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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhy vhodné 

pro posílení automatizace obchodních procesů a dalšího růstu společnosti. Práce je 

rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti informačních 

technologií, které jsou základem pro objasnění pojmů a metod, které budou v práci 

popisovány. Analýzu současného stavu informačního systému tvoří druhou část této 

práce. Na jejím základě jsou předloženy návrhy a změny, které jsou cílem této práce, jež 

povedou ke zlepšení informační strategie firmy a změny v zjednodušení obchodních 

procesů v podniku.  

 

Abstract  

The diploma thesis deals with the analysis of the existing information system and 

proposals suitable for strengthening the automation of business processes and further 

growth of the company. The work is divided into three parts. The first part deals with the 

theoretical knowledge from the field of information technologies, which are the basis for 

clarifying the concepts and methods that will be described in the work. An analysis of the 

current state of the information system forms the second part of this work. On the basis 

of these analysis are presented proposals and changes which will lead to the improvement 

of the company's information strategy and changes in the simplification of the business 

processes in the company. 
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Úvod 

 

Současný rozvoj informačních technologií postupně integruje lidské aktivity do 

funkčností informačních systémů a tak oblast informačních systémů prochází 

v posledních letech neustálými změnami. Sledování a aplikování technologických trendů 

nyní patří do hlavních strategických faktorů úspěšnosti mnoha podniků. Společnosti proto 

podstatně zvyšují zájem i investice do technologických inovací v oblasti podnikových 

informačních systémů. Pro většinu podniků, ale i organizací je totiž nyní takřka nemožné 

se obejít bez podpory informačního systému. Správně nastavený a kvalifikovaný 

informační systém dokáže poskytnout podniku a jejich zaměstnancům pozitivní a žádoucí 

výsledky.  

 

Potřeba posunu podnikatelských subjektů, v již zmíněné oblasti, je nutná již skoro 

ve všech oblastech podnikání. Mnoho firem je nyní díky informačním technologiím na 

vzestupu. Díky informačním systémům, internetu a novým webovým aplikacím, si 

společnosti dokážou mezi sebou vyměňovat informace, analyzovat data, konfigurovat je. 

S tím úzce souvisí automatizace podnikových procesů a klasická papírová komunikace je 

nyní čím dál více nahrazována elektronickou komunikací nejen mezi podnikatelskými 

subjekty. Podniky, ale i stát, si totiž uvědomuje, že správným řízením a automatizací 

nejen obchodních procesů mohou dosáhnout značných úspor nákladů.  

 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření informační strategie pro společnost, která 

již na českém trhu v oblasti svého podnikání působí několik let. Na základě analýzy 

současného stavu společnosti a jejich procesů, bude definována informační strategie, 

která by měla zefektivnit podnikové a obchodní procesy. Strategie bude současně 

podpořená rozvojem informačního a mzdového systému.  
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Cíl práce, metody a postupy zpracování  

 

Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je představení návrhu informační strategie pro 

analyzovanou firmu. Konkrétně pak práce vede k lepší výkonnosti a funkčnosti 

informačního systému v podniku. Mezi hlavní součásti informační strategie jsou změny 

v informačním systému, dále návrhy na změny některých firemních procesů, které by dále 

měly přispět k urychlení obchodování mezi odběratelem (analyzovanou společností) a 

jejími dodavateli. Dále by měla přinést mnoho dalších výhod částečné automatizace a 

elektronizace v oblasti řízení lidských zdrojů.  

 

Metody a postupy zpracování 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části práce jsou 

popsána teoretická východiska práce, která jsou dále uplatněna v analytické části práce. 

Součástí analytické části práce je charakteristika podniku, popis současného 

informačního systému a obchodního procesu. Dále byly použity analytické metody, jako 

například SWOT analýza, HOS8 a další.  Závěry a poznatky z analýz posloužily jako 

podklad pro poslední část práce. Návrhová část, tedy závěrečná část této práce, je 

souborem mých návrhů a nápadů. Součástí práce je ekonomické zhodnocení i časový 

harmonogram implementace návrhů.  

 

Dle přání podnikatelského subjektu je název firmy anonymizován. Dále bude 

používána identifikace společnosti pod názvem XYZ. Dle přání majitele společnosti a 

poskytovatele informačního a pokladního systému bude pro identifikaci u informačního 

a pokladního systému uváděna identifikace pod IS 1, IS 2 a POS 1, POS 2. Pro identifikaci 

poskytovatele EDI služeb pak bude dále uváděn jen EDI provider. Aplikace pro přehled 

a správu obchodních dokumentů pak bude zmiňována jako EDI aplikace. Pro identifikaci 

mzdového systému bude uváděn MS, poskytovatelem bude poskytovatel MS.  
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1 Teoretická východiska práce 

 

První část diplomové práce se zabývá popisem základních pojmů a poznatků, 

které vedou ke správnému pochopení problematiky informační strategie. Cílem teoretické 

části je srozumitelně popsat zákonitosti informačních technologií, které jsou převážně 

čerpány z odborné literatury. 

 

1.1 Základní pojmy 

 

1.1.1 Data 

Data jsou definovány jako hlavním předmětem všech operací v informatice. Jsou 

tedy i zdrojem nejen pro přípravu, ale i zpracování těchto informací. Pro práci s daty je 

důležitá jejich struktura a jsou určitým výsekem sledované reality. Jedná se hlavně o data, 

které jsou pak důležitá pro další rozhodování a plánování. Je možné je zobrazovat, 

ukládat, zpracovávat, přenášet, rušit a vytvářet z nich další data. Data je potřeba členit, 

organizovat a kategorizovat tak, aby bylo možné je pak jednoznačně identifikovat. Data 

jsou pak organizovány do tzv. souborů dat, které jsou označovány jako adresáře dat, které 

pak mohou obsahovat zase další podadresáře či soubory.  

 

Data mohou vznikat nejen uvnitř podniku, ale i mimo podnik, kdy do 

informačního systému vstupují např. přijímané faktury ad. Data mohou být zobrazována 

také v různých formách. Zachycený výsek sledované reality je prezentován a sledován 

většinou jako obraz, text či grafika. V souvislosti s tvorbou dat je nutné nahlížet také na 

jejich způsob ukládání do databází.  V mé práci, kde se zabývám informační strategií, se 

jedná zejména o zachycení a zpracování dat ekonomických a obchodních v obrovském 

rozsahu (1). 

 

1.1.2 Informace 

„Informace je zpráva o nastalém jevu, která u nás (příjemců) snižuje míru 

neznalosti o tomto jevu“ (1, s. 22). 
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Slovo informace se prolíná do celého života každého jedince a setkáváme se 

s použití tohoto výrazu každý den. Výraz informace pochází z lat. Informatio, což 

v překladu znamená dát tvar, formovat a tvořit. V ekonomii lze informaci definovat jako 

sdělení, zprávu, zprostředkované působení na jedince či společnost a v ekonomických 

systémem jako řízení a sdělování ve strojích (1). Na rozdíl od dat, informace nelze 

skladovat. Jsou však zdrojem, který je nevyčerpatelný a obnovitelný (2). 

 

1.1.3 Informační technologie a informační systém  

V minulosti byly informační technologie podporovány hlavně lidským mozkem, 

či hliněnými destičkami a po staletí se tyto technologie vyvíjely. Během minulého století 

však s příchodem digitální počítačové technologie vývoj informačních technologií 

rapidně vzrostl. Nyní si pod tímto pojmem kdokoliv dokáže představit a označit tak 

technologie, které nyní používáme při zavádění informačního systému. Informační 

technologie se zabývají způsobem, jak funguje hardware a software a hledá nejlepší 

řešení při sestavování, vytváření, propojení či zdokonalení těchto technologií. K tomu, 

abychom mohli zpracovávat data a následně informace, je potřeba určitých metod, 

nástrojů a znalostí, které souhrnně můžeme označit informačními technologiemi (3). 

 

„Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi 

nimi přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku“ (3, s. 

15). 

 

Informační systém je současně soubor lidí, technických zdrojů, metod a 

prostředků, které zabezpečují shrnutí, přenosy, zpracovávání a uchovávání dat s hlavním 

cílem prezentovat shromážděné informace, které jsou pak zdrojem pro uživatele činných 

v systémech řízení (3) (4). 

