalovat Apache server, který je možné zdarma stáhnout z webu: 

https://httpd.apache.org/download.cgi a provedeme instalaci podle návodu, který je také 

dostupný na těchto stránkách. Apache lze instalovat jak na platformu Windows, tak na 

Unix.  

 

Po instalaci Apache serveru je třeba nainstalovat modul PHP, který je také volně 

stažitelný např. pro platformu Windows z webu: http://windows.php.net/download/. 

Instalace pro Windows probíhá klasicky přes Microsoft Windows Installer (.msi), takže 

není potřeba žádný návod.  

 

Třetím a zároveň posledním krokem je instalace rozšíření OpenSSL pro PHP. Toto 

rozšíření je soubor php_openssl.dll a můžeme jej stáhnout například z: 

http://www.dlldll.com/php_openssl.dll_download.html. Instalace tohoto rozšíření pro 

platformu Windows probíhá následovně: 

 

1)  Soubor php_openssl.dll umístíme do složky určené k rozšíření již 

nainstalovaného php modulu. Konkrétní umístění této složky by mohlo být 

například: \local\php\ext\php_openssl.dll 

 

2)  Ve složce \local\php\ bychom měli najít soubor php.ini, do kterého zapíšeme 2 

řádky: 

 

   extension_dir = “ext“                                                                                                                

extension = php_openssl.dll                                                                                      

  

https://httpd.apache.org/download.cgi
http://windows.php.net/download/
http://www.dlldll.com/php_openssl.dll_download.html


 

51 

 

FTP Server 

 

Jako FTP Server byl zvolen FileZilla Server, který obsahuje všechny potřebné funkce, 

je snadno nastavitelný a navíc je zdarma. Instalace FileZilla Serveru je opět velmi 

jednoduchá, stačí si pouze stáhnout příslušný instalační balíček a postupovat dle 

pokynů. Všechna důležitá konfigurace serveru následuje až po instalaci. 

 

Konfigurace FileZilla Serveru 

 

1) Obecné nastavení 

 

Zde lze nastavit číslo portu, na kterém bude FTP server naslouchat a další údaje jako 

počet přihlášených klientů nebo maximální časy nutné pro navázání spojení. Toto 

nastavení zadáme podle následujícího obrázku: 

 

 

Obrázek č. 21: Obecné nastavení FileZilla Serveru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2) Nastavení pasivního módu 

 

V případě, že se server bude nacházet ve vnitřní síti (za NAT) a jeho IP nebude veřejně 

dostupná, je třeba nastavit na serveru pasivní mód a zadat v tomto nastavení externí IP 

adresu, na kterou se budou klienti připojovat. V případě, že server již má veřejnou 

adresu, zadáme toto nastavení dle následujícího obrázku: 

 

 

Obrázek č. 22:  Nastavení pasivního módu FileZilla Serveru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3) Nastavení FTP přes TLS 

 

V této záložce je nutné nastavit aktivaci bezpečného přenosu FTP přes TLS (FTPS). 

Dále zde vytvoříme vlastní certifikát spolu s privátním klíčem, ke kterému zadáme 

příslušné cesty a nakonec povolíme i explicitní FTP přes TLS (FTPES). Nastavení FTP 

přes TLS je znázorněno na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 23: Nastavení FTPS na FileZilla Serveru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4) Omezení připojovaných IP adres 

 

V rámci bezpečnosti povolíme připojení pouze některým IP adresám. Toto nastavení 

provedeme v záložce IP bindings tak, že místo * napíšeme požadovanou IP adresu. 

 

 

Obrázek č. 24: Omezení připojovaných adres na FileZilla Serveru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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5) Vytvoření klientského účtu 

 

V záložce Users si vytvoříme konkrétního uživatele, který se bude k serveru připojovat. 

Zde je třeba mu nastavit dostatečně silné heslo a zaškrtnout vynucení SSL: 

 

 

Obrázek č. 25: Vytvoření klientského účtu na FileZilla Serveru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

6) Nastavení kořenové složky pro klienta 

 

Posledním nastavením je přidání kořenové složky klientovi a přidání přístupových práv 

do ní. Kořenová složka bude v případě odběratele */EDI/ŽĎAS/: 

 

 

Obrázek č. 26: Nastavení kořenové složky na FileZilla Serveru  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Databázový Server 

 

Jako Databázový Server byl zvolen MySQL Community Server, který také obsahuje 

všechnu potřebnou funkcionalitu a je rovněž zdarma. Instalace tohoto serveru je opět 

velmi jednoduchá ve Windows pomocí (.msi) instalátoru, který je volně ke stažení na 

internetu.  

