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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na návrh informačního systému pro malou firmu. Cíl práce 

je analýza současného stavu a návrh nového řešení, které by bylo vhodné a odpovídalo 

současným požadavkům investora. Dále se zmíním také o teoretickém pozadí návrhu 

informačních systémů. 

 

Klíčová slova 

Informačního systém, ERP, informační technologie, analýza, skladové 

hospodářství  

 

Abstract 

This thesis is focused on information system design for small company. Aim of 

this thesis is to review the current conditions and to design new solution comply with the 

requirements of investor. Futher mention of the theoretical background of information 

system design. 

 

Keywords 

Information system, ERP, information technology, analysis, warehouse 

management 
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ÚVOD 

Informační systémy byly v minulosti doménou spíše velkých podniků. Hlavně kvůli 

vysoké ceně za jejich zavedení. S postupem času ale vzrůstala potřeba tyto systémy zavést 

i do podniků menších, a tím posilovat jejich konkurenceschopnost vůči ostatním 

subjektům na trhu. V současné době existuje na trhu již velké množství produktů, které 

si může dovolit i menší firma 

Díky informačním systémům jsou dnes podniky schopné efektivněji řídit nejen 

veškeré své zdroje, ale například i zlepšovat komunikaci ve firmě nebo zkvalitňovat 

spolupráci se svými obchodními partnery. Například dodavateli materiálu, nebo 

zákazníky. To umožňuje snižovat náklady a zlepšovat peněžní toky ve firmě. Informační 

systémy také umožňují analyzovat získaná data. Podle takto nabytých dat pak může 

vedení firmy snadněji predikovat další vývoj na trhu. 

Práce s informacemi se tak stává důležitou činností každého podniku od toho 

nejmenšího až po ten největší. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat návrhem informačního systému pro firmu 

Kovolika Stainless s.r.o, - malou firmu zabývající se nerezovou výrobou především do 

gastronomických provozů a zdravotnických zařízení. V této společnosti, jsem provedl 

analýzu, na jejímž základě jsem navrhl postupy, které by měli vést ke zlepšení odhalených 

nedostatků. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je navrhnout informační systém pro malou výrobní firmu, 

který v souladu s jejími požadavky zjednoduší práci jak zaměstnancům tak vedení firmy, 

zefektivní řízení a procesy probíhající ve firmě.  

Součástí práce bude rozbor stávající situace firmy, zhodnocení stávajícího řešení s 

cílem nalezení disproporcí a možností na celkové zlepšení současného stavu.  

Výstupem práce bude vytvoření návrhů řešení a jejich zhodnocení s ohledem na 

situaci a podmínky ve firmě. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

2.1. Informační systém (IS) 

V publikaci Efektivnost informačních systémů zmiňuje Molnár (2000, s. 15) svoji 

definici z publikace Moderní metody řízení informačních systémů (1992): 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“  

 

2.1.1. Informační technologie 

       Informační technologie jsou nástroje, metody a znalosti, které využíváme ke 

zpracování dat (1).  

 

2.1.2. Informační infrastruktura 

Informační infrastruktura je tvořena z několika složek. Kvalita těchto složek 

ovlivňuje fungování a efektivitu celého IS.  Tyto složky by měly být vzájemně vyvážené 

a mělo by docházet k jejich postupnému zlepšování. Žádná součást IS by tedy neměla 

výrazně převyšovat ty ostatní, např. předimenzovaný hardware (2). 

Informační systém se skládá z (2): 

 Hardware – výpočetní technika 

 Software – programy 

 Orgware – řízení a organizace IS 

 Peopleware – uživatelé systému 

 Dataware – data 
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2.1.3. Potenciál a přínosy informačních systémů 

Informační systémy pomáhají při zlepšení komunikace se zákazníky a dodavateli, 

zefektivňují podnikové procesy a zlepšují celkovou komunikaci a výměnu dat. Tím 

dochází ke snižování doby k vykonání nejrůznějších úkonů a šetří tak náklady. Díky 

přístupu ke správným a včasným informacím je například možné snížit nebo zcela zrušit 

skladové zásoby. Dále mohou sloužit k inovaci starších produktů a služeb jako 

sprostředkovatel přístupu na nové trhy nebo ke zvýšení tržeb a zisků (elektronický 

obchod) (3). 

Efekty podnikových systémů můžeme rozdělit na (3): 

 Strategický přínos – zvyšování kvality výrobků a služeb podle zákaznických 

požadavků 

 Dílčí konkurenční výhoda – zrychlení dodávky zboží 

 Zvýšení konkurenceschopnosti – zajištěním lepší komunikace s obchodními 

partnery 

 Posilování dobrého jména podniku – mezi partnery, na veřejnosti atd. 

 Zvýšení výkonosti a kvality řízení – zrychlení podnikových procesů 

 Zajištění základní provozuschopnosti – účetnictví, fakturace, obchodní 

operace 

 

2.2. ERP systémy 

Enterprise resource planning – informační systémy pro plánování zdrojů v podniku.  

„Účinný nástroj, který je schopný pokrýt plánování a řízení hlavních interních 

podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, 

od operativní až po strategickou.“ (4, s. 148) 

ERP jsou softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat. Pomáhají řídit celý 

logický řetězec probíhající v podniku od nákupů, skladování, výdej materiálu, řízení 

obchodních styků, expedici až po plánování vlastní výroby a s tím spojeným finančním a 

nákladovým účetnictvím a také řízení lidských zdrojů. ERP dále ovlivňují podnikové 

procesy ve firmě. V mnoha případech tyto procesy automatizuje nebo je jen podporuje. 
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Samotné ERP představuje jádro podnikového informačního systému, na které jsou 

dále navázány aplikace typu SCM – supply chain management, CRM – customer 

relationship management a BI – bussines inteligence. Soubor těchto aplikací tvoří 

rozšířené ERP, které nazýváme také ERP II (3). 

 

Obr. 1: Schéma rozšířeného ERP 1 (http://www.cvis.cz/pictures/660_01.jpg) 

 

2.3. Supply Chain Management (SCM) 

Podniky za současného stavu jsou tlačeny na snižování nákladů, ale zároveň i na 

zvyšování kvality služeb, které poskytují svým zákazníkům. Jedním z řešení této situace 

je zavedení supply chain management softwaru - tedy programu na řízení dodavatelského 

řetězce (7).  

Vytvoření efektivního dodavatelsko-odběratelského řetězu je však mimo zavedení 

softwaru SCM nutné i patřičné přizpůsobení podnikových procesů (7).  
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SCM je definován jako: 

„SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelských řetězců, event.. sítí, 

představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci a řízení a k maximální 

efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na 

koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů 

s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologii. Prostřednictvím 

propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet 

informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost 

celého řetězce.“ (3, s. 78) 

 

Obr. 2: Schéma dodavatelského řetězce na bázi internetu (3, s. 78) 

      SCM se skládá z pěti komponent: 

 Plán – Řízení zdrojů směrem k naplnění požadavků zákazníka na výrobek 

nebo službu. Je zapotřebí zvolit vhodnou strategii a tuto strategii 

monitorovat, aby byla efektivní a poskytovala zákazníkovi vysokou 

hodnotu za nízké náklady (1).  

 Nákup – Výběr správných dodavatelů materiálů a služeb, které 

potřebujeme pro zajištění vlastní výroby. Pro zvýšení kvality vztahů se 
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provádí monitoring vztahu podle ocenění dodávky, dodacích a platebních 

podmínek. Podle těchto sledování pak dochází k postupnému zlepšování 

vztahů. Nákupy jsou pak úzce navázané na procesy týkající se řízení zásob 

(1). 

 Výroba – Rozvrhovaní činností a operací nutných pro výrobu. Součástí je 

kontrola kvality a příprava expedice (7). 

 Expedice – Koordinace příjmu zakázek od zákazníka. Využití skladů a 

transportních možností při dodání zákazníkovi. V této části je zajištěná 

fakturace a placení (1).  

 Reklamace – Příjem vadného zboží od zákazníka nebo pomoc při potížích 

s dodávkou (1). 

 

2.4. Customer Relationship Management (CRM) 

Hlavním úkolem aplikace typu CRM je udržování a rozvoj vztahu se zákazníkem, 

shromažďuje, třídí a zpracovává o něm informace (8).  