 

„Pravou hodnotu informačního systému si uvědomíme teprve až v okamžiku, kdy 

o něj přijdeme“ (3, s. 15). 
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1.2 Podnikový informační systém 

 

1.2.1 Zrod ERP systémů 

Jak již bylo řečeno, data a informace se shromažďovaly již od pradávna, ovšem 

pokud se budeme bavit o vývoji IS, předcházely těmto komplexním podnikovým 

systémům automatizované systémy řízení a automatizace inženýrských prací, které 

tvořily počítačovou podporu podnikům a vyvíjely se odděleně. Byly to zejména systémy, 

které byly vyvíjeny pro podporu výrobního postupu a řízení strojů. S vývojem 

digitalizace a automatizace bylo pro 80. léta typické programování vlastních úloh a řešení, 

které programátoři vyvíjeli dle přání a potřeb uživatelů, svých zákazníků či 

zaměstnavatelů. V souvislosti s větší dostupností hardwaru a softwaru během 90. let 

začaly být nároky uživatelů vyšší a složitější. Začalo se tedy uvažovat o integraci jednoho 

řešení, které bude postaveno na společné databázi, ze které může čerpat jakékoliv 

oddělení podniku. Dříve totiž pro každé oddělení bylo jiné řešení. A tak začaly být 

postupně tyto oddělené a samostatné softwarové programy nahrazovány plně 

integrovanými softwary (5).  

 

S vývojem se pak tyto softwarové produkty parametrizovaly na obecné podmínky 

podniků. S tím souvisely také menší investice do vlastního vývoje a údržby, které začaly 

být delegovány na dodavatele softwarových řešení. Tím byla garantována funkčnost i 

další rozvoj. Parametrizované řešení převládá až dodnes (5) (6). Nyní se můžeme setkat 

i s rozšiřováním těchto systémů do veřejné sféry, kam spadá zdravotnictví, školství a 

veřejná správa. Aktuálně je podporována také nabídka řešení podnikových informačních 

systémů v cloudu.  

 

1.2.2 Podnikový informační systém 

Informační systémy se vyskytují napříč celým podnikem. Účelem informačního 

systému, který je založen na počítačích, je zajistit informace, následně je zpracovat jako 

data a přenést je do systému. Informační systém je tvořen hlavně lidmi, které data a 

informace zpracují dle určitých metod, nástrojů a znalostí (1).   
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Informační systém, který je soustředěn na podnik nazýváme podnikový 

informační systém. Nejčastěji je používána zkratka ERP. Často jsou podnikové 

informační systémy také označeny jako:  

- informační systém 

- integrovaný informační systém 

- integrovaný systém řízení 

- komplexní systém řízení výroby (1) 

 

ERP (Enterprise Resource Planning - Plánování zdrojů organizace) je software, 

který umožňuje řízení, koordinaci a integraci podnikových oblastí, zdrojů a aktivit. 

Hlavním účelem tohoto systému je schopnost automatizovat a integrovat klíčové 

podnikové procesy, funkce a data, které jsou spojené s podnikem, jeho okolím a 

zákazníky (1) (5).  

 

ERP je považováno za softwarové řešení, které je užíváno k řízení podnikových 

dat a plánování celého obchodního a logistického procesu přes nákup, sklady řízení 

zakázek a expedici, včetně plánování optimální výroby a finančních toků a řízení lidských 

zdrojů. Podnikové systémy jsou také součástí dodržování standardů ISO. Je to taková 

podniková databáze všech údajů, které jsou zapisovány, monitorovány a reportovány. 

Podle Basla je možné ERP chápat také ve dvou smyslech:  

 

Užší – zahrnuje integraci výše uvedených vnitropodnikových oblastí, jako je 

výroba, logistika, finance a lidské zdroje. 

 

Širší  - zahrnuje i další aplikace, jako jsou manažerské nadstavby (BI) a aplikace 

podporující vazby podniku na dodavatele (SCM) a zákazníky (CRM).  

 

Jaké jsou očekávání od nasazení nebo inovace stávajícího systému determinují 

přístupy, které se vyskytují zejména v českých podnicích. Tyto přístupy definuje odborná 

literatura na dva hlavní: 
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Podpůrný nástroj pro řízení – hlavními požadavky na systém je podpora 

automatizace každodenních činností, dostupnost velkého množství informací pro 

rozhodování a jednotné a ucelené informace. Informační systém vybudovaný na těchto 

požadavcích pak poskytuje podklady pro manažerské rozhodování a zajištění dalších 

procesů v podniku formou statického reportingu.  

 

Kvalitu informačního systému předurčuje hlavně jeho spolehlivost, funkčnost, 

přizpůsobitelnost, schopnost dalšího rozvoje a zabezpečení. Současně tento podpůrný 

nástroj musí přinášet přidanou hodnotu k ceně a kvalitě systému (3) (6). 

 

„Přidanou hodnotou informačního systému pro uživatelskou organizaci vytváří 

za patřičné součinnosti zadavatele systémový integrátor (implementační partner), který 

do jeho funkcí a vlastností dokáže vložit know-how a nejlepší praktiky s cílem zajistit 

optimální řízení podnikových procesů, elektronickou komunikaci pomocí 

infrastrukturních aplikací a celkově podpořit výkonnost a konkurenceschopnost 

organizace“ (6, s. 88). 

 

Vlastnosti, které nemusí souviset přímo se systémem - Další oblasti, které jsou 

zohledňovány při očekávání od podnikového systému, jsou takové vlastnosti, které 

nemusí souviset přímo s informačním systémem, ale je důležité brát zřetel i na ně. Tím 

jsou myšleny zejména změny v řízení společnosti, podnikové procesy a pracovní návyky, 

které je potřeba standardizovat. Dále zajištění manažerského rozhodování až po 

strategickou úroveň, podpora konkurenceschopnosti a zvyšování výkonnosti jednotlivých 

součástí podniku (6). 

 

Informační systém nelze vytvářet bez jasně definované podnikové a informační 

strategie a znalosti procesů, které jsou v podniku klíčové.  

 

1.2.3 Funkčnost ERP v jednotlivých oblastech 

Funkcí každého systému je evidence, zpracování a uchování informací. Systémy 

slouží pro výměnu informací a poskytování dat pro řízení, rozhodování, plánování a 

analyzování zaznamenaných informací.  
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Základní okruhy podnikových systémů jsou zpravidla níže uvedené. Zcela 

nejdůležitější jsou data o zákaznících, které jsou vedeny v adresáři. Další oblasti jsou: 

- řízení financí a ekonomiky organizace 

- správa majetku 

- řízení lidských zdrojů 

- logistika a doprava 

- řízení výroby, kvality, procesů a projektů 

- řízení rizik 

- prodej a marketing 

 

Podstatou zavádění ERP systému je, aby byl systém efektivní a jeho uživatelé 

oceňovaly přínosy systému. Není však pochyb, že tyto systémy jsou přínosem pro podnik 

a významně podporují podnikovou strategii. Následující uvedené oblasti funkcí se mohou 

u různých dodavatelů těchto systémů lišit. Z pohledu funkčního systému se jedná zejména 

o nejlogičtější uspořádání a co možná nejjednodušší obsluhu systému (7) (8).  

 

1.2.4 Kategorie ERP  

Jelikož je na českém trhu několik desítek dodavatelů a typů ERP systémů, je 

možné se na trhu těchto systémů orientovat dle nabízených funkčností a přínosů dle 

velikosti podniku.  

 

Pro nejmenší či začínající společnosti jsou doporučovány tzv. Lite ERP, což jsou 

většinou nejmenší verze ERP systémů, jejichž výhodou jsou nízké pořizovací i udržovací 

náklady a nároky na implementaci takového systému nejsou vysoké. Nevýhodou může 

být omezená funkčnost a nízká optimalizace a rozšiřování takového systému (1) (6).  

 

Vymezit střední kategorii, která je v literatuře označována jako Best-of-Breed, 

není úplně snadné a nelze ji konkrétně měřit. Pro společnosti střední velikosti se na trhu 

objevují specializované ERP systémy, které řeší konkrétní oblast podnikání a jejich 

výhodou je přizpůsobivost danému oboru, ale většinou nejsou úplně komplexní a 

nepokrývají také celé podnikové řízení. Podniky pak většinou doplňují takový systém o 
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další podpůrnými programy. V takovém systému je již ale větší možnost přizpůsobení 

nějakých procesů na míru (1) (6). 