 

Stejně jako u FTP Serveru je potřeba zde nastavit zabezpečené připojení pomocí 

SSL/TLS. Toto nastavení se provede následujícím způsobem: 

 

1)  Povolíme automatické vygenerování certifikátů do datového umístění při 

prvním spuštění MySQL Serveru. 

 

2)  Do souboru my.cnf vložíme následující řádky: 

 

 [mysqld] 

 ssl-cert=server-cert.pem 

 ssl-key=server-key.pem 

 

 

Posledním krokem je vytvoření databází DB EDI FTP a DB EDI LOG, které jsou 

popsány výše v návrhu EDI.  

 

Databáze DB EDI FTP bude obsahovat tabulku ediftp, která bude obsahovat 

přihlašovací údaje k FTP účtům jednotlivých odběratelů a unikátní název odběratele. 

Přihlašovací údaje jsou Server, Uživatel, Heslo, Port.  

 

Databáze DB EDI LOG bude obsahovat tabulku edilog, která bude obsahovat záznamy 

jednak o tom, které soubory byly na straně odesílatele (ŽĎAS) úspěšně odeslány a které 

ne. A dále bude obsahovat názvy souborů, které byly na straně odběratele skutečně 

přijaty. Pro ověření úplnosti přijatého souboru bude v tabulce zaznamenán i HASH 

souboru před odesláním a po přijetí.  
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Vytvoření tabulky ediftp 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ediftp` ( 

`id_odberatele` INT(20) AUTO_INCREMENT,  

`nazev_odberatele` VARCHAR(255) NOT NULL , 

`server` VARCHAR(20) NOT NULL , 

`uzivatel` VARCHAR(255) NOT NULL , 

`heslo` VARCHAR(255) NOT NULL , 

`port` INT(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_odberatele`)  

) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8 

 

 

Vytvoření tabulky edilog 

      

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `edilog` ( 

`id_log` INT(50) AUTO_INCREMENT, 

`nazev_odberatele` VARCHAR(255) NULL ,  

`nazev_souboru` VARCHAR(255) NULL , 

`odeslano` VARCHAR(3) NULL , 

`prijato` VARCHAR(3) NULL , 

`datum_odeslano` DATETIME NULL, 

`datum_prijato` DATETIME NULL, 

`hash_odeslano` VARCHAR(50) NULL, 

`hash_prijato` VARCHAR(50) NULL, 

PRIMARY KEY (`id_log`)  

) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf 
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3.1.4 Programový návrh 

 

ediskript1.php 

 

1) Připojení do databáze DB EDI FTP a DB EDI LOG 

 

Pro připojení do databáze DB EDI FTP použijeme například klasické mysqli příkazy: 

 

  $DBSERVER = 'localhost'; 

  $DBUSER = 'uzivatel'; 

  $DBPASS = 'heslo'; 

  $DB = 'databaze'; 

  $link = mysqli_connect($DBSERVER,$DBUSER,$DBPASS,$DB) or die  

  ('I cannot connect'); 

  // Check connection 

  if (mysqli_connect_errno()) 

  { 

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); 

  } 

  $q0 = mysqli_query($link,"SET NAMES utf8"); 

  if (!$q0) 

  { 

  echo("Error description: " . mysqli_error($link)); 

  } 

 

 

Pro připojení do databáze DB EDI LOG použijeme objektové příkazy PDO (php data 

objects), které jsou bezpečnější zejména pro zápis a update, které budeme používat: 

 

 

  $DSN = 'mysql:host=localhost;dbname=databaze';     

  $dbh = new PDO($DSN, 'uzivatel', 'heslo');     
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2) Postupné načtení všech odběratelů a jejich přihlašovacích údajů k FTP serveru 

 

  // Projizdeni zdas edi slozky 

 

  $zdascestaslozky = "./edi/*"; 

 

  foreach (glob($zdascestaslozky, GLOB_ONLYDIR) as $odberatelslozka) 

  { 

  $odberatelslozka = substr($odberatelslozka,6);  

 

  // Zjisteni prihlasovacich udaju k FTP podle jmena slozky 

 

$query = "SELECT nazev_odberatele, server, uzivatel, heslo, port FROM ediftp                              

WHERE nazev_odberatele = '".$odberatelslozka."'"; 