Je to jedna z hlavních oblastí použití ICT v podnikové praxi, která má velký potenciál 

přínosů.  

„Software CRM pomáhá organizacím při dosahování jejich cílů v oblasti vztahů se 

zákazníky tím, že měří klíčové indikátory výkonosti získávané právě prostřednictvím CRM 

v rámci zákaznického životního cyklu. Tím se zvyšuje interní efektivnost a cílenost 

různých akcí, například marketingových kampaní. (3, s. 90) 

Jedním z cílů zavedení CRM je zlepšení koordinace při komunikaci se zákazníkem 

v rámci podniku. Například aby nebylo nutné opakované dotazování na poruchu nebo 

reklamaci výrobku, když zákazník už danou situaci jednou objasnil  (8). 

Díky aplikacím CRM tak může být zákazník v komunikaci s více dodavateli 

produktu, porovnat jejich nabídky a podle toho si vybrat pro něj nejvýhodnější možnost. 

To ale může ohrozit zákazníkovu loajalitu k jednomu dodavateli. Je proto vhodné 

komunikovat se zákazníkem i jinak a neopouštět dříve používané komunikační kanály, 

tzn. nesoustředit se například čistě na komunikaci pomocí webu (3).  
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2.4.1. Funkcionalita CRM 

 Operativní CRM – podpora pro podnikové procesy tzv. „front office“. 

Každá interakce se zákazníkem (prodej, reklamace, marketingové sdělení) 

je zaznamenána do databáze a v případě potřeby může každý zaměstnanec 

informaci z této databáze využít  (3).  

 Kooperační CRM – dochází k přímé interakci se zákazníkem, např. 

prostřednictvím internetu. Cílem této komunikace může být zlepšení 

poskytovaných služeb nebo snížení nákladů  (3). 

 Analytické CRM – provádí analýzu dat o zákaznících k různým účelům 

jako je třeba navrhování marketingových kampaní, vhodné nacenění 

produktů nebo vývoj nových produktů  (3). 

 

2.5. Business Intelligence (BI) 

Ve vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí narůstá potřeba se umět rychle  

a správně rozhodnout a k tomu je potřeba mít rychle a přehledně dostatek relevantních 

informací, které se ale často mění. Přesně pro tyto situace se využívají nástroje typu BI  

(2). 

BI aplikace slouží především pro top a střední management, analytiky a plánovače 

specialisty. Nabízí pomocí tabulek a grafů uživateli určité agregované informace za delší 

časové období a tím zpřehledňují data, ze kterých lze vyčíst různé souvislosti a trendy, 

které v podniku probíhají. K tomuto účelu se používají data zachycená v databázích z 

dalších podnikových aplikací jako je ERP, SCM a CRM (3). 

 

„BI představuje sadu konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodovacích 

procesů firmy. 

BI je výraz pro procesy, znalosti, aplikace, platformy, nástroje, technologie, které 

podporují porozumění datům, jejich vztahům a trendům. 
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BI poskytuje podnikům prostředky pro sběr a analýzu dat, které usnadňují reporting, 

dotazování a ostatní analytické činnosti.“ (3, s. 95) 

Svým uživatelům umožňuje BI nahlížet do aktuálních informací, jako jsou například 

stavy skladů, aktuální prodeje určitého produktu nebo míra aktuální rozpracovanosti 

výrobků.  Dále naleznou využití například při jednání s obchodními partnery nebo 

vlastními spolupracovníky, kterým názornou formou osvětlí danou situaci. Pomocí 

mobilních zařízení mohou být tyto data přístupné kdykoli a odkudkoli (3). 

 

2.5.1. Online Analytical Procesing (OLAP) 

Pro analýzy se příliš nehodí, aby data byla uložena do vzájemně propojených 

jednoduchých tabulek, protože pro tyto účely je nutné pracovat s obrovským množstvím 

dat a zjišťovat agregované hodnoty, které nejsou v relačních databázích automaticky 

ukládána stejně jako historická data. Technologie OLAP proto umožňuje pracovat s daty 

uloženými do multidimenzionálního prostoru, který se definuje podle požadavků 

budoucích uživatelů. Tento prostor se skládá většinou z jedné tabulky faktů a více tabulek 

dimenzí, které nám umožňuje sledovat daná fakta podle různých pohledů. Tato data jsou 

uchována v tzv. datových skladech (data warehouses) (2).  

 

Obr. 3: Uložení dat v datové kostce 

(http://www.codemag.com/Article/Image/1103091/Goff_figure02.png) 
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2.6. Podnikové procesy 

Pro trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb v podniku je nutné pochopení 

procesů, které zde probíhají. Tyto procesy je potřeba regulovat, aby co nejvíce 

napomáhaly dosažení stanovených cílů. Těchto cílů musí být dosahováno s co nejnižšími 

možnými náklady a s co nejvyšší získanou přidanou hodnotu - tedy aby byl proces co 

nejefektivnější (9). 

Každý proces je ovlivňován řadou vlivů, takže při opakované činnosti procesu se 

výsledky mohou částečně lišit, a proto je nutné procesy modelovat a regulovat tak, aby 

výstupní parametry dosahovaly stabilní úrovně (9). 

Hlavní vlastností procesu je tedy jeho standardizace a opakovatelnost. Každý proces 

musí mít určeného svého vlastníka, který je za něj zodpovědný (3). 

 

„Procesem chápeme soubor vzájemně souvisejících nebo působících činností, které 

využívají zdroje a přeměňují vstupy na výstupy.“ (15) 

 

Obr. 4:  Rozšířený model procesu (9) 
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Procesní přístup byl vytvořen pro snadnější pochopení materiálových, informačních 

a finančních toků uvnitř organizace a pro jejich vzájemné sladění do efektivnějšího celku 

(9).  

Netýká se jen samotné výroby, ale i všech ostatních činností v podniku jako 

administrativní činnost nebo komunikace se zákazníky a obchodními partnery, za 

podpory aplikací CRM a SCM (3).  

 Proces se skládá z těchto základních objektů (3): 

 Cíle – stav, kterého má být pomocí procesu dosaženo, např. zvýšení tržeb, 

zavedení nového produktu 

 Vstupy – objekty, které jsou procesem přetvářeny (suroviny, informace, 

lidská práce) 

 Výstupy – výsledky nebo produkty procesu 

 Podpůrné objekty – mohou to být stejně jako u vstupů suroviny nebo 

informace, které ale nejsou daným procesem přetvářeny nebo 

spotřebovány 

 Řídící objekty – řídí průběh procesu 

Procesy dále můžeme rozdělit do tří skupin podle významu pro podnik (3): 

 Klíčové – procesy, které slouží k naplnění poslání organizace a uspokojují 

vnějšího zákazníka 

 Podpůrné – slouží pro vnitřního zákazníka v organizaci. Nelze jej 

vyčlenit, aniž by to ohrozilo její strategii nebo poslání 

 Vedlejší – také slouží pro vnitřního zákazníka. Tuto skupinu procesů však 

můžeme bez ohrožení strategie a poslání organizace vyčlenit, např. 

pomocí outsourcingu 

2.7. Životní cyklus IS 

Životní cyklus informačního systému prochází několika fázemi. Tyto fáze se stále 

opakují. Souvisí to především se skutečností, že se objevují nové poznatky a výrobci IS 

vytváří nová řešení pro zlepšení fungování podniku a lepší využívání zdrojů (3). 

Životní cyklus můžeme rozdělit do 4 základních fází (3).  
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2.7.1. Výběr  

Z vedení je rozhodnuto o zavedení informačního systému. Na základě toho je 

vytvořen řešitelský tým, který má na starost výběr IS. Tento tým by měl být složen ze 

zástupců všech oblastí podniku, kteří dobře znají svojí oblast a ví, jaké mají uživatelé v ní 

potřeby. Tento tým vybírá vhodná kritéria pro hodnocení nabízených řešení. Podle těchto 

hodnotících kritérii probíhá výběrové řízení, ve kterém je nalezeno vhodné řešení pro 

podnik z hlediska funkčnosti, možnosti rozvoje daného systému, služby které poskytuje 

případný dodavatel a v neposlední řadě samozřejmě podle ceny. Posledním krokem je 

uzavření smluv o zavedení IS. (3) 

 

2.7.2. Implementace 

Dalším krokem je zavedení systému v organizaci. Do této fáze patří přizpůsobení 

systému pro konkrétní podnik, dodávky hardwaru a softwaru, naplnění databází daty, 

vytvoření různých číselníků a kusovníků tak, aby byl celý systému funkční (3).  