 

U tzv. All-in-One  se jedná o rozsáhlé aplikační softwary, které jsou komplexní a 

dosahují vysoké úrovně integrace individuálních řešení. Nevýhodou jsou podstatně vyšší 

nároky na podporu takového systému, nároků na implementaci a realizaci. Komplexní 

řešení v ERP systému je doporučováno velkým společnostem a korporacím (1) (6). 

 

1.2.5 Zavádění ERP 

Při zavádění těchto systémů do jednotlivých společností je poměrně náročné provést 

implementaci samostatně. Instalace a nasazení těchto systémů je zpravidla uskutečňována 

prostřednictvím projektového řízení za využití implementačních doporučení a metod 

dodavatelských společností systémů a řešení.  

 

Projekt je časově omezená pracovní činnost, jejímž cílem je vytvoření a dosažení 

jedinečného produktu, služby nebo jiného výsledku. Pro plánování projektů v informatice 

je nutné provedení vstupní analýzy, jejímž výsledkem je formulovaný projektový záměr 

(9). 

 

Projekty IS vychází většinou ze zpracované informační strategie, která má stanovené 

směry rozvoje IS ve prospěch zlepšení a postavení podniku ve společnosti. Vždy je nutné 

provést analýzu současného stavu, zpracovat návrh řešení a sestavit projektový plán 

realizace. V souvislosti se zavedením je nutné uvést řešení rutinního provozu a 

pravidelnou údržbu a další rozvoj, včetně aktualizace informační strategie (9). Projekt 

charakterizují čtyři společně vyskytující se znaky:  

 

1. Trojimperativ projektu - z hlediska nákladů, obsahu i cílů a časového 

harmonogramu 

 

2. Jedinečnost projektu - každý podnik je individuální a tým, který jej sestavuje je 

unikátní. Do určité míry a ve společných rysech může být opakovatelný 
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3. Využití lidských a materiálových zdrojů - synergie lidí, jejich zdrojů a znalostí 

 

4. Realizace během běžného provozu organizace - sladění cílů a priorit organizace 

s integrovaným řešením a koordinací činností na projekt (6) 

 

Jednotlivé etapy životního cyklu podnikového informačního systému jsou dle 

odborné literatury popsány následujícím způsobem:  

 

1. Provedení analytických prací a volba rozhodnutí - rozhoduje se vlastník nebo 

management společnosti 

 

2. Výběr systému a implementačního partnera - výběr SW, HW, infrastruktury a 

služby, realizace výběrových řízení zadavatelské společnosti s dodavateli, určení 

hlavních a důležitých kritérií pro výběr 

 

3. Uzavření smluvního vztahu - dohoda o plnění, určení cen a součinnosti 

 

4. Implementace - zavádění systému do organizace, dodržování časového 

harmonogramu, důležitou roli hraje implementační tým a klíčové osoby 

zadavatelské společnosti, zahrnuje zpravidla testovací provoz systému 

 

5. Užívání a údržba - ostrý provoz, realizace očekávaných přínosů a funkčností 

z nasazení systému, správa a údržba systému) 

 

6. Rozvoj a inovace i ukončení práce v systému - integrace a rozvoj dalších 

funkčností, úprava procesů, sledování přínosů, sledování přidané hodnoty (6) 

 

Etapy životního cyklu podnikového informačního systému mají svůj začátek i konec. 

Není možné přepokládat, že uvedením nového systému nepokračuje jeho další rozvoj a 

vývoj. Opak je pravdou. Inovace jsou považovány za nejdůležitější oblast rozvoje 

podniku. Současně s rozvojem softwaru pak podnik musí mít pod kontrolou i životní 

cyklus informačních technologií. Je to zcela nekončící proces (5). 
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1.2.6 Architektura ERP 

Architektura zahrnuje a dokumentuje strukturu modulů a nástrojů, ze kterého je 

ERP tvořen a v jakých vzájemných vazbách tyto jednotlivé části systému fungují. ERP 

umožňuje také moduly doplňovat a postupně je nasazovat dle priorit podniku. ERP 

většinou obsahuje a zahrnuje:  

- aplikační moduly, které zajišťují funkcionalitu 

- dokumentační moduly, které obsahují on-line dokumentaci k jednotlivým 

funkcím 

- technologické a správní moduly, které slouží pro nastavování uživatelských 

profilů a práv 

- implementační moduly, které jsou využívány k nasazení ERP 

- nástroje pro úpravu softwaru 

- moduly zajišťující rozhraní k základnímu software (operační systémy a databáze) 

- moduly pro navázání dalších přídavných modulů (1) 

 

1.2.7 Přínosy ERP 

  Při zvolení vhodného podnikového informačního systému, který bude mít 

přidanou hodnotu a bude podporou podniku v jeho řízení a strategii, ERP přináší svým 

uživatelům řadu efektů a výhod. Přínosy můžeme klasifikovat z několika hledisek:  

 

1. Finanční (měřené v peněžních jednotkách, rentabilita, doba obratu) a nefinanční 

(jiné měrné jednotky, např. čas, produktivita, snížení počtu reklamací) 

 

2. Kvantitativní a kvalitativní (pořadová stupnice či logická hodnota – vyřízeno, 

rozpracováno, splněno) 

 

3. Přímé a nepřímé (lze či nelze určit jednoznačný vztah k přínosu) 

 

4. Krátkodobé (projevující se ihned po implementaci IS) a dlouhodobé (projevující 

se později, např. i za několik let) 
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5. Absolutní a relativní (vyjádřené měřitelnou hodnotou) a relativní (vyjádřené 

bezrozměrným poměrovým číslem) (3) 

 

Mezi konkrétní přínosy pak můžeme uvést přínosy v konkrétních oblastech podniku 

jako například v účetnictví, kde tím, že je vytvořena jedna společná databáze, není 

potřeba duplikovaných souborů, výrobní či účetní operace je automaticky generována a 

současně je prováděna aktualizace hlavní knihy v účetnictví. Dalším přínosem je zkrácení 

doby zpracování účetních závěrek. Plánování cash flow, možnost generovat různé 

formuláře nutné pro státní správu přímo ze systému. V oblasti prodeje a výroby je pak 

možné kontrolovat databázi výrobků, poskytnutí rychlé reakce zákazníkovi, možnost 

určení okamžitého termínu dodání a informování o stavu zakázky. Přínosy pro výrobu 

jsou zejména v tom, že ERP může vytvářet podmínky pro kvalitní plánování, sledování 

dostupných materiálů, zlepšení expedice a logistiky. Současně je přínosem snížení rizika 

chybovosti při zabudování kontrolní mechanismů pro omezení lidských omylů, zvýšení 

přesnosti zpracování dat a produktivity práce spolu s automatizací některých firemních 

procesů (1) (3). 

 

1.3 Analytická aplikace Business intelligence (BI) 

 „Business intelligence, představuje specifický typ úloh informatiky, které téměř 

výlučně podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků a jsou postaveny 

na principech, které právě těmto činnostem nejvíce odpovídají“ (10, s. 15). 

 

„Business Intelligence je sada procesů, know-how, aplikací a technologií, jejich 

cílem je účinně a účelně podporovat řídící aktivity ve firmě. Podporují analytické, 

plánovací a rozhodovací činnosti organizací na všech úrovních a ve všech oblastech 

podnikového řízení, tj. prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, 

majetku, řízení lidských zdrojů, výroby a dalších“ (10, s. 16). 

 

Na analytické a plánovací úlohy, kam spadají i úlohy business intelligence, jsou 

hlavní nároky kladeny zejména na zajištění hodnocení sledovaných podnikových 

ukazatelů, např. objemu tržeb, počtu reklamací, počtu pracovníků s možností poskytovat 

a analyzovat tyto ukazatele dle různých kritérií, jejich kombinací. Současně je nutné 
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podporovat k poskytování těchto dat pracovníky podniku. BI dokáže analyzovat vývoj 

podnikových ukazatelů a jejich výkyvů v času a to na různých úrovních sledovaných 

hodnot. Sada procesů Business intelligence, je úzce provázána na ostatní aplikace 

informačních systémů a technologií, ze kterých čerpá data a to, jak jsou pak výstupy BI 

využity, může ovlivnit výkonnost a kvalitu řízení firmy (5) (10).  