  $result = $link->query($query); 

 

  while($row = $result->fetch_array()) 

  { 

  $nazev_odberatele = $row['nazev_odberatele']; 

  $ftp_server = $row['server']; 

  $ftp_user_name = $row['uzivatel']; 

  $ftp_user_pass = $row['heslo']; 

  $port = $row['port']; 

  } 

  } 

 

  // Nastaveni spravneho casu na serveru (kdyby byl umístěn mimo ČR) 

 

  date_default_timezone_set("Europe/Prague"); 
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3) Připojení k FTP serveru, načtení souborů v podsložce a odeslání souborů 

 

  // pripojeni k FTP 

 

  // za parametr $ftp_server je mozne pridat jiny port nez 21  

  // $port = intval($port); 

 

  $conn_id = ftp_ssl_connect($ftp_server); 

 

  // login with username and password 

  $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass); 

 

  // turn passive mode on - kdyz je klient za firewallem musíme aktivovat 

  ftp_pasv($conn_id, true); 

 

  // nastaveni cesty k souborum (ediskript1.php je umístěn nad složkou edi) 

 

  $zdascesta = "./edi/".$odberatelslozka."/*.*";   

  $delkazdascesty = strlen($zdascesta);            

 

  // projizdeni podslozky a nahravani souboru na vzdaleny FTP server 

 

  foreach (glob($zdascesta) as $filecesta)                

  { 

  $file = substr($filecesta,$delkazdascesty-3);    

 

  $remote_file = ''.$file.'';         

  

  if (ftp_put($conn_id, $remote_file, $filecesta, FTP_BINARY)) { 

  echo "Soubor <b>".$file."</b> byl úspěšně přenesen <br>"; 

    } 

    } 
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4) Zápis odesílacího logu do databáze DB EDI LOG a uzavření spojení se serverem 

 

 $odeslano = "ano"; 

 $datum_odeslano = date('Y-m-d H:i:s'); 

 $hash_odeslano = hash_file('md5', $filecesta); 

     

    

 // Zapis logu o odeslani 

     

 $q2 = $dbh->prepare("INSERT INTO `edilog` 

 (`nazev_odberatele`,`nazev_souboru`,`odeslano`,`datum_odeslano`,`hash_odeslano`)         

VALUES(:nazevodberatele,:nazevsouboru,:odeslano,:datumodeslano,:hashodeslano)"); 

     

            $q2->bindParam(':nazevodberatele', $nazev_odberatele,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':nazevsouboru', $file,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':odeslano', $odeslano,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':datumodeslano', $datum_odeslano,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':hashodeslano', $hash_odeslano,PDO::PARAM_STR); 

              

            $q2->execute(); 

 

  if (!$q2) 

  { 

  echo("Error description: " . mysqli_error($link)); 

  } 

 

 // Pokud se nepodaří soubory odeslat, změní se jen proměnná $odeslano na: 

 

// $odeslano =‘ne‘; 

 

// Na Konec uzavřeme spojení s FTP Serverem 

   ftp_close($conn_id); 
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5) Doplněk – zamezení nadbytečného odesílání souborů 

 

Nejprve je třeba na začátku skriptu z DB EDI LOG načíst do pole všechny přijaté 

soubory: 

 

$statement = $dbh->prepare 

("select `nazev_souboru` from `edilog` where `prijato` = :prijato"); 

   

  $statement->execute(array(':prijato' => "ano")); 

  $rows = $statement->fetchAll(); // Use fetchAll() if you want all results 

 

  foreach($rows as $row) { 

  //    printf($row['nazev_souboru']); 

  $prijatesoubory[] = $row['nazev_souboru']; 

  } 

 

 

Dále už je třeba jen doplnit do skriptu podmínku, která zajistí, že pokud je soubor již 

mezi přijatými, nevykoná se žádná další akce: 

 

   foreach (glob($zdascesta) as $filecesta  { 

   $file = substr($filecesta,$delkazdascesty-3);   

    

   if (in_array($file, $prijatesoubory)) { 

   // možnost smazat soubor, ale zatím nemusí být - prostě se nic neodešle 

   } 

   else 

   { 

    $remote_file = ''.$file.''  

    if (ftp_put($conn_id, $remote_file, $filecesta, FTP_BINARY)) { 

    echo "Soubor <b>".$file."</b> byl úspěšně přenesen <br>"; //… 

    } 
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ediskript2.php 

 