V neposlední řadě sem patří také příprava uživatelů a správců nejen ve formě 

školení, ale také ve formě psychologické přípravy na změnu jejich pracovního prostředí 

a návyků (3).  

Rozhodne se o tom, zda dojde k postupnému přechodu na nové řešení s tím, že 

budou nějakou dobu oba systému běžet paralelně nebo dojde k jednorázovému přechodu 

v jeden okamžik. Po té následuje testovací provoz, ve kterém se objeví případné 

nedostatky (3).  

Celá tato fáze je kritická. Ve velké míře totiž ovlivňuje úspěšnost celého projektu 

zavedení IS - především dodržení časové harmonogramu, jehož porušení by mohlo celý 

projekt velmi prodražit. Trendem poslední doby je výrazné zkracování tohoto časové 

úseku, a tak i snižování nákladů, která daná organizace má v souvislosti se zavedením IS 

(3). 
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2.7.3. Provoz 

Využívání IS k běžnému provozu organizace, spojené s odstraňováním 

případných problémů. Během provozu IS je také nutné sledovat, jak celý systém funguje 

a pomocí vhodných metrik tyto údaje zaznamenávat a vyhodnocovat, a tím tak 

zkvalitňovat celý proces řízení podnikové informatiky. Jedním z možností k optimalizaci 

správy řízení informačního systému může být metoda ITIL nebo COBIT (3).  

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je z pohledu byznysu lehce 

upravitelný rámec prověřených konceptů a postupů (best practice), s pomocí kterých 

dosáhne organizace požadované úrovně IT služeb, a překoná překážky související 

s rozvojem svých informačních systémů (10). 

 „COBIT je rámec nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT governance). Je 

to soubor nejlepších praktik a postupů, které pomáhají organizaci dosáhnout 

strategických cílů pomocí efektivního využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik.“ 

(11) 

 

2.7.4. Inovace 

 Analyzování chodu systému a v případě nedostatků jeho zlepšení (upgrade) anebo 

přechod na nové řešení (3). 

 

2.8. Informační strategie 

Bez existence informační strategie podniku není možné efektivně investovat do IS/IT. 

Nerespektování této strategie vede ke zbytečnému a neúčelnému nákupu počítačů a 

softwaru, který se nakonec ukázal být nepotřebný nebo vzájemně nekompatibilní 

s dalšími programy. Toto nerespektování strategie pak může vyústit v postupnou ztrátu 

konkurenceschopnosti a při delším trvání pak i vlastní existenci podniku (1). 

„Informační strategií obecně rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich dosažení.“ (1, 

s. 19) 
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Zaměření informační strategie by se mělo snažit odpovědět na otázky jak pomocí 

IS/IT např. zvýšit výkonnost zaměstnanců, získat konkurenční výhodu nebo jak 

podporovat dosahování strategických cílů v podniku (1). 

 

Obr. 5: Proces formulace informační strategie podniku (1, s. 20) 

Definování informační strategie by mělo probíhat formou dialogu mezi obecným 

managementem a odborníky z prostředí informatiky, externími nebo interními. 

Informační strategie by neměla být zaměřená pouze na řešení technických problému, ale 

měla by být orientována na analýzu procesů a jejich možnou podporu aplikacemi IS/IT 

(1). 

Strategie by měla řešit komplexní systematické zavádění IS/IT včetně vytváření 

potřebné infrastruktury, tedy zázemí pro trvalý rozvoj podnikové informatiky, proto je 

žádoucí aby úroveň podnikové infrastruktury mírně předbíhala úroveň informačních 

systémů, v žádném případě se nesmí stát jeho brzdou. Pokud by byla informační 

infrastruktura zaostalá za současnými trendy v IS/IT, snižovalo by to možnost podniku 

včas reagovat na některé změny v tomto odvětví a dostal by se tak do konkurenční 

nevýhody (1). 

 

2.8.1. Přístupy k informační strategii 

Informační strategie určuje to, jak management vnímá celkovou funkci IS/IT 

v podniku, podle toho jsou přidělovány zdroje a je hodnoceno, zda tyto zdroje jsou 

efektivně využívány a zvyšují tak celkovou konkurenceschopnost podniku. Parsons tyto 

přístupy rozděluje následovně (1). 
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 Monopol – aplikace IS/IT jsou realizovány jedním útvarem pro všechny 

uživatele, tím je zajištěna dobrá kontrola nad výdaji. Umožňuje rychle 

uspokojit všechny uživatele, často ale neberou ohled na specifické 

požadavky konkrétních uživatelů. 

 Centrální plánování – strategie IS/IT je plně integrována s podnikatelskou 

strategii, je řízena útvarem na vrcholové úrovni managementu, to 

umožňuje efektivní nákupy, optimální rozdělení zdrojů a lepší pochopení 

potřeb společnosti. Je však málo flexibilní, vyžaduje vysokou 

angažovanost top managementu a často se setkává s odporem podřízených 

řídících složek. Tento typ přístupu se uplatňuje hlavně ve velkých 

nadnárodních holdingových organizacích. 

 Vedoucí role – aplikace IS/IT je pro organizace s tímto přístupem klíčový 

nástroj pro zvyšování své konkurenceschopnosti, využívá nejmodernější 

technologie a s tím jsou spojeny také vysoké náklady, které tato strategie 

využívá. S tímto přístupem se nejčastěji setkáváme u firem podnikajících 

v informačních technologiích 

 Volný trh – tato strategie předpokládá, že uživatelé znají nejlépe své 

potřeby, co se týče zajištění IS/IT, proto jim nechává volnou ruku ve 

výběru těchto nástrojů. Takto vedený útvar má ale jen malou podporu 

vrcholového managementu, a v poskytování svých služeb musí čelit vnější 

konkurenci. Pokud by útvar v konkurenci neobstál, je lepší jeho služby 

outsourcovat. Tento způsob vedení také často způsobuje plýtvání zdroji a 

nerovnoměrnému rozvoji IS/IT. 

 Omezené zdroje – Útvar IS/IT je veden jako nákladové středisko, o složení 

aplikací a výdajích rozhodují finanční manažeři. Hlavním kritériem 

hodnocení je návratnost vložené investice. Tento přístup příliš nereflektuje 

potřeby uživatelů a IS/IT není chápána jako konkurenční zbraň. 

 Nezbytné zlo – využití IS/IT pouze v případech kdy to nařizují předpisy 

nebo tam kde není jiná možnost řešení, je vyžadována vysoká návratnost 

investice. Tento přístup vede k odchodu schopných zaměstnanců a ztrátě 

konkurenceschopnosti. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V následující kapitole shrnu současnou situaci ve firmě, z několika úhlů pohledu. 

Zaměřím se především na její technickou vybavenost s ohledem na hardware a software, 

který v současné době využívá. Dále také popíši konkurenci firmy pomocí Porterovi 

analýzy pěti konkurenčních sil a v neposlední řadě provedu SWOT analýzu firmy. 

 

3.1. Základní informace o firmě 

Název:    Kovolika Stainless s.r.o 

Sídlo:     Brno, Tovární 739/1, PSČ 64300 

IČO:    26933217 

DIČ:    CZ26933217 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán:  jednatel – Radana Lišková 

    jednatel – Luděk Liška 

Spisová značka:   C 46014 vedená u Krajského soudu v Brně   

 

3.2. Popis firmy 

Firma zahájila činnost v oboru gastronomie v roce 1994, později v roce 2004 se firma 

přeměnila do dnešní podoby, kdy přibyla vlastní výroba nerezového vybavení na míru 

především do oboru gastronomie, své výrobky firma dokáže přizpůsobit téměř jakýmkoli 

požadavků zákazníka, proto mezi její další zákazníky patří např. i firmy z oblasti 

zdravotnictví, chemického průmyslu ale i soukromé osoby. Ty mají zájem především o 

designové věci, jako jsou zábradlí nebo brány. 
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Zaměření je tedy především na B2B, má vybudovanou dobrou pověst a velkou 

základnu stálých zákazníků. Část své výroby dodává i do státního sektoru nejrůznějším 

institucím. Dlouhodobě spolupracuje s několika dodavateli materiálu, a strojů.  