 

Základním principem řešení Business intelligence můžeme shrnout následovně:   

1. Výběr a organizace dat - nejsou vytvářeny nová data, ale využívána již 

vytvořená, např. z ERP. ETL pak zajišťuje výběr dat ze zdroje, transformuje je a 

ukládá do analytických databází) 

 

2. Dimenze a granularita dat - z informatického pohledu se tento princip jeví jako 

struktura dat, která obsahuje záznamy o jednotlivých prvcích. Jednoduchým 

příkladem pak může být třeba dimenze zboží, zákazníci ad 

 

3. Multidimenzionalita uložení a práce s daty - požadavek na pohled uživatele 

z více hledisek (10) 

 

Obrázek č. 1: Transformace dat u BI, Zdroj: (10) 

 

 

 Tuto technologii lze využít v podniku v oblasti prodeje, nákupu a dopravy, ale i 

v marketingu, v oblasti financí a řízení lidských zdrojů. Je možné ji využít tam, kde je 

možné sledovat a analyticky hodnotit určité ukazatele. BI lze využít samostatně, ale nyní 

je nejvíce využíván jako integrované řešení ERP systémů. Aplikace dokáže pochopit lépe 
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obchodní a manažerské činnosti v podniku a sledovat složitější souvislosti obchodu a 

dalších oblastní podnikového řízení. BI je určeno zejména pro analytiky a plánovače. Jsou 

určeny také pro střední a TOP management (10).  

 

Řešení BI nabízí sledování vývojových trendů např. poptávky. Ukazatelé BI 

dokáží také rychle, přehledně a v souvislostech upozornit na kritické nebo mimořádné 

stavy v prodeji, nákupu i kapacitách. Výstupy mohou být k dispozici v tištěné nebo 

elektronické formě. Poskytují svým uživatelům aktuální informace, nezávislost a 

pružnost (10). 

 

1.4 EDI komunikace 

 

1.4.1 Základní pojmy a požadavky 

Technologie EDI má své počátky již v 60. letech, kdy byly první pokusy o výměnu 

dat zejména v automobilovém průmyslu. EDI (Electronic Data Interchange) je 

elektronická výměna dat ve strukturovaných formátech. Jde o výměnu dat, která probíhá 

mezi dvěma nezávislými subjekty vytvořených v informačním systému podniku. 

Kompatibilita dat je zajištěna používáním mezinárodního standardu. Způsoby EDI 

komunikace se neustále vyvíjejí a již dávno se nejedná o drahou technologii ani náročnost 

zavedení. Současné EDI řešení podporuje několik variant jak data zpracovat a 

distribuovat (1) (11). 

 

Cílem EDI komunikace je nahrazení papírových dokumentů elektronickými, 

snížit náklady spojené s výměnou těch papírových a současně zvýšit efektivitu. Doklady, 

které se zasílají prostřednictvím EDI, jsou legislativně uznány stejně jako ty papírové. 

Pomocí EDI mohou být propojeny různé společnosti s různými informačními systémy. 

EDI je využíváno hlavně tam, kde se doklady předávají pravidelně (1) (11) (12). 

 

Kompatibilita EDI je zajištěna používáním mezinárodního standardu EDIFACT 

(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). V České 

republice je standard zajišťován Hospodářskou komorou ČR (11). 
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Různé informační systémy mohou pracovat na různých softwarových a 

hardwarových platformách a EDI tyto různé platformy propojuje na základě standardu 

pro výměnu zpráv. Pro realizaci slouží tzv. EDI konvertory, což jsou většinou aplikace, 

které mění a konvertují data z informačního systému do EDI formátu, který je přenášen. 

Příjem zpráv pak EDI konvertor zase mění na data definované podoby, které informační 

systém příjemce zpracuje. Většinou jsou to podporované inhouse formáty (12). 

 

EDI bylo původně zamýšleno pro komunikaci mezi velkými obchodními firmami. 

Řešení se ale rozšířilo v posledních letech i na menší firmy, které jsou zejména v roli 

dodavatelů a přes EDI zasílají obchodní dokumenty mezinárodním společnostem, které 

jsou v roli odběratele. Typ firmy, kde se EDI zavádí:  

 

Aktivní firma - k zavedení EDI dochází na základě vlastního rozhodnutí a úvahy 

o výhodách a přínosů zavedení. Taková společnost má většinou dobrou vyjednávací 

pozici, aby mohla přesvědčit zejména své dodavatele, aby i oni EDI zavedli a používali. 

Aktivní společnost většinou svým dodavatelům se zavedením nějak pomáhá. Typickým 

příkladem jsou obchodní řetězce, automobilové závody ad. (11). 

 

Pasivní firma – EDI obvykle zavádí na základě požadavků svého obchodního 

partnera, aktivní firmy. Většinou jsou to společnosti, které se musí přizpůsobovat 

požadavkům svým odběratelů. Pasivní společnosti jsou zpravidla vázány k zavedení EDI 

komunikace při zahájení spolupráce (11). 

 

1.4.2 Typy EDI řešení 

 EDI komunikace se neustále vyvíjí a s ní způsoby jak EDI řešení zavést do 

společnosti. Způsoby se liší v náročnosti zavedení a funkčnosti. Způsob zpracování a 

distribuce nejen obchodních dokumentů lze rozdělit na tři hlavní kategorie:  

1. Výměna zpráv mezi koncovými subjekty - EDI komunikace je u tohoto typu 

v režii obchodních stran bez využití třetího subjektu. Každá z obchodních stran 

musí vlastnit konvertor a komunikační software pro připojení do datové sítě 

(x.400). Kromě pořizovacích nákladů je nutné počítat s náklady na správu, údržbu 

a provoz těchto systémů, včetně aktualizace standardů v odvětví (12). 
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Obrázek č. 2: Výměna EDI zpráv mezi koncovými subjekty, Zdroj: (12) 

 

  

2. Výměna zpráv prostřednictvím VAN operátora - u EDI komunikace je 

využívána VAN (Value Added Network) síť, což je síť s přidanou hodnotou, která 

kromě přenosu dat nabízí i další služby jako záruku za distribuci zpráv 

k adresátovi. Část problémů s provozem EDI řešení tak přebírá operátor, který síť 

provozuje (12). 

 

Obrázek č. 3: Výměna EDI zpráv prostřednictvím VAN operátora, Zdroj: (12) 

 

 

3. Výměna zpráv a zpracování zpráv prostřednictvím poskytovatele EDI služeb 

- jedná se o výměnu dat, která probíhá přes tzv. EDI poskytovatele služeb, který 

nejenže odstraňuje největší překážky při zavádění EDI, ale přebírá na sebe 

zodpovědnost za přenos a zpracování zpráv. Provádí tedy konverzi zpráv a 

zajišťuje kompletní funkčnost EDI. Odpadají tedy náklady na údržbu EDI 
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systému. Řešení EDI poskytovatelů je většinou poskytováno formou služby, 

označováno jako Saas (software as servis). Nutností je však součinnost 

poskytovatelů informačních systémů. Informační systém jedné protistrany zašle 

přes síť internet data k EDI poskytovateli, který přes konvertory změní data na 

svůj vnitřní standardizovaný formát a před odeslání adresátovi zas data změní na 

formát příjemce. Data se odesílají přes internet do informačního systému druhé 

protistrany (12). 

 

Obrázek č. 4: Výměna zpráv prostřednictvím EDI poskytovatele, Zdroj: (12) 
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1.4.3 Typy EDI zpráv 

Tabulka č. 1: Typy EDI zpráv, Zdroj: vlastní zpracování dle (12) 

Notifikace 
Název 

zprávy 
Funkce zprávy v EDI komunikaci 

ORDERS Objednávka 

Zprávu ORDERS zasílá odběratel dodavateli. Odběratel zasílá 

objednávku z IS do řešení EDI a dodavatel objednávku pomocí EDI 

řešení načítá do IS a může ji dále zpracovávat. 