1) Vzdálené zabezpečené připojení do databáze DB EDI LOG 

 

  

  $dbh = new PDO('mysql:host=zdas_mysql_server;dbname=databaze',  

  $DBUSER, $DBPASS, array( 

   

  PDO::MYSQL_ATTR_SSL_KEY    =>'/etc/mysql/ssl/client-key.pem',                            

  PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CERT=>'/etc/mysql/ssl/client-cert.pem'                               

  //  PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA    =>'/etc/mysql/ssl/ca-cert.pem' 

 

  ) 

  ); 

 

 

2) Načítání přijatých souborů 

 

   

  // Soubor ediskript2.php umistime do slozky edi 

 

  $odberatelcesta = "./zdas/*.*"; 

 

  foreach(glob($odberatelcesta) as $filecesta)                

 { 

  

  $file = substr($filecesta,7); 

    

 } 
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3) Zápis kontrolního logu 

 

Ke Každému souboru, který bude v umístění v kompletním stavu nalezen, bude dopsán 

do databáze DB EDI LOG kontrolní log: 

 

    $prijato = "ano"; 

    $datum_prijato = date('Y-m-d H:i:s'); 

    $hash_prijato = hash_file('md5', $filecesta); 

 

   // zapis logu do db 

    

      $q2 = $dbh->prepare("UPDATE `edilog` SET `prijato` = :prijato,  

      `datum_prijato` = :datumprijato, 

      `hash_prijato` = :hashprijato WHERE `nazev_souboru` = '".$file."' 

       AND `hash_odeslano` = '".$hash_prijato."' ");     

           

            $q2->bindParam(':prijato', $prijato,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':datumprijato', $datum_prijato,PDO::PARAM_STR); 

            $q2->bindParam(':hashprijato', $hash_prijato,PDO::PARAM_STR); 

              

            $q2->execute(); 

 

 

   if (!$q2) 

  { 

  echo("Error description: " . mysqli_error($link)); 

  } 

  else 

  { 

  echo "Vložení logu souboru ".$file." proběhlo úspěšně.<br>"; 

  } 
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3.1.5 Kontrola spolehlivosti návrhu 

 

Tento návrh bude nejprve testován po dobu zhruba tří měsíců s jedním zkušebním 

odběratelem a jeho spolehlivost se bude muset v tomto období pravidelně manuálně 

kontrolovat.  

 

Hlavním kontrolním mechanismem jsou již zmíněné logy v databázi DB EDI LOG, 

která obsahuje údaje o tom, které soubory byly úspěšně odeslány a přijaty. Když bude 

chtít některý z pověřených pracovníků zjistit, které soubory se v průběhu testovacího 

období nepodařilo úspěšně odeslat, bude stačit do databáze zapsat jednoduchý dotaz, 

který vypíše všechny názvy souborů, které nemají v kolonce „prijato“ zapsáno „ano“: 

 

 

  SELECT * FROM `edilog` WHERE `prijato` != ‘ano‘ 

 

 

Ovšem tato kontrola nám bohužel nestačí. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že se 

nějaký soubor ze systému IS ŽĎAS vůbec nepřesunul do příslušné „edi“ podsložky, tak 

v databázi vůbec nebude uveden. Proto je ještě potřeba porovnávat všechny faktury 

určené k edi komunikaci v systému IS ŽĎAS a v databázi DB EDI LOG. Pokud by 

některá faktura v databázi chyběla, je třeba ji nahrát znovu do příslušné „edi“ 

podsložky.  

 

Ve zkušebním období je doporučeno dělat tyto kontroly minimálně jednou týdně. Pokud 

by se navržené EDI ve zkušebním období ukázalo jako spolehlivé, bylo by možné 

kontroly provádět méně, nebo doprogramovat skript, který by automaticky odesílal 

emaily příslušným pracovníkům v případě, že se některý soubor neodešle.  