Kromě výroby firma zajišťuje též dopravu svého zboží k zákazníkovi, montáž svých 

výrobků a také jejich servis. 

 

3.3. Předměty podnikání 

Hlavní činností firmy je tedy výroba a montáž nerezového nábytku, další předměty 

podnikání jsou: 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

 Hostinská činnost 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Zámečnictví, nástrojářství 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 

 

3.4. Tržní prostředí 

Firma má pevné postavení na trhu, svoje výrobky dodává především do ČR, menší 

část zakázek se realizuje i v zahraničí hlavně na Slovensku. Zákazníci jsou zejména 

obchodní firmy dodávající kompletní řešení pro gastronomické provozy. Část ale tvoří i 

přímo cílový odběratelé, jako jsou například restaurace, obchody nebo velké jídelny.  

Hlavní konkurenční zbraň je především naprostá ochota přizpůsobit se zákazníkovi 

co se týče parametrů výrobku, většina konkurentů nabízí pouze jedno řešení nebo jen 

málo modifikací svých produktů. 
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3.5. Informační technologie ve firmě 

V této části shrnu informační technologie, které firma v současné době využívá ke 

svému provozu. Ke správě informačních technologii firma využívá služeb externí firmy. 

 

3.5.1. Hardware 

Informační technologie jsou využívány pro několik oblastí, je to především 

činnost spojená s administrativou a účetnictvím, jeden počítač je vyhrazen pro pracovníka 

pověřeného návrhem podkladů pro výrobu na CNC a NC strojích. K těmto účelům vlastní 

firma tři pracovní stanice ve formě desktopového řešení, a dva notebooky. 

 

Tabulka č. 1: Parametry stolních PC 

Procesor AMD A6-6400K 

RAM 4 GB 

Velikost HDD 500 GB 

Operační systém Windows 7 Professional 

Grafická karta Integrovaná v procesoru AMD Radeon HD 8470D 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tyto stolní počítače jsou prozatím dostačující  vzhledem k aplikacím, které jsou 

na nich používány. V dohledné době nebude nutné je nahrazovat. 

 

Tabulka č. 2: Parametry notebooků 

Procesor I7-4702MQ 

RAM 8GB 

Velikost HDD 512 GB SSD 

Operační systém Windows 10 Pro 

Grafická karta AMD Radeon HD 8750M 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Notebooky převyšují současné požadavky na výkon a v následujících letech je 

nebude nutné nahrazovat.  

 

3.5.2. Software  

Na všech stolních počítačích jsou nainstalovány operační systémy od firmy 

Microsoft, na stolních počítačích je nainstalován systém Windows 7 Professional, na 

noteboocích je nainstalován systém Windows 10 Pro. 

Firma využívala pro správu účetnictví software Waria, ten ale přestal být v lednu 

2015 vyvíjen a firma byla nucena přejít na účetní software Money S3 od firmy CÍGLER 

SOFTWARE, pro přechod z programu Waria na Money S3 byl přímo vyroben program 

na automatické převedení dat ze starého softwaru na nový. V současné době ale ve firmě 

využívají oba produkty a velmi pozvolna přechází na nový software.  

Velmi využívaným softwarem ve firmě je sada kancelářských nástrojů Microsoft 

Office 2013, ten software je nainstalován na každé pracovní stanici, nejvyužívanější 

nástroj z této sady je tabulkový procesor MS Excel, ten je využíván pro evidenci výrobků, 

správu reklamací a servisní evidenci. 

Využití informační technologie také z části vyžaduje i výrobní proces. Při nedávné 

investici do nové výrobní linky přibyla potřeba na navrhování postupů v softwaru typu 

CAD. K tomuto účelu vlastní firma jednu licenci softwaru ZW3D od firmy ZWSOFT, 

který nabízí 3D CAD/CAM řešení. Dále zaměstnanci využívají program DraftSight pro 

tvorbu 2D výkresů. 

Mezi další software, který firma využívá, patří například: 

 TeamViewer – pro sdílení dat mezi počítači, a vzdálenou správu dalších 

počítačů ve firmě 

 Dymo Label Software – pro výrobu popisných nálepek ve speciální 

tiskárně 

 ESET Secure Office – antivirový program 

 Total Comander – správa souborů 
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3.5.3. Počítačová síť 

Počítačová síť je připojena k internetu pomocí bezdrátového spojení, toto spojení 

zajišťuje firma RYWASOFT, která garantuje rychlost připojení 20 Mbps při stahování a 

5 Mbps při odesílání. Tato rychlost není zrovna ideální obzvlášť při situaci, kdy by se 

firma rozhodla pro využití některých cloudových služeb, jako třeba datová uložiště. 

V dané lokalitě, která je vzdálená od infrastruktury většiny poskytovatelů internetu tak 

není příliš mnoho alternativ pro lepší podmínky. 

Samotná síťová infrastruktura ve firmě je realizování routerem, kterým je 

zajištěno připojení k internetu, a pomocí dvou switchů, které zajišťují rozvod sítě do 

jednotlivých kancelářských prostor a připojení k pracovním stanicím. V kancelářských 

prostorách se také nachází access pointy pro přístup do bezdrátové sítě Wi-Fi. 

Jednou ze součástí počítačové sítě je i několik IP kamer, které jsou využity 

k monitoringu majetku. 

 

3.5.4. Elektronická pošta 

Důležitou oblastí, ve které firma využívá informační technologie je komunikace 

s obchodními partnery, k tomuto účelu firma využívá emailové služby od firmy Savana, 

která zajišťuje vlastní e-mailovou schránku. 

 

3.5.5. Webhosting 

Firma vlastní webové stránky sloužící ke komunikaci se zákazníky a pro vlastní 

propagaci. Tyto stránky jsou umístěny stejně jako schránka elektronické pošty u firmy 

Savana. 

 

3.5.6. Zhodnocení 

Co se týče počítačů je firma vybavena uspokojivě a v nejbližší době nebude 

potřebovat žádné větší investice do hardwaru. 
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Horší je situace co se týče komunikační infrastruktury a přístupu k internetu, tato 

oblast je na nízké úrovni, a jak jsem uvedl výše například při využití některých 

cloudových služeb, jako třeba ukládání větších objemů dat, nemusí rychlost internetu 

dostačovat. 

Firma by mohla lépe využít i svůj současný software, například ekonomický 

systém Money S3 s  nabízí modul pro vedení skladových zásob a možnost jejich 

analyzování. Dále to může být například využití nástroje MS Access ze sady MS Office 

2013, které by zpřehlednilo vedení informací o svých výrobcích a reklamacích, místo 

současného využívání nástroje MS Excel. 

S těmito změnami by měla postupně přicházet i obměna hardwarového vybavení 

související s vyšším využíváním dalších aplikací. 

 

3.6. SWOT analýza 

3.6.1. Silné stránky – Strenghts 

 Tradice – firma má vybudovanou dlouhou tradici ve výrobě nerezového 

vybavení do gastronomie, díky čemuž má dobré postavení na domácím 

trhu. 

 

 Stálí zákazníci – firma se může chlubit širokou základnou zákazníků, 

s kterými má nadstandartní obchodní vztahy, a kteří pravidelně odebírají 

velká množství výrobků. 

 

 Dodavatele – spolehliví dodavatelé, se kterými má firma dlouholeté 

kvalitní obchodní vztahy. 

 

 

 Produkty – firma vyrábí produkty s vysokou kvalitou zpracování, které 

jsou naplno přizpůsobeny zákazníkovi, kterou doplňuje dalšími službami, 

vedoucí k plné spokojenosti zákazníků. 
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 Flexibilita – dodání zboží v případě potřeby v nejbližší možnou dobu, 

v některých případech i během několika hodin. 

 

3.6.2. Slabé stránky – Weaknesses 

 Závislost na zaměstnancích – proces výroby je závislí na klíčových 

pracovnících, kteří mají důležité znalosti nutné pro bezproblémový chod 

firmy. Při dlouhodobé nebo trvalé absenci může dojít ke zbrzdění nebo i 

zastavení výroby, a celá situace tak může negativně ovlivnit existenci 

firmy. 