DESADV 
Avízo 

dodávky 

Zprávou DESADV zasílá dodavatel svému odběrateli doklad o 

připravovaném závozu zboží. Zpráva informuje o detailech dodávky. 

Lze rozšířit i o možnost využití avíz s SSCC kódy. 

INVOIC Faktura 

Zprávu INVOIC zasílá dodavatel svému odběrateli. Faktura zaslaná 

přes EDI je plně právním daňovým dokladem. Faktura je v EDI řešení 

opatřena většinou ještě elektronickým podpisem, čímž je zajištěna 

autenticita a neměnnost. 

CONTROL 

Potvrzení o 

převzetí 

zprávy 

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli. Kontrolní zpráva 

syntakticky potvrzuje nebo zamítá přijatou zprávu nebo funkční 

skupiny zpráv. 

APERAK 

Potvrzení o 

převzetí 

zprávy 

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli. Informuje o 

úspěšném zpracování nebo chybách při zpracování dokladů 

informačním systémem příjemce. 

COMDIS 
Obchodní 

námitka 

Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu, touto notifikací oznamuje 

dodavateli, že bude faktura postoupena k zaúčtování, je-li zpráva 

pozitivní. Pokud je negativní, je v ní textová informace o odmítnutí. 

ORDRSP 
Odpověď na 

objednávku 

Zpráva slouží k potvrzení objednávky dodavatelem, která je zasílána 

odběrateli. Význam zprávy je v tom, že dodavatel podá zprávu o tom, 

co může dodat či ne. Potvrzení by se mělo zasílat bezprostředně po 

doručení objednávky. 

RECADV Avízo příjmu 

Zprávu vystavuje odběratel dodavateli a informuje ho o stavu 

přijatého zboží. Avízo většinou odkazuje na dodací list popř. 

objednávku. 

REMADV 

Avízo o 

úhradě 

platby 

Zprávou REMADV informuje výstavce faktury, že došlo k úhradě. Tato 

zpráva má smysl v případě, že odběratel hradí více faktur jednou 

platbou. Současně má informaci o tom, jaké faktury to jsou. 

RETANN 
Oznámení o 

vrácení zboží 

Zpráva, která se využívá v případě vrácení zboží dodavateli a slouží 

jako podklad pro následné dobropisování. 
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1.4.4 Přínosy zavedení EDI 

Mezi obecné přínosy EDI komunikace patří zejména nárůst efektivity, kvality 

informací a úspory na administrativu. Níže jsou uvedeny konkrétní pozitivní důsledky 

zavedení EDI: 

- zvýšení produktivity zaměstnanců  

- snížení nákladů na poštovné, tisk, evidenci  

- snížení nákladů na administrativu, zejm. personální 

- snížení počtu pozdních plateb, doklady jsou adresátovi doručeny okamžitě 

- přehlednější informace o prováděných platbách  

- zrychlení toku dokumentů  

- zjednodušení předávání dokladů a jejich archivaci  

- omezení chybovosti při ručním zadávání dat  

- zvýšení bezpečnosti předávaných dokumentů  

- zkvalitnění vztahů mezi obchodními partnery - menší počet nesrovnalostí  

- jednotná komunikace rozdílných systémů a subjektů 

- efektivnější plánování a řízení výroby, obchodu a cash flow  

- jednoduší zásobování a strategické plánováni dodávek (12) (13) (14) 

 

1.5 Informační strategie 

 

1.5.1 Informační strategie 

Informační strategie je soubor stanovených cílů v oblasti informačních systémů a 

technologií a stanovení způsobů jejich dosažení. Informační strategie by měla být 

v souladu s celkovou firemní strategií. Strategie hledá především odpovědi na otázky jak 

zvýšit výkonnost pracovníků podniku, jak podporovat dosahování cílů, jak být více 

konkurenceschopný a jak vytvářet další příležitosti rozvoje podniku. Podnikové vize a 

strategie je závislá na různých informací, které se týkají podniku, ale i jeho okolí (3). 

 

Informační strategie je sestavena tak, aby sloužila jako návod pro dlouhodobé 

řízení rozvoje a provozu informatiky. Strategie zahrnuje následující hlavní části:  

1. Cíle pro rozvoj informatiky, které vycházejí z požadavků zaměstnanců a strategie 

podniku 
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2. Analýza současného vybavení společnosti a předpokládané nároky 

 

3. Návrh nového informačního systému, nových aplikací a dalších podpůrných 

činností k podnikovým procesům 

 

4. Realizace informační strategie pomocí definování projektů, určením 

harmonogramu realizace a odhadem náročnosti strategie (3) 

 

Informační strategie je definována managementem společnosti a odborníky 

informatiky. Proces definování strategie by měl řešit komplexní, systematické a 

integrované zavádění informačních systémů a technologií včetně systematického 

vytváření informační infrastruktury, což je vytvoření zázemí pro trvalý rozvoj systémů a 

technologií v podniku. Informační struktura by pak měla mírně předbíhat úroveň 

informačních systémů a technologie podniku. Jelikož jde o prostředí, které se neustále 

vyvíjí, je potřeba včas reagovat na změny a inovovat. Informační infrastruktura zahrnuje: 

- výkonné hardwarové a softwarové vybavení, správné datové zdroje 

- lidi, kteří mají dostatečnou informační a počítačovou gramotnost 

- organizační uspořádání řízení podniku, které je s informačními systémy 

kompatibilní (3) 

 

Graf č. 1: Proces informační strategie podniku, Zdroj: vlastní zpracování dle (3) 

 

Informační strategie 
podniku

Podnikatelská 
strategie - PROČ? 

Informační systém -
CO?

Informační 
technologie - JAK?

Informační 
management - KDO? 

KDY? ZA KOLIK?
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 Proces formulace informační strategie zahrnuje strategická rozhodnutí, se kterými 

by měli být seznámeni všichni řídící pracovníci podniku. Výsledkem jsou pak rozhodnutí, 

která plynou z grafu č. 1. Cílem procesu je analýza současného stavu, jaké jsou možnosti 

a určit očekávané efekty z nasazení informačního systému a technologií. Cíle procesu 

definování informační strategie mohou určit odpovědi na otázky:  

- Jakou hodnotu zavedení informačních systémů a technologií přidá hodnotu 

produktům podniku?  

- Jaký výběr informačního systému zvýší naši pozici mezi konkurenty?  

- Kdo, jak má řídit provoz a rozvoj?  

- Jak má být rozvoj organizován?  

- Jak a kolik prostředků musí podnik vynaložit na provoz a rozvoj?  

- Jak hodnotit efektivnost systémů a kde je získávat?  

- Jak motivovat a vzdělávat pracovníky pro práci s informačními systémy? (3) 

 

Informační strategie je v prostředí informačních systémů a technologií absolutně 

nezbytná a je důležitým faktorem konkurenceschopnosti podniku v současném prostředí. 

Vytváření podnikových vizí a strategií vyžaduje velké množství různorodých informací 

o vlastním podniku i z podnikatelského okolí. Důležitou roli hraje podniková strategie, 

která určuje podnikové cíle na určité časové období. Jedná se o proces nikdy nekončící, 

jehož cílem je neustálé zlepšování (5). 

 

1.6 Analytické metody 

 

1.6.1 SLEPT 

SLEPT analýza je součástí a důležitým nástrojem poznání ekonomického 

prostředí, které ovlivňuje podnik. Faktory, které jsou součástí analýzy: Sociální, 

Legislativní, Ekonomické, Politické a Technologické. Výstupy této analýzy slouží jako 

jeden z podkladů pro SWOT analýzu. 

 

 

 



 

33 

 

 Sociální oblast - Studuje lidskou populaci z hlediska demografických ukazatelů 

a trendů životního stylu. Důležitá je také hustota, rozmístění, etnické a náboženské 

vyznání, vývoje porodnosti, věku, úmrtnosti, zaměstnání a vzdělání(15) (16).  