 

Důležité je, že obě kontroly jsou jednoduché, může je mít na starosti pouze 1 člověk a 

zaberou pouze několik málo minut týdně. V případě zjištění chyby, není problém 

soubor do příslušné podsložky manuálně přesunout a nechat odeslat znovu, ovšem 

v případě, že se tento problém bude vyskytovat často, je třeba přemýšlet o změně EDI. 
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3.1.6 Přínosy návrhu 

 

Tento návrh přináší pro společnost celou řadu výhod: 

 

 Úspora nákladů za tisk faktur 

 Úspora nákladů za odesílání faktur poštou 

 Úspora času oproti mailování, či odesílání poštou 

 Jednoznačná kontrola zda byl soubor opravdu doručen 

 Nasazení EDI by mělo být u každého odběratele relativně rychlé a jednoduché 

 Větší efektivita firemních procesů 

 

 

3.1.7 Kalkulace nákladů 

 

Tabulka č. 1: Kalkulace nákladů zavedení EDI 

Položka Časová náročnost [hod.] Cena bez DPH [Kč] 

Nastavení serverů 

odesílatele 
3 1 500 

Nastavení serverů 

odběratele 
6 3 000 

Implementace skriptu u 

odesílatele 
2 1 000 

Implementace skriptu u 

odběratele 
4 2 000 

Kontrola funkčnosti ve 

zkušebním období 
10 5 000 

Školení uživatelů 5 2 500 

CELKEM 30 15 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2 Návrh CRM 
 

Druhým návrhem na zlepšení je zavedení CRM systému, který bude sjednocovat a 

přehledně zobrazovat všechny důležité informace o zákaznících. Tento systém bude 

vyvinut na míru přímo pracovníky IT oddělení společnosti ŽĎAS, a. s. V rámci návrhu 

bude pouze slovně a graficky popsáno jak by měl nový systém vypadat.  

 

3.2.1 Požadavky na CRM systém 

 

 

V současné době jsou informace o zákaznících roztříštěny v různých částech systému, 

některé z nich nejsou díky tomu ani řádně využívány a některé informace zcela 

v systému chybí.  

 

Mezi hlavní požadavky společnosti patří: 

 

 Sjednocení všech informací o zákaznících 

 Přehledné strukturované zobrazení 

 Doplnění chybějících informací 

 Sledování historie komunikace 

 Vazba na úkoly 

 

Mezi chybějící údaje patří zejména osobní kontakty na zákazníky. V současné době jsou 

všechny kontakty evidovány pouze na název firmy a IČO, tudíž zcela chybí osobní 

kontakty na obchodní zástupce, či vedoucí zákaznických firem, kteří by se v případě 

potřeby měly přímo kontaktovat. Dalším problémem je chybějící historie komunikace. 

Veškeré důležité emaily a telefonáty nejsou nikde zaznamenány, existují pouze 

záznamy z pracovních jednání, které je třeba přesunout do nového systému. 

 

Posledním požadavkem je zaznamenání důležitých úkolů, které jsou potřeba pro 

zákazníka vykonat a k nim přiřazení příslušných odpovědných osob, které by po splnění 

označily úkoly jako vykonané.   
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3.2.2 Návrh databázové struktury 

 

Navrhovaný CRM systém bude rozdělen na několik částí (tabulek), které budou 

obsahovat všechny potřebné strukturované informace o zákaznících. Nejprve budou 

popsány části, které jsou již vytvořeny, ale je potřeba je integrovat do nového 

jednotného CRM systému. Následně budou slovně i programově popsány nové části, 

které je potřeba dotvořit.  

 

Tabulky, které jsou již vytvořeny: 

 

 

            Zákazníci                                                        Informace o jednání 

 

Název            Číslo jednání 

IČO          Účel jednání 

Ulice        Název zák. 

Čís. Popisné / orient.        IČO zák.  

Město          Kontaktní osoby 

PSČ          Osoby za ŽĎAS 

Telefon       Spolujednající 

 Teritorium         Datum jednání 

 Zápis OR       Místo jednání 

 Spolehlivost       Popis jednání 

 Provizní společnost      Číslo OP 

 Pojištění pohledávek      Poznámka 

 Členství v organ.      Úkoly z jednání 

 Poznámka       Autor záznamu 

         Datum záznamu 

         Rozdělovník 
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Obchodní případy              Faktury 

 

Číslo OP               Číslo faktury  

 IČO zák.               Číslo OP 

 Datum založení              Datum vystavení   

Předmět               Stav faktury    

 Popis                Fakturační částka 

 Stav OP               Uhrazeno 

 Nabídka               Datum splatnosti  

 Náklady 

 Vyfakturováno 

 Datum ukončení 

  

 

 

 

Tyto tabulky v současnosti slouží pro zobrazování základních údajů o zákaznících a 

jejich obchodních případech a dále pro zobrazení pracovních jednání, které jsou ale 

umístěny v jiné části systému s odděleným přístupem. V rámci nového systému se tyto 

údaje budou zobrazovat společně, budou lépe strukturovány a přibudou k nim ještě nové 

důležité tabulky a údaje. 