 

 Skladová evidence – ve firmě nefunguje evidence skladů, veškeré nákupy 

se řeší kontrolou v závislosti na velikosti plánovaných zakázek. Toto 

způsobuje, že některé zásoby leží ve skladu dlouho a stoupají tak náklady 

na její skladování. V opačném případě je při špatném odhadu potřeby 

daného materiálu na skladu nedostatek a výroba tak může být opožděna. 

 

 Výrobní dokumentace – Výrobní dokumentace se udržuje pouze 

v papírové podobě v jednom exempláři, který využívá několik lidí a musí 

se tak o něj dělit. Často je dokumentace potřebná na více místech a tím 

pádem není k dispozici. Tato forma také není v hodná pro archivaci, 

protože je příliš náchylná na poškození. 

 

 Marketing – firma nevyužívá žádné marketingové nástroje. 

 

3.6.3. Příležitosti – Opportunities 

 Marketing – využití marketingových nástrojů, pro přilákání nových 

zákazníků a rozšíření svého podílu na trhu. 

 

 Rozšíření nabídky výrobků – přilákání nových zákazníků, zaměření se 

například na soukromé osoby. 
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 Investice do nových výrobních technologii – zefektivnění a zkvalitnění 

výrobního procesu. 

 

 Zavedení nového informačního systému – zavedení skladové evidence, 

databáze výrobků atd. 

 

 Rozšíření výrobních kapacit – zvýšit výrobní potenciál a expandovat tak 

na trhu 

 

 Expanze na evropské trhy – větší rozvoj i mimo Českou republiku, 

především státy v blízkosti (Polsko, Rakousko, Německo). 

 

 

3.6.4. Hrozby – Threats 

 Absence klíčového zaměstnance – tato situace, by zapříčinila zpomalení 

nebo i zastavení výroby a mohla by vést k finančním problémům, při 

delším trváním této situace i k problémům existenčním. 

 

 Ztráta konkurenceschopnosti – firma ztratí konkurenceschopnost 

z důvodů neefektivního využívání zdrojů. 

 

 Konkurence – na trh vstoupí nový subjekt, který využije slabin firmy a 

nahradí její místo na trhu. 

 

 Změna legislativy  
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3.7. Marketing 

Firma momentálně nemá žádnou marketingovou strategii, proto by bylo vhodné v této 

oblasti provést opatření pro zlepšení povědomí o firmě, a pokusit se tak přilákat nové 

zákazníky.  

 

3.7.1. Marketingový mix 4P 

 Product – firma disponuje velmi kvalitním produktem, který přizpůsobí do 

detailu podle požadavků zákazníka, ke zboží poskytuje dvouletou záruku, 

a servis během celého životního cyklu produktu. 

 

 Price – cena se odvíjí především od náročnosti daného produktu, podle 

jeho komponentů a materiálu, který na něj byl použit. Přestože se jedná, 

převážně o kusově vyráběné produkty s vysokým podílem lidské práce 

jsou ceny i ve srovnání s konkurencí vzhledem ke kvalitě příznivé. Oproti 

zahraničním výrobcům pak mohou být ceny i násobně nižší. Cena vychází 

z pevného ceníku avšak tato cena je ovlivněna celkovým objemem 

zakázky. Další faktor ovlivňující cenu je pak dlouhodobá spolupráce 

s daným zákazníkem a dobou splatnosti závazku. 

 

 Place – firma má jedno sídlo v Brně kde probíhá, výdej zboží. Do 

budoucna je zde v plánu vybudovat showroom, kde se budou představovat 

produkty firmy, a kde budou probíhat školení na jejich výrobcích tak aby 

se stali atraktivními pro potenciální zákazníky. 

 

 Promotion – V tuto chvíli jsou jediným propagačním materiálem firmy jeji 

webové stránky, které byli do současné podoby uvedeny před třemi lety. 

Firma se také účastní veletrhů zaměřených na gastronomii. V budoucnu 

by ale mohli přijít další propagační kanály, jako jsou třeba sponsoring 

např. sportovních akcí, placená reklama v internetových vyhledávačích 

nebo reklama v lokálních médiích, jako jsou místní televize a tisk. 
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3.8. Komunikace 

V této části se budu zabývat prostředky, které firma využívá pro komunikaci jak 

s vnitřním tak i vnějším prostředím. 

 

3.8.1. Komunikace s obchodními partnery 

Komunikace jak se zákazníky tak i s dodavateli neprobíhá podle předem 

naplánovaných činností. Využívá se k ní především telefonu a elektronické pošty, 

v některých případech osobní setkání. 

V případě komunikace se zákazníkem se jedná o domluvu prostřednictví telefonu, 

kde se dojedná časová a kapacitní proveditelnost zakázky a poté pomocí e-mailu se předá 

konkrétní dokumentace s požadavky zákazníka, poté může následovat osobní návštěva 

technika, který posoudí situaci na místě. 

Jednání s dodavatelem zboží probíhá většinou pomocí elektronické pošty, 

v případě menších operativních objednávek se vše vyřizuje telefonicky. 

 

3.8.2. Interní komunikace 

Interní komunikace probíhá převážně osobním setkáním, v případě že se pohybuje 

pracovník nebo vedoucí v terénu je kontaktován telefonicky.  

Vzhledem k nízkému rozšíření informačních technologií ve firmě není využívána 

žádná interní komunikační síť, případný přenos souborů je řešený buď pomocí e-mailu, 

nebo pomocí flashdisků, to se týká především přenosu programů z počítače do NC/CNC 

strojů. 
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3.9. Porterova analýza pěti konkurečnch sil 

Tato část kapitola shrnuje informace o konkurenčním prostředí firmy podle Portera. 

 

3.9.1. Stávající konkurence 

Firma má konkurenční výhodu proti svým konkurentům především nákladovou. 

Ta spočívá ve schopnosti vyrábět produkty se stejnou kvalitou za nižší ceny než jejich 

konkurence.  

Další konkurenční výhodou je i mírná diferencovanost jejich produktu, tím že jej 

přizpůsobí na míru zákazníkům. 

Na trhu však není příliš mnoho firem s podobným zaměření. Firma má ale 

relativně vysoké skladovací náklady. 

 

3.9.2. Nová konkurence 

Riziko vstupu nové konkurence na trh není příliš vysoké. Subjekt, který by chtěl 

vstoupit do tohoto odvětví, by musel zaplatit vysoké vstupní náklady pohybující se 

v řádech desítek milionů.  

Další bariérou vstupu na trh, je nedostatek kvalifikované lidské práce, která je pro 

fungování firmy v tomhle oboru klíčová. Tato situace vede ke zvyšování platů v oboru, a 

tím ke zvyšování nákladů. 

Jedna z dalších bariér vstupu nové firmy na trh může být i know-how. V tomhle 

případě těží firma především ze zkušeností, které získala při mnoha realizacích svých 

výrobků. 

 

3.9.3. Vliv odběratelů 

Vzhledem k tomu že má firma poměrně malý počet odběratelů, je jejich vliv na 

cenu a kvalitu výrobků poměrně vysoký.  
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3.9.4. Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů materiálu není příliš vysoký. Na trhu se pohybuje velké množství 

potenciálních dodavatelů, kteří by v případě změny obchodních podmínek stávajícího 

dodavatele dokázali výpadek nahradit. 

Změna dodavatele – při změně obchodních podmínek by firmě nezpůsobila žádné 

dodatečné náklady. 

Výjimku tvoří dodavatelé specifických druhů materiálů, které neposkytuje většina 

běžných dodavatelů a firma je tak závislá na několika konkrétních firmách - jejich vliv 

na cenu je tedy o poznání větší.  

Vliv dodavatelů práce je vzhledem k situaci v dané oblasti podnikání vyšší. Na 

trhu práce se totiž nepohybuje dostatečné množství pracovní síly, která by pokryla 

poptávku všech firem. Dodavatelé práce tak mají větší požadavky na pracovní 

ohodnocení, dochází tak ke zvyšování nákladů. 

 

3.9.5. Substituční produkty 

Vzhledem k pravidlům daným normou, může být v potravinářském průmyslu 

použit materiál, který má určité požadované vlastnosti. 

Tuto normu splňují například i výrobky z lamino desek. Jejich nevýhoda je však, 

ve srovnání s nerezovou ocelí menší odolnost a jejich využití v profesionálních kuchyních 

tak není příliš ekonomické. Další substituty tak mohou být různé výrobky s velké škály 

plastů, které mají však ve většině případů stejné nevýhody jako je tomu u výrobků 

z lamino desek. 