 

 Legislativní oblast - Legislativní oblast zkoumá zejména právní prostředí, jeho 

obsah, kvalitu a stabilitu (15) (16) 

 

 Ekonomická oblast - zahrnuje faktory ovlivňující zejména pracovní sílu, kupní 

sílu a nákupní zvyky lidí. Zkoumá dostupnost finančních prostředků, zaměření trhu a výši 

daňového zatížení daného státu (15) (16) 

 

 Politická oblast - zabývá se politickým systémem, ochranou pracovního trhu, 

politickými omezeními a stabilitou politického systému a korupce (15) (16) 

 

 Technologická oblast - charakteristickým stále se zrychlujícím tempem zavádění 

nových výrobků a také dostupnost internetu, výrobních zařízení a komunikačních 

technologií (15) (16) 

 

1.6.2 McKinsey 7S 

 Analýza 7S je technika, která je využívaná pro hodnocení kritických interních 

faktorů organizace, které se navzájem ovlivňují. Američtí konzultanti společnosti 

McKinsey &Company navrhli koncem 70. let základní faktory, které jsou součástí této 

analýzy: 

Strategie – obsahuje stanovené cíle podniku a způsob jejich dosažení (17) 

 

Struktura – představuje organizační uspořádání skupiny, koordinace řízení            

a členění společnosti (17) 

 

Systémy řízení – zahrnuje metody, postupy, procesy, včetně technických 

systémů, informačních systémů a technologií (17) 

 

Styl řízení – definuje způsob jednání, chování a konání manažerů nejen se 

zákazníky, ale i zaměstnanci společnosti (17) 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/organizovani
https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/informacni-system
https://managementmania.com/cs/technologie
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Spolupracovníci – se zabývají zaměstnanci, jejich řízením, lidských zdrojů             

a motivace (17) 

 

Schopnosti - formují dovednosti, znalosti, zkušenosti a kompetence zaměstnanců 

(17) 

 

Sdílené hodnoty - vize, poslání, firemní kultura, normy a standardy chování, 

které jsou základem každé organizace (17) 

 

Obrázek č. 5: McKinsey 7S, Zdroj: (17) 

 

1.6.3 HOS 8 

Metoda HOS (Hardware, Orgware, Software) spočívá v ohodnocení úrovně 

jednotlivých složek informačního systému a v nalezení slabých složek, které ovlivňují 

negativně celkovou úroveň systému. Cílem metody je posouzení klíčových oblastí 

informačního systému firmy a zjistit na jaké úrovni se oblasti pohybují. Nevyváženost 

jednotlivých částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému, což zvyšuje náklady 

na celý systém. Základní myšlenkou je, že analyzovaná nejméně efektivní oblast systému 

pak snižuje úroveň celého systému. Metoda HOS zkoumá oblasti:  

Hardware - technické vybavení podniku, hardware (18) 

 

https://managementmania.com/cs/znalosti-pojem
https://managementmania.com/cs/vize
https://managementmania.com/cs/poslani
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
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Software - programové vybavení podniku, funkčnost programů, ovladatelnost a 

použití programů (18) 

 

Orgware - pracovní postupy, pravidla pro práci se systémy, bezpečnostní pravidla 

(18) 

 

Peopleware - oblast, která zkoumá uživatele systému a jejich povinnosti vůči 

systému (18) 

 

Dataware - oblast, která zkoumá data, jejich dostupnost, správu, bezpečnosti a 

potřebě užití v procesech, které probíhají v podniku (18) 

 

Zákazníci - zákazník představuje uživatele systému, může to být pracovník 

podniku nebo i skutečný zákazník podniku (18) 

 

Dodavatelé - dodavatelem je myšlen ten, který zajišťuje provoz a údržbu systému 

(18) 

 

Management – oblast, která se zabývá řízením informačních systémů 

v souvislosti s informační strategií, provádění kontroly uplatňování pravidel a vnímání 

systému koncovými uživateli (18) 

 

Hodnocení IS pomocí metody HOS 

 Posouzení informačního systému probíhá metodou kladení kontrolních otázek pro 

jednotlivé oblasti. Úroveň každé z oblastí je pak hodnocena dle bodového hodnocení. 

Metoda prezentuje výsledky v dosažených oblastí v podobě osmihranu, přičemž každá z 

os zobrazuje dosaženou úroveň (18). 
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Tabulka č. 2: Bodové hodnocení HOS 8, Zdroj: vlastní zpracování dle (18) 

Počet bodů Slovní hodnocení 

1 špatná 

2 spíše špatná 

3 spíše dobrá 

4 dobrá 

 

1.6.4 McFarlanův model aplikačního portfolia  

 Je model, který navrhl McFarlan a který navazuje na známý model BCG matice. 

Podrobněji však popisuje přínosy aplikací pro podnik, které budou realizovány 

v budoucnosti nebo v současnosti. Míra je dána podle autora modelu tím, zda je podnik 

schopný se bez aplikace obejít či nikoliv (3).  

 

 Podpůrné aplikace jsou orientovány na chod podniku v současnosti a podniku 

dávají možnost snižovat náklady a zrychlit některé stávající procesy. Přínosy jsou 

měřitelné a realizovatelné v krátkém časovém úseku (3). 

  

Klíčovými aplikacemi jsou myšleny takové, na kterých je každý podnik závislý a 

v případě, že dojde k poškození takové aplikace, provoz podniku je zastaven. Jsou 

orientované na současnost a zlepšují výkonnost. Přínosy takových aplikací jsou 

realizovatelné v krátkém časovém úseku, částečně jsou měřitelné a částečně neměřitelné 

(3). 

 

Strategické aplikace jsou naopak orientovány na budoucnost a jsou důležité pro 

rozvoj podniku. Jsou realizovatelné v delším časovém horizontu a jejich přínos je nejistý. 

Záleží na stanovení strategie dosažení cíle. Obvykle jsou stanoveny vysoké cíle, ze 

kterých plynou vysoké přínosy (3). 

 

Potenciální aplikace nemusí být pro podnik tak důležité, ale jsou spojeny 

s inovací procesů. Hodnota je pak dána přínosem těchto nových aktivit pro podnik. Tyto 

aplikace se označují jako „problémové“, ale pokud se vydaří, má z nich podnik obvykle 

velký užitek. Investice do potenciálních budoucích aplikací jsou velmi rizikové, ovšem 
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pokud chce podnik expandovat, tak jinak než zavedením nových produktů, služeb, 

technologií nebo marketingových technik s aplikací moderních informačních technologií 

to nelze (3). 

 

Tabulka č. 3: McFarlanův model aplikačního portfolia, Zdroj: vlastní zpracování dle (3)  

Budoucnost 

Strategické Potencionální 

- Aplikace, které jsou pro 

dosažení cílů společnosti 

kritické 

- Aplikace, které mohou být 

důležité pro dosažení cílů 

společnosti 

Současnost 

Klíčové Podpůrné 

- Aplikace, které jsou pro chod 

společnosti kritické 

 

- Aplikace, které jsou důležité, 

ne však kritické pro fungování 

podniku 

 

 

1.6.5 SWOT analýza 

Význam SWOT analýzy je analýza a identifikace silných a slabých stránek 

podniku, jejich příležitostí a hrozeb v okolí podniku. Hodnotí vnitřní a vnější faktory, 

které ovlivňují úspěšnost podniku a pomáhá najít vhodnou strategii k prosperitě a zisku 

firmy. SWOT analýza, jejímž autorem je Albertem S. Humpreym, se vyvinula v 60. 

letech minulého století. SWOT je zkratka složená z počátečních písmen slov Strengths 

(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby) (19) (20). 

 

Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním faktorům. Jsou to prvky definované 

vnitřními vlivy – obzvláště lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním vlastnictvím 

společnosti a také jejím vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby jsou zaměřeny na 

vnější okolí podniku, které podnik nemůže ovlivnit (19) (20).  
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Vzájemnou analýzou dokážeme dosáhnout strategického úspěchu a identifikovat 

nová nebezpečí či příležitosti. SWOT analýza má význam tehdy, pokud na ni naváží i 

další kroky, případně úpravy či změny, formou nové strategie (19) (20). 

 

1.6.6 Ganttův diagram 

Při řízení projektu, v našem případě řízení projektu zavedení nové informační 

strategie a jeho plnění je potřeba si určit časový plán. Časový harmonogram pak vzniká 

ze základních dokumentů, jež stojí u zrodu projektu. Manažer projektů pak se svým 

týmem začne pracovat na sestavení seznamu aktivit a činností, které je potřeba realizovat. 