 

Nové tabulky, které je potřeba dotvořit jsou „osobní kontakty“, které budou sloužit jako 

záznamy konkrétních lidi, se kterými bylo v rámci jednotlivých zakázek jednáno. Tyto 

kontakty by po zavedení měly usnadnit a více zpřehlednit veškerou zákaznickou 

komunikaci. Dalšími novými tabulkami jsou „emailové záznamy“ a „telefonní 

záznamy“, které budou sloužit pro ukládání důležitých emailových, či telefonních 

komunikací. Tyto údaje by měly přinést zejména hlubší přehled o daném zákazníkovi a 

údaje o jeho aktuálních požadavcích. Poslední novou tabulkou jsou „Úkoly“, ve kterých 

budou informace o aktuálních úkolech, které je potřeba pro zákazníka vykonat a o 

osobách, které jsou za jejich vykonání zodpovědní. 
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Nové tabulky: 

 

 

    Osobní kontakty       Úkoly 

 

    ID_osoby        ID_úkolu 

    IČO         Předmět 

    Jméno        Popis 

    Příjmení        Číslo OP 

    Ulice         Datum zadání 

   Čís. Popisné / orient.      Datum ukončení 

    Město        Stav   

    PSČ         ID_osoby  

    Telefon        Priorita 

    Email        Poznámky  

    Funkce  

    Poznámky 

 

 

 
 

   Telefonní záznamy      Emailové záznamy 

  

   ID        ID  

   Číslo OP      Číslo OP 

   Předmět      Předmět 

   Popis       Popis 

   Osoba_ŽĎAS     Osoba_ŽĎAS 

   Osoba_ZÁK      Osoba_ZÁK 

   ID_osoby      ID_osoby 

   Telefon      Email 
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Vytvoření nových tabulek: 

 

CREATE TABLE Osobni_kontakty ( 

ID_osoby  INT  NOT NULL  PRIMARY KEY, 

IČO  INT NOT NULL, 

Jmeno  VARCHAR (25) NOT NULL, 

Prijmeni VARCHAR (50) NOT NULL, 

Ulice  VARCHAR (30), 

Cis_pop_ori VARCHAR (15), 

Mesto  VARCHAR (25), 

PSC  VARCHAR(10), 

Telefon VARCHAR(20), 

Email  VARCHAR(60), 

Funkce  VARCHAR(50), NOT NULL, 

Poznamky VARCHAR(500), 

FOREIGN KEY (IČO) REFERENCES Zakaznici (IČO)  

) 

 

 

CREATE TABLE Telefonni_zaznamy ( 

ID   INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

Cislo_OP  INT, 

Předmět  VARCHAR(30), 

Popis   VARCHAR(1000), 

Osoba_ZDAS  VARCHAR(80), 

Osoba_ZAK  VARCHAR(80), 

ID_osoby  INT, 

Telefon  VARCHAR(20), 

FOREIGN KEY Cislo_OP REFERENCES Obchodni_pripady (Cislo_OP), 

FOREIGN KEY ID_osoby REFERENCES Osobní_kontakty (ID_osoby) 

)  
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CREATE TABLE Ukoly ( 

ID_ukolu  INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

Predmet  VARCHAR(30) NOT NULL, 

Popis   VARCHAR(1000) NOT NULL, 

Cislo_OP  INT,  

Datum_zadani  DATE(), 

Datum_ukonceni DATE(), 

Stav   VARCHAR(25), 

ID_osoby  INT, 

Priorita  VARCHAR(20), 

Poznamky  VARCHAR(500), 

FOREIGN KEY Cislo_OP REFERENCES Obchodni_pripady (Cislo_OP), 

FOREIGN KEY ID_osoby REFERENCES Osobní_kontakty (ID_osoby) 

) 

 

 

CREATE TABLE Emailove_zaznamy ( 

ID   INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

Cislo_OP  INT, 

Předmět  VARCHAR(30), 

Popis   VARCHAR(1000), 

Osoba_ZDAS  VARCHAR(80), 

Osoba_ZAK  VARCHAR(80), 

ID_osoby  INT, 

Email   VARCHAR(60), 

FOREIGN KEY Cislo_OP REFERENCES Obchodni_pripady (Cislo_OP), 

FOREIGN KEY ID_osoby REFERENCES Osobní_kontakty (ID_osoby) 