Dalším možným nahrazením nerezového nábytku ze zakázkové výroby je nákup 

sériové vyráběných kusů. U těch ale zákazník nemá širší možnosti přizpůsobení si 

produktu. 
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3.10. Shrnutí analýzy současného stavu 

Kovolika Stainless s.r.o., je v současné době malou prosperující firmou, které se 

daří rozšiřovat portfolio jejich zákazníků a tím zvyšovat poptávku po jejich výrobcích. 

V nedávné době firma, i díky finanční pomoci Evropské unie, zakoupila nové výrobní 

prostředky, díky kterým rozšiřuje výrobu. 

S tímto trendem by ale měli korespondovat investice do dalších nevýrobních 

oblastí činnosti firmy, jako jsou například informační technologie, které by podpořily 

další rozvoj firmy. Ty v současné době plní pouze nejnutnější úlohy, které už v dnešní 

době ani bez informačních technologii dělat nelze. Této úloze informačních technologií 

ve firmě tak odpovídá i přístup, který k nim firma má. Tím jsou ovlivněny i prostředky, 

které jsou do tohoto oboru vkládány. 
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části práce se zaměřím na návrh vlastního řešení problémů, které vyplynuly 

z předcházející kapitoly.  

 

4.1. Požadavky investora 

Vedení firmy požaduje zlepšení současného stavu svého stávajícího softwaru 

s ohledem na snížení pracnosti jeho obsluhy. Způsob jakým má být požadovaného stavu 

docíleno je čistě v kompetenci navrhovatele. Vedení tedy podpoří zavedení nového 

informačního systému, pokud se ukáže, že daná změna bude z dlouhodobého hlediska pro 

firmu přínosem. 

Firma především vyžaduje změnu stávajícího systému při vedení záznamů o 

výrobcích a správu servisu a reklamací. Tato agenda je v současné době vedena ve formě 

tabulek v programu MS Excel v kombinaci s papírovou evidencí, práce s takto uloženými 

informacemi, zejména v papírové formě, je nepřesná a časově velmi náročná. Plná 

digitalizace by výrazně snížila požadavky na lidskou práci a tím by zvyšovala efektivitu 

a snižovala náklady. 

Dalším požadavkem vedení firmy je zavedení skladové evidence. Ta v současné době 

prakticky neexistuje. Zásobu materiálu pro svoji práci si kontrolují sami pracovníci, 

popřípadě nízký stav daného materiálu hlásí pracovník, který na daném pracovišti působil 

jako poslední.  

Tento stav často vede k situacím, kdy je nedostatek určitého materiálu k dispozici. 

Tyto situace vznikají poměrně často, protože pracovník na konkrétním pracovišti nezná 

plán na výrobu budoucích zakázek. Pokud například přijde zakázka, která vyžaduje 

specifický druh materiálu nebo polotovaru, který se běžně vyskytuje v malých 

množstvích, může dojít k nedostatku tohoto materiálu. Pokud tato situace nastane je firma 

nucena vyvíjet tlak na dodavatele s požadavkem na urychlené dodání daného materiálu. 

Pokud dodavatel nevyhoví, může dojít ke zpoždění zakázek, ze kterého mohou plynout 

penále.  
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V současné době firma řeší tento problém především velkými zásobami materiálu. 

Tento stav však není ideální vzhledem k tomu, že v těchto zásobách je uloženo značné 

množství finančních prostředků, které by firma mohla využít efektivněji. 

Jako další funkce informačního systému by firma ocenila funkce jako je například 

správa vozového parku, správa mezd, evidence zákazníků a další funkcionality, které by 

ulehčily každodennímu provozu firmy a snížili nároky na pracovní sílu a tak snížili 

náklady.  

 

4.2. Možnosti řešení – zavedení nového informačního systému 

V současné době existuje mnoho možností jak zavést nebo inovovat informační 

systém do firmy. Některé tyto možnosti popíšu v následující části práce. 

 

4.2.1. Vývoj informačního systému na zakázku 

Jednou z možností implementace informačního systému do firmy je, nechat si od 

specializované IT firmy vyvinout řešení „šité přímo na míru“ firmě a její situaci. 

V současné době se na našem trhu vyskytuje velké množství specializovaných firem, 

které tuto možnost zákazníkům nabízejí.  

Tento způsob řešení má celou řadu předností. Největší výhodou informačního 

systému vyrobeného přímo na míru je skutečnost, že plně zohledňuje prostředí firmy a 

může se tak plně přizpůsobit specifickým požadavkům uživatelů a vedení.  

Na druhou stranu tento způsob zavedení informačního systému má i plno nevýhod 

a to především vysokou cenu proti krabicovým řešením, kdy investor musí zaplatit 

náklady na práci veškerých tvůrců, kteří se podílí výrobě softwaru. Problém také může 

nastat, pokud výrobce ukončí svoji činnost a nebude tak nikdo kdo by ho nadále 

aktualizoval podle potřeb. 

Vzhledem k tomu, že firma Kovolika Stainless s.r.o. nemá žádné specifické 

požadavky na funkcionalitu informačního systému, a vývoj vlastního softwaru by byl 
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příliš nákladný, než aby se firmě vyplatil, rozhodl jsem se tuto variantu pořízení 

informačního systému, neuvažovat. 

 

4.2.2. Software pro širokou distribuci uživatelům 

Další možností zavedení informačního systému je nákup tzv. krabicové verze 

informačního systému. Tento druh softwaru, konkrétně informačního systému, je vyráběn 

na základě obecných požadavků budoucích uživatelů a je tedy vhodný pro širší okruh 

zákazníků, než je u softwaru vyráběného přímo na zakázku. Většina těchto informačních 

systémů má různé varianty provedení pro konkrétní odvětví, popřípadě je možné tyto 

jádra systémů rozšířit o další funkce, které nabízí výrobce nebo si je nechat vyrobit na 

zakázku. Konkrétně to mohou být například různé můstky pro převod dat z jiného 

softwaru, tak aby vše bylo kompatibilní.  

Výhodou tohoto druhu řešení je nižší cena než u softwaru na zakázku, a vzhledem 

k tomu, že se jedná zpravidla o většího výrobce je zde i větší jistota, že svému produktu 

neukončí podporu a bude ho nadále vyvíjet.  

Nevýhodou pak může být skutečnost, že software nebude plně přizpůsoben 

prostředí ve firmě a to například že nebude kompatibilní s dalším softwarem. Tato situace 

pak může přinést další náklady. 

Především díky dostupné ceně, velkému množství funkcionalit, které se liší u 

různých produktů od jednotlivých výrobců, je tohle řešení pro uvažovanou firmu, 

příznivější. 

Z produktů, které existují pro náš trh, jsem vybral několik z nich a ty vzájemně 

porovnám. 
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 Money S4 

Jedná se o ERP software převážně určený pro střední podniky. Díky své cenové 

dostupnosti je vhodný i pro podniky menší. Informační systém Money S4 vyvíjí firma 

CÍGLER SOFTWARE. Mezi další produkty této firmy patří i program Money S3, který 

v současné době využívá i firma Kovolika Stainless. Dalším produktem této firmy je i 

ERP systém Money S5, ten je však určen především pro velké podniky a jeho 

implementace je složitější než u produktu Money S4. 

Přechod na tento informační systém by tak byl ulehčen předchozími zkušenostmi 

uživatelů s produkty firmy CÍGLER SOFTWARE. Produkt Money S4 splňuje veškeré 

požadavky, které firma na informační systém má - umožňuje vedení skladů, evidence 

výrobků, evidenci zákazníků a správu mezd, k tomu obsahuje několik dalších funkcí, 

které by mohla firma využít. Firma CÍGLER SOFTWARE nabízí u informačního 

systému Money S4 implementaci v řádu několika dní.  

 

 

Obr. 6: Hardwarové požadavky Money S4 (http://www.money.cz/money-s4/technicke-informace/) 

  



 

42 

 

Jak je vidět z hardwarových požadavků, nebude nutné pro fungování Money S4 

potřeba provádět žádné změny na klientských stanicích. Firma však nevlastní žádný 

server, bude do něj tedy muset investovat. 