Takový seznam aktivit je řazen do časového plánu. Důležitou součástí časového 

harmonogramu je pak seřazení těchto aktivit. Na základě jejich rozsahu a vztahů mezi 

nimi časový plán sestavíme. Takový harmonogram pak bude základem pro sledování 

časového postupu prací v plnění informační strategie. Běžně používaným nástrojem pro 

zobrazování informací o časovém plánu je Ganttův diagram (9). 

 

Tento typ zobrazení časového plánu řízení činností v čase je prakticky 

synonymem pro grafické znázornění posloupnosti plánovaných činností. Tvůrce 

Ganttova diagramu je Henry Laurence Gantt. Diagram zobrazuje ve sloupcích 

(horizontálně) časové období, ve kterém se plánuje. Podle délky plánovaného projektu se 

zobrazuje období, které je nastaveno v podrobnostech. V řádcích (vertikálně) jsou pak 

zobrazeny dílčí aktivity, činnosti, úkoly a to v pořadí, které odpovídá jejich logickému 

sledu po sobě navazujících činností. Délka trvání dané aktivity je pak vztažena k 

časovému období (9). 
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2 Analýza problému 

 

Tato část je zaměřena na krátké představení společnosti, popis a analýzu 

současného informačního systému společnosti a obchodních procesů, které ve společnosti 

probíhají. Analýzy současného stavu a problémů jsou pak hlavním východiskem 

návrhové části práce. 

 

2.1 Představení společnosti 

 

2.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma:  XYZ, s.r.o.  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Sídlo:     Brno-venkov 

Způsob jednání:  Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel 

společnosti. 

Základní kapitál:   5 480 000,- Kč 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

hostinská činnost  

 

2.1.2 Obecné údaje 

Společnost XYZ se zabývá maloobchodním prodejem tabákových výrobků, 

českého a zahraničního denního tisku, časopisů i doplňkového zboží jako jsou nápoje, 

alkohol, cukrovinky či jízdenky hromadné dopravy. V jihomoravském kraji působí již 

sedm let, společnost má celkem 16 „trafik“ a stále se rozšiřuje o nové. Hlavními 

aktivitami firmy je tedy prodej tabákových výrobků, denního tisku, které odráží hlavní 

podnikatelskou činnost firmy a představují tak klíčové činnosti podniku. Firma veškeré 

zboží získává pomocí svých dodavatelů. Vystupuje v roli odběratele a objednává a 

nakupuje u dodavatelů.  

 



 

40 

 

2.1.3 Organizační struktura  

Provozovny společnosti jsou menší prodejny, z nichž každá zaměstnává dvě až tři 

osoby, prodavače. V každé provozovně je hlavní vedoucí prodejny, která koordinuje 

ostatní zaměstnance provozovny a stará se o celkový chod provozovny. Dále řeší 

předávání a remitendu denního tisku a naskladňuje zboží do informačního systému. 

Společnost současně zaměstnává také jednu hlavní fakturantku, která zastává zároveň 

funkci vedoucí odbytu. Hlavní fakturantka má na starost také centrální sklad, kde se 

evidují tabákové výrobky, kolky a doplňkový prodej. Jednatel společnosti je současně 

ředitelem a vedoucí všech provozoven. Účetnictví a veškerou daňovou agendu 

zpracovává externí účetní, která má se společností uzavřenou dohodu o provedení práce.   

 

Graf č. 2: Organizační struktura, Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.1.4 Konkurence 

 Společnost se potýká s velkou řadou konkurenčních podniků. Na trhu je silná 

konkurence a je vyvíjen velký tlak na sledování trendů a zavádění inovací ve vzhledu 

prodejen, sjednocení stejnokrojů personálu, ale i rychlosti odbavení zákazníka či jiné 

věrností výhody. Podnik hledá různé způsoby, jak se co nejvíce odlišit. Sestava 

konkurentů se příliš nemění. Konkurence působí nejen na ulicích ve městech, ale i 

v supermarketech, obchodních domech, centrech či pasážích. Za největšího konkurenta 

můžeme považovat známou společnost GECO, Relay nebo Valmont. Ačkoli to na první 

pohled není příliš viditelné, tak je tento segment poměrně silné konkurenční prostředí. 

Zaměstnanci 
provozoven

Oddělení provozu, 
odbytu a fakturace

Vedení společnosti Majitel

Vedoucí 
provozovny

Prodavači

Vedoucí 
odbytu a 

hlavní 
fakturantka
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Hlavní výhodou trafik analyzované společnosti je dobré a strategické umístění 

provozoven.  

 

2.2 Analýza současného stavu IS/IT 

V této části analýzy bude popsáno vybavení společnosti informačními 

komunikačními technologiemi.  

 

2.2.1 Hardware 

Jelikož se jedná o celkem nově vzniklou společnost, její hardwarové vybavení 

je na velmi dobré úrovni. V sídle společnosti jsou osobní počítače a jejich příslušenství, 

síťová laserová tiskárna se skenerem a pevná linka. Majitel společnosti využívá notebook. 

V centrálním skladu je také čtečka čárových kódů, která slouží pro identifikaci a načítání 

zboží do IS 1. Všechny prodejny jsou vybaveny osobním počítačem nebo dotykovým 

terminálem, dále čtečkou čárových kódů a termální tiskárnou na účtenky, která má 

automatický střih účtenky a trhačku papíru. K tiskárně jsou připojeny také pokladní 

zásuvky. Společnost vlastní svůj datový server. Servery jsou však uloženy u společnosti 

Hi-Tech Services, spol. s r.o., která zároveň provádí jeho celkový servis a správu. 

 

2.2.2 Software 

Účetnictví a skladové hospodářství je vedeno v informačním a ekonomickém 

systému IS 1, který je určen pro menší společnosti a živnostníky. Pokladní systém, POS 

1, je pořízen od stejného poskytovatele, jako účetní program IS 1. POS 1 je rovněž určen 

pro maloobchodní prodejny. Společnost současně vlastní licence k Windows Serveru.  

 

Uživatelé, kteří pracují v IS 1 na PC na prodejnách, jsou stále připojeny přes 

vzdálenou plochu k hlavnímu serveru, Windows Server 2012, pod kterým „běží“ licence. 

Licence POS 1, které slouží k prodeji, nemusí být k serveru připojeny, stačí, aby byly 

prodejny připojeny k internetu, fungují ale i offline. Serverový operační systém a 

operační systém všech PC je Windows, od společnosti Microsoft. Další součástí 

softwarového vybavení společnosti je k běžné činnosti využíván balíček kancelářské 

aplikace Microsoft Office. Pro práci se soubory ve formátu PDF společnost používá 
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program Adobe Acrobat. Pro řízení telefonních hovorů není využíván žádný program ani 

jiný doplněk, který by byl implementován do IS 1. 

 

Popis současného účetního a pokladního systému 

Poskytovatel a zároveň výrobce IS 1 programu, který si společnost XYZ 

zakoupila, je již na českém trhu více než 20 let. Ekonomický a účetní program IS 1 je 

řešení, které je nabízeno univerzálně pro mnoho druhů podnikání, tzv. v krabicovém 

řešení, které je prodáváno v již předem určitém nastavení a modulech. Není vyvíjen na 

míru, dle přání konkrétního zákazníka, je ale nabízen v různých přednastavených tzv. 

kompletech. Poskytovatel však garantuje, že je program a jeho nastavení v souladu 

s legislativou, ovšem za výstupy ze systému však neručí.  

 

Společnost XYZ vlastní na IS 1 licenci, která má 8 přístupů a je nejvyšší verzí 

produktové řady programu IS 1. Licence jsou propojeny síťově. Program je nainstalován 

na serveru, na kterém jsou uložena všechna data. Dále je k programu nainstalovaný nutný 

doplněk k síťové verzi, tzv. licenční server, který umožňuje přihlášení a práci více 

uživatelů s daty v jeden okamžik a „hlídá“ počet přihlášených přístupů. Jelikož 

zaměstnanci na provozovnách primárně nepracují s IS 1, je počet přístupů do IS 1 

poloviční oproti POS 1.  