)  
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3.2.3 Návrh uživatelského rozhraní 

 

Nový CRM systém bude obsahovat všechny výše zmíněné informace o zákazníkovi, 

takže bude potřeba vytvořit srozumitelné strukturované menu a zajistit přehledné 

zobrazení konkrétních důležitých položek:  

 

Hlavní menu 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ KONTAKTY

OBCHODNÍ PŘÍPADY

EVIDENCE OP

FAKTURACE

REKLAMACE

HISTORIE KOMUNIKACE

PRACOVNÍ SCHŮZKY

TELEFONÁTY

EMAILY

ÚKOLY

 

Obrázek č. 27: Hlavní menu nového CRM systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zobrazení konkrétních položek 

 

Konkrétní položky budou zobrazeny klasicky ve formě strukturovaných tabulek, 

případně pomocí grafů u obchodních případů. Ukázka zobrazení obchodních případů u 

konkrétního zákazníka je uvedena níže: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28: Zobrazení konkrétních položek nového CRM systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.4 Přínosy návrhu 

 

Nový CRM systém přináší tyto výhody: 

 

 Rychlejší vyhledávání informací o zákaznících 

 Zlepšení komunikace se zákazníky 

 Přehlednější a srozumitelnější zobrazení zákaznických informací 

 Snížení informačního šumu prostřednictvím historie komunikace 

 Snížení chybovosti při tvorbě obchodních případů a řešení reklamací 

 Stanovení a dohledání odpovědnosti prostřednictvím úkolů 

 

 

3.2.5 Kalkulace nákladů 

 

 

Tabulka č. 2: Kalkulace nákladů zavedení CRM 

Položka Časová náročnost [hod.] Cena bez DPH [Kč] 

Vytvoření databázové 

struktury 
1 500 

Vytvoření uživatelského 

rozhraní 
10 5 000 

Programátorské práce 80 40 000 

Testování systému 30 15 000 

Školení uživatelů 10 5 000 

CELKEM 131 65 500 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

 
V této práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky o informačních systémech, 

jejich funkčnosti, efektivitě a přínosech, které mohou pro podnik mít. Teoretická část se 

dále zabývá metodami, které lze použít pro hodnocení informačních systémů v podniku, 

ovšem vzhledem k velké variabilitě jak informačních systémů, tak i podniků je důležité, 

aby před každým řádným hodnocením IS byla vždy provedena důkladná komplexní 

analýza, které zkoumá nejen samotný informační systém, ale i podnikové procesy, na 

které se IS váže. 

 

V rámci analýzy je představena zkoumaná společnost ŽĎAS, a. s., která působí 

v těžkém průmyslu a specializuje se zejména na strojírenství a metalurgii. Informační 

systém společnosti je vyvinut na míru pracovníky IT oddělení a je jimi i dále spravován 

a rozšiřován. V analytické části je dále popsána kompletní struktura systému, jeho 

vazby na důležité podnikové procesy a také jsou popsány silné a slabé stránky systému. 

Mezi slabé stránky patří zejména absence elektronické výměny dat (EDI) a roztříštěný, 

nekompletní CRM systém.  

 

Ze slabých stránek systému vzešly celkem 2 návrhy na zlepšení. Prvním návrhem je 

zavedení elektronické výměny dat (EDI) a druhým návrhem je vytvoření nového 

jednotného CRM systému. V rámci zavedení EDI je nejprve popsán celý princip 

komunikace, dále je vysvětleno konkrétní nastavení jednotlivých serverů, které jsou pro 

EDI potřeba, a nakonec byla naprogramována samotná elektronická výměna dat 

v jazyku PHP. V rámci zavedení nového CRM systému jsou tabulkově popsány a 

dodělány všechny datové části, které by měl nový jednotný CRM systém obsahovat. Po 

stanovení datové struktury byl dále vytvořen grafický koncept uživatelského rozhraní, 

který přehledně znázorňuje novou podobu CRM systému.  

 

V rámci obou návrhů byla dále zpracována předběžná kalkulace nákladů, které by byly 

potřeba k úplné realizaci obou změn. Veškeré výstupy byly předány odborným 

pracovníkům společnosti ŽĎAS, a. s. a budou pravděpodobně v blízké době 

realizovány.         
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