Pro tento účel jsem vybral server od značky Fujitsu PRIMERGY TX1310 M1, 

který splňuje veškeré požadavky informačního systému. Cena serveru je 23 959 Kč bez 

DPH. K serveru je vhodné pořídit i záložní zdroj v případě náhlého výpadku energie. 

K tomu poslouží UPS APC Back-UPS BK650EI, cena tohoto záložního zdroje je 2 965 

Kč bez DPH. 

 

Tabulka č. 3: Parametry serveru 

Procesor Intel Xeon E3-1226 v3; 4-jádra; 3,3 GHz 

RAM 8GB 

Velikost HDD 2 TB 

Operační systém Windows Server 2012 R2  

Grafická karta - 

Zdroj: www.alza.cz  

 

Pro fungování systému podle požadavků je třeba od firmy CÍGLER 

SOFTWARE zakoupit tyto produkty. 

 

Tabulka č. 4: Nakoupený software 

Produkt Cena 

Money S4 - jádro 29 990 Kč 

4x uživatelská licence 27 960 Kč 

Doplněk - XLS import 6 990 Kč 

Doplněk - Sklady Plus 9 990 Kč 

Celkem 74 930 Kč 

Zdroj: http://www.money.cz/money-s4/cenik/ 

 

Pro zaškolení zaměstnanců na informační systém Money S4 nabízí firma CÍGLER 

SOFTWARE kurzy. Kurzy jsou v několika úrovních a pro různé specializace pracovníků. 
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Pro potřeby firmy Kovolika Stainless bude nutné poslat 4 zaměstnance na 2 základní 

kurzy. Cena jednoho kurzu pro jednoho zaměstnance je 1990 Kč. Dále je potřeba zaškolit 

zaměstnance pro práci ve skladové evidenci, správě mezd a účetnictví. Tady je cena 

jednoho kurzu stejná jako u kurzů základních. Celé proškolení zaměstnanců tedy vyjde 

na 21 890 Kč.  

 

Tabulka č. 5: Náklady na pořízení systému a školení 

Produkt Cena 

Nákup serveru 23 959 Kč 

Software Money S4 + licence + doplňky + zavedení 74 930 Kč 

Intalace serveru 1 000 Kč 

Záložní zdroj 2 965 Kč 

Školení Money S4 21 890 Kč 

Celkem 124 744 Kč 

Zdroj: http://www.money.cz/money-s4/cenik/, www.alza.cz, www.mironet.cz 

 

Výrobce informačního systému požaduje každoročně platbu za aktualizace a 

údržbu softwaru. Částka je 18% z ceny softwaru. V tomto případě vychází roční poplatek 

na 13 487 Kč. 

 

ABRA G3  

ABRA G3 je informační systém od firmy ABRA Software, určený především pro 

střední podniky. Existují však i implementace v malých podnicích.  

Společnost ABRA Software existuje od roku 1991. Do roku 2006 byla firma 

ABRA Software známá jako AKTIS. Firma má tedy mnoholeté zkušenosti s vývojem 

podnikových informačních systémů a nabízí širokou platformu řešení pro podniky s 

různým zaměřením. Další produktem s řady ERP systémů, který vyvíjí firma ABRA 

Software je ABRA G4, která je výkonnější obdobou ABRA G3 a zaměřuje se na větší 

podniky, kterým nabízí více možnosti. Cena tohoto informačního systému je vyšší a jeho 

implementace trvá delší dobu.  
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Produkt ABRA G3 nabízí funkce jako je:  

- Skladové hospodářství 

- Řízení výroby 

- Správu majetku 

- Správu mezd 

- Knihu jízd 

- Vedení účetnictví 

- Řízení prodejů 

- Správu servisu 

Z tohoto seznamu funkcionalit tedy vyplývá, že informační systém ABRA G3 

splňuje nároky, které má firma Kovolika Stainless a k tomu přidává i řadu dalších 

možností, které může firma v budoucnu využít, například funkce řízení výroby může být 

užitečná. 

Pro implementaci ABRA G3 je nutné splnit hardwarové požadavky softwaru. Ty 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 6: Požadavky ABRA G3 na server 

Procesor 4 a více jader (např. řady Xeon) 

RAM 8GB a více 

Velikost HDD 1 TB 

Operační systém Windows Server 2008 nebo Linux (jádro 2.4 a vyšší) 

UPS nutná 

Zdroj: www.abra.eu/informacni-systemy/informacni-system-abra-g3/doporucena-konfigurace 
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Tabulka č. 7: Požadavky ABRA G3 na klientskou stanici 

Procesor 2 a více jader 

RAM 4GB a více 

Velikost HDD 160 GB 

Operační systém Windows 7/8/10 

Ostatní SW MS Office/Open Office 32-bitová verze, webový prohlížeč 

Zdroj: www.abra.eu/informacni-systemy/informacni-system-abra-g3/doporucena-konfigurace 

 

Stejně jako u informačního systému Money S4, je i zde zapotřebí server a UPS, 

zvolil jsem tedy i stejné vybavení, které splňuje i tyto požadavky. Cena za server je tedy 

23 959 Kč bez DPH a za UPS 2 965 Kč bez DPH.  

Firma ABRA Software nabízí dvě možnosti pořízení informačního systému 

ABRA G3. Jedním z nich je přímý nákup licencí a placení ročního poplatku ve výši 20% 

z celkové hodnoty licencí. Za tento poplatek obdrží updaty softwaru, uživatelská školení 

a servisní služby. 

Další možností je pronájem celého balíčku služeb, za cenu 800 Kč bez DPH na 

jeden měsíc pro jednoho uživatele. 

V případě nákupu licencí by firma Kovolika Stainless musela zakoupit moduly 

uvedené v následující tabulce. Přístupy k modulům by byly zaměstnancům přiděleny 

podle jejich pracovních kompetencí. 
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Tabulka č. 8: Seznam nakoupených modulů  

Modul poznámka 
Kč bez 

DPH 

Jádro systému 1. jádro G3 obsahuje Účetnictví, Banku, Majetek, 

Pokladnu, Nákup, Prodej a Skladové hospodářství 

5 000 

Účetnictví a výkazy 1. licence v ceně Jádra systému G3 10 000 

Kniha jízd   5 000 

Skladové hospodářství 1. licence v ceně Jádra systému G3 10 000 

+ SCM rozšíření modulu, platí se jednou 30 000 

Výroba  20 000 

Kompletace   5 000 

Servis   20 000 

Projektová dokumentace   5 000 

Mzdy a personalistika přístup do modulu + 1 pracovní poměr 5 000 

+ 25 pracovních poměrů  10 000 

Docházka   5 000 

Celkem   125 000 

Zdroj: www.abra.eu/informacni-systemy/cenik  

  

Celkově by tedy zakoupení požadovaných modulů vyšlo na 125 000 Kč. Z této 

částky vychází i roční poplatek za údržbu systému, který v tomto případě činí  

25 000 Kč. 
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Tabulka č. 9: Náklady na pořízení systému ABRA G3 

Produkt Cena 

Nákup serveru 23 959 Kč 

Software ABRA G3 + licence + doplňky + zavedení 125 000 Kč 

Intalace serveru 1 000 Kč 

Záložní zdroj 2 965 Kč 

Školení ABRA G3 zdarma 

Celkem 152 924 Kč 

Zdroj: www.abra.eu/informacni-systemy/cenik/, www.alza.cz, www.mironet.cz 

 

V případě pronájmu licencí by firma musela koupit server a záložní zdroj - stejně 

jako v případě nákupu licencí. Celková cena za tento hardwaru je, i s jeho instalací, 

27 924 Kč. Pro své zaměstnance by pak musela pronajmout čtyři licence v hodnotě 3200 

Kč/měsíc. Celkové roční náklady na vlastnictví těchto licencí jsou 38 400 Kč ročně. 

V ceně těchto licencí jsou však zahrnuty i moduly, které firma nepotřebuje. 

 

4.2.3. Cloudové řešení – SaaS 

V dnešní době populární řešení je pomocí cloudových služeb. Tato varianta nabízí 

zavedení informačního systému, ve velkém množství případů, bez vstupních nákladů. 

Není nutné investovat do pracovních stanic ani do serverů, všechny operace probíhají na 

vzdáleném serveru u poskytovatele služby a k provozování informačního systému tak 

stačí levnější vybavení. 