 

Společnost vlastní také 16 licencí POS 1 a 1 licenci hlavní centrální licence POS 

1. V rámci prodejen analyzované společnosti se přes hlavní centrální licenci POS 1, která 

je také na serveru, mohou hromadně nastavovat parametry všech prodejních míst. 

Centrální licence POS 1 pak jedenkrát denně sbírá data o prodeji všech provozoven. 

Veškerá data o prodejích jsou pak po otevírací době prodejen synchronizována se 

skladem v IS 1. Prodejny tabáku a denního tisku mají přes otevírací dobu provozovny na 

PC spuštěn program POS 1, který může běžet i offline a bude schopen evidovat prodeje. 

Dle nové legislativy, zákon o EET, je ale vhodné být na POS 1 připojen k internetové síti 

tak, aby byly účtenky z programu generovány a tisknuty online, jinak čelí podezření FÚ, 

že neustále tisknou offline kódy i když jsou v oblasti, která je pokryta internetem. V tomto 

případě není potřeba být připojen k hlavnímu serveru.  
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Systém IS 1 i POS 1 však již však kvůli množství dat a záznamů technicky 

nevyhovuje a efektivita práce se systémem se zmenšuje. IS 1 obsahuje více než 20 000 

skladových karet, což je pro optimální chod systému z hlediska technických nároků nad 

rámec. S nárůstem tržeb a provozoven se předpokládá vyšší objem dat a následná nutnost 

strategického vyhodnocování získaných dat ze systémů. 

 

Základní vlastnosti IS 1 a POS 1 

 Jak již bylo popsáno, společnost má nejvyšší možný komplet účetního programu, 

ke kterému vlastní licence. Moduly jsou navzájem plně provázané. Níže jsou stručně 

popsány moduly IS 1. 

 

Modul podvojné účetnictví zahrnuje banku, pokladnu, interní doklady, 

homebanking a automatické párování na základě výpisu z banky, závěrkové doklady a 

funkce, DPH a jeho kontrolu, souhrnné hlášení, automatizovanou tvorbu zápočtů, 

generování upomínek a penalizací, účetní výkazy, saldo i aktivní saldo a paletu rychlých 

přehledů o aktuálním stavu účetnictví, pohledávek, závazků a DPH. 

 

Skladová evidence je modul určený pro neomezený počet skladů se seznamem 

zboží, které lze strukturovat do skupin. Součástí modulu je vytvoření skladových karet. 

U výrobků je možné přiřadit i výrobní čísla. Modul obsahuje velké množství tiskových 

sestav, evidenci poplatků a skladové inventury. 

 

Modul objednávky je určen pro evidenci přijatých a vydaných objednávek. Tyto 

doklady mohou být vzájemně provázány se sklady, fakturací a účetnictví. Vazbu na 

objednávky lze jednoduše vytvořit z nabídky či poptávky.  

 

Evidence majetku je také součástí účetního programu a skládá se ze tří částí – 

evidence hmotného a drobného majetku a evidence majetku pořízeného na leasing. 

 

Mzdy a personalistika je také součástí programu, ovšem při větším množství 

vedených pracovních poměrů se efektivita a rychlost zpracovávání mezd snižuje. Účetní 

program IS 1 se doporučuje pro evidenci maximálního počtu 30. Tento modul umožňuje 
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souhrnný přehled zaměstnanců v jednotlivých kartách, tisk jednotlivých mzdových 

sestav, evidenci srážek či vyplacené zálohy na mzdy.  

 

Modul Fakturace je v každém z kompletů a její funkčností je evidence přijatých 

a vystavených faktur včetně zálohových, jednoduchá správa dokladů. Tak jako u 

objednávek je zde možná vazba na objednávky a sklady.  

 

Práce s Adresářem umožní kompletní práci s obchodními partnery, obsahuje 

základní CRM funkce a propojitelnost s portálem ARES.  

 

Pokladní systém, který „běží“ na každé provozovně společnosti, je určený 

poskytovatelem pro široké odvětví prodejen. Systém POS 1 je přehledný, dokáže 

zpracovávat velké množství položek a je vhodný pro provozy s více prodejními místy. 

POS 1 je současně možné propojit s účetními programy a informačními systémy, se 

kterými je možná synchronizace dat. Připojení na IS 1 synchronizuje sklady, ceníky, 

slevy a prodejní doklady. Společnost XYZ má nastavenou synchronizaci 1x denně. S POS 

1 je také propojeno hardwarové vybavení. Jak přesně je POS 1 na jednotlivých prodejnách 

a centrální licence POS 1 propojena s IS 1 je možné vidět na obrázku č. 6. 

 

Pokladní systém POS 1 zahrnuje 2 důležité části. Prodejní část a manažerskou. 

Jak již názvy napovídají, tak část prodejní má tři základní funkce, displej pro uživatele, 

účtenku a klávesnici a je určen primárně pro prodej. Současně spolupracuje se scannerem, 

který vyhledává zboží pomocí čárového kódu. Druhá část je navržena pro nastavování a 

ovládání všech parametrů pro prodej a komunikaci s IS 2. Z této části lze nastavit také 

připojení další zásuvky, tiskárny či displeje.  

 

Manažerská část je určená pro nastavení všech parametrů prodeje a komunikace. 

Na prodejnách v PC pokladnách běží prodejní část, která je centrálně spravovaná ze 

serveru s nainstalovanou manažerskou částí. Manažerská část dále komunikuje s IS 1. 
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Obrázek č. 6: Propojení POS 1 s IS 1, Zdroj: vlastní zpracování dle (poskytovatel IS) 

 

Licenční podmínky IS 1 a POS 1 

Licenční podmínky jsou součástí postupných kroků instalace programu. Upravují 

práva a povinnosti uživatele. Součástí je popis důležité části údržby a aktualizace 

softwarových licencí. Díky tomu je systém vždy aktuální a odpovídá dané legislativě. 

Cena této služby je určována na základě složení kompletu a počtu licencí jednotlivých 

kompletů a je hrazena 1x ročně.  

 

Zákaznická podpora IS 1 a POS 1 

V případě, kdy si uživatel (zákazník) neví rady s postupem v IS 1 i POS 1 nebo se 

situací, která se zobrazí v systému, je možné se v rámci standardní zákaznické podpory 

obrátit na konzultanty systémů.  Konzultanti jsou k dispozici pomocí telefonické a e-

mailové podpory. Garantovanou podporu programu mohou využít zákazníci, kteří mají 

uhrazenou službu podpory a aktualizaci programu pro aktuální rok. V případě písemného 

dotazu je garantována odpověď do 2 pracovních dnů. V případě telefonické podpory je 

možné volat ve všední dny, mimo svátků, od 8:00 – 17:00. Podmínky pro podporu jsou 

určovány poskytovatelem sytému v rámci obecných licenčních a smluvních podmínek. 

Poskytovatel nabízí také elektronickou dokumentaci a návody pro práci se systémem. 

Ovšem data v uvedených souborech jsou fiktivní a pro mnohé uživatele systémů nejsou 

použitelná pro konkrétní situaci. Jestliže uživatelé IS 1 a POS 1 požadují nadstandardní 

služby a individuální přístup lze využít smluvního sjednání konkrétního konzultanta a 

jeho podpory i servisní zásahy jím provedené. Společnost XYZ těchto nadstandardních 

zákaznických služeb ovšem nevyužívá.  
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2.2.3 Zálohování a bezpečnost 

O zálohování dat uložených na serverech se stará správce serverů. Data jsou 

automaticky zálohována každý den dle nastaveného času. Jedná se zejména o čas, kdy 

jsou už všechny provozovny uzavřeny. Přístup k těmto zálohám a možnost manipulace 

s nimi má pouze majitel. Všechna data, které jsou v IS 1 a POS 1 jsou zabezpečena 

vytvořenými uživatelskými účty uživatelů, u kterých jsou nastaveny uživatelská práva a 

možnosti manipulace s daty. Ochranu sítě a neustálý dohled zajišťuje formou placené 

služby také správce serverů. Všechny PC a notebooky jsou zabezpečeny antivirovým 

programem.  

 

2.3 Podnikové procesy 

Ve společnosti funguje několik procesů. Hlavními procesy ve firmě jsou prodej 

tabákových výrobků a denního tisku, jelikož tyto činnosti odráží hlavní podnikatelskou 

činnost podniku a