Skutečnost, že server, na kterém systém běží je mimo náš dohled, však nese 

určitou míru rizika. Nikdy si nemůžeme být stoprocentně jistí, zda k našim datům nemá 

přístup třetí osoba nebo jestli naše data nejsou zneužívána jinou formou. Další hrozbou je 

také nedostupnost vzdáleného serveru. Tuto situaci ale mají poskytovatele těchto služeb 

zvládnutou a garantují dostupnost vyšší než 99%. Většinou bývá realita ještě příznivější. 

Ve své podstatě se ale cloudová řešení informačních systémů neliší od řešení pro 

širší distribuci, které běží na firemních serverech a pracovních stanicích. 
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WAK Intra Start 

WAK Intra je internetový informační systém určený pro malé a střední firmy. 

Konkrétně varianta Start je určena především pro malé firmy a živnostníky. Jedná se o 

cloudové řešení a zákazník tak nemusí řešit žádné počáteční investice. Zákazník si pouze 

pronajímá určité množství licencí, za které platí měsíční poplatek. 

Informační systém vyvíjí firma WAK System, spol. s r.o. Je to česká firma 

zabývající se vývojem velkých komplexních softwarových řešení a dalších softwarových 

projektů. Kromě informačního systému WAK Intra nabízí i produkty KISKAN, který je 

určený pro podporu krizového řízení a informační systém DOK, který je určen na 

informační podporu v případě mimořádných událostí a nehod s možnými ekologickými 

následky. Další činnost firmy je návrh informačních systémů na zakázku. Firma se také 

podílí na činnosti v oblasti vědy a výzkumu, kde spolupracuje s univerzitami a 

podnikatelskou sférou. 

Pronájmem licence do informačního systému WAK Intra Start získá zákazník 

přístup k následujícím modulům: 

- Správa zakázek 

- Správa faktur 

- Skladová evidence 

- Platby, el- bankovnictví 

- Účetnictví 

- Adresář organizací 

- Evidence zaměstnanců 

- Správa mezd 

Tento informační systém tedy splňuje všechny základní požadavky, které firma 

Kovolika Stainless má, k tomu obsahuje další funkce, které firma dokáže využít ve svém 

každodenním provozu. 

Firma pro svůj provoz požaduje 4 licence pro přístup k informačnímu systému. 

Cena jedné licence je 990 Kč/měsíc. Celkové roční náklady na provoz systému jsou 

47 520 Kč. Jedinou další položkou, kterou musí firma investovat, je školení zaměstnanců, 

které vyjde na 18 000 Kč. 



 

49 

 

4.3. Zhodnocení možností řešení 

V této kapitole zhodnotím jednotlivé přínosy a náklady, které souvisí se 

zavedením nového informačního systému. 

 

4.3.1. Funkcionalita 

Firma má jako svou prioritu zavedení skladové evidence, správu servisu, databáze 

zákazníků a svých výrobků. Tyto podmínky splňují všechny vybrané produkty. Liší se 

pouze v dalších funkcích, které nejsou pro firmu Kovolika Stainess až tak podstatné. 

Základním parametrem při rozhodování budou tedy náklady na provozování 

informačního systému. 

  

4.3.2.  Zhodnocení nákladů na pořízení informačního systému 

Jak už bylo uvedeno v předchozí podkapitole, základním parametrem 

rozhodování bude cena, a to nejen ta pořizovací, ale především cena nákladů na provoz 

informačního systému v následujících deseti letech.  

Pro porovnání nákladů jsem zvolil sčítání jednotlivých nákladů během sledované 

doby. K počátečním nákladům se každý rok přičítají další náklady spojene z provozem, 

u nákoupených informačních systémů je to poplatek za údržbu systému. U pronajatých 

systémů je to součet měsíčních poplatků za celý rok přičtené k počátečním nákladům 

(školení popřípadě HW).  
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Z grafu vyplývá, že v prvním roce jsou náklady nejvyšší u produktů, u kterých 

nakupujeme licenci. Je to dáno především vysokými počátečními náklady. Konkrétně u 

nákupu informačního systému ABRA G3 jsou jeho náklady na provoz nejvyšší až do 

čtvrtého roku od nasazení systému.  

Systém Money S4, který je v prvních letech druhý nejdražší. Je překonán 

pronajatým řešením už ve druhém roce, kdy jej co do počtu celkových nákladů přeskočí 

systém WAK Intra Start. 

Mezi pronajatými řešeními, je co se týče počátečních nákladů, nejlevnější 

informační systém WAK Intra Start. Ten je však překonán hned po prvním roce užívání, 

hlavně kvůli vysokým ročním nákladům. Nejlevnějším se  tak stává pronájem řešení 

ABRA G3, pouze však do třetího roku. Po tomto období má nejnižší celkové náklady na 

provoz informační systém Money S4. 
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Graf č. 1: Srovnání nákladů na informační systém (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pokud tedy považujeme investici do informačního systému jako dlouhodobou 

investici, je nejvýhodnější varianta zakoupit informační systém Money S4 od firmy 

CÍGLER SOFTWARE. Tato varianta se po třech letech užívání stává, co se týče 

finančních nároků, na provoz nejlevnější.  

 

4.4. Přínosy zavedení IS 

Hlavním přínosem zavedení informačního systému Money S4 je zavedení skladové 

evidence. To umožní snížení skladových zásob, a tím snížení finančních prostředků, které 

jsou v nich vázány. V roce 2014 měla firma zásoby v hodnotě téměř 3 000 000 Kč. Ze 

zkušeností firem působících v obdobném odvětví vyplývá, že je možné snížit tyto zásoby 

na míru, která by neohrožovala plynulost výroby. Uvolnění těchto prostředků by vedlo 

ke zrychlení obratu zásob a lepšímu využití těchto prostředků. Zavedení skladové 

evidence také výrazně usnadní práci zaměstnancům pracujícím přímo ve výrobě. Ti 

budou mít zajištěn přísun materiálu bez toho, aniž by sami kontrolovali jeho stav na 

skladě. Nebudou se tak zdržovat od práce jeho objednáváním a bude jim konkrétně 

přidělen podle potřeb na jednotlivé zakázky. 

Dalším přínosem je zavedení evidence výrobků, zákazníků a zlepšení správy servisu. 

Zavedením těchto funkcí se sníží pracnost některých úkonů a zaměstnanci tak budou moci 

využívat svůj čas v práci efektivněji. Zvýší také pracovní komfort, jak zaměstnancům, 

tak i samotnému vedení firmy. V souvislosti s rozšiřováním výrobní kapacity, se 

v dohledné době dá očekávat i nárůst zakázek. V takovém případě by vzrostl i objem 

práce, kterou musí současní zaměstnanci vykonávat. S touto situací by mohl vypomoct 

právě informační systém. Díky efektivnějšímu využití času zaměstnanců, by zvládli více 

práce. Vedení by tak nemuselo najímat další zaměstnance, a tím by se tak ušetřilo na 

mzdových nákladech. 
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ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci bylo cílem navrhnout řešení informačního systému pro malou 

výrobní firmu. Systém měl sloužit pro efektivnější využívání firemních  

zdrojů - konkrétně zlepšení skladového hospodářství, zefektivnění správy servisu a 

zavedení evidence výrobků a zákazníků. 

Na základě informací, které jsem nabyl během spolupráce s firmou a zjištění 

požadavků současného vedení na informační systém, jsem zvolil několik produktů 

z českého trhu, které požadavky vedení  splňují. Tyto produkty jsem porovnal podle jejich 

nákladů v dalších deseti letech. Toto porovnání bylo pro firmu klíčové. 

Ke splnění požadavků jsem zvolil informační systém od firmy CÍGLER 

SOFTWARE, a to konkrétně jejich produkt Money S4, který ze srovnání 

s konkurenčními produkty nabídl dlouhodobě nejnižší náklady na provoz. Další výhodou 

zavedení právě tohoto produktu je skutečnost, že zaměstnanci firmy mají dřívější 

zkušenosti s produkty od tohoto výrobce a přechod na nový informační systém. 

Pokud bude informační systém využíván správným způsobem, mělo by dojít ke 

zlepšení komunikace jak vevnitř tak i vně firmy. Zlepší se využívání firemních prostředků 

a zvýší se komfort a efektivita zaměstnanců při jejich práci. Kombinace těchto efektů by 

pak měla vést ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti firmy. 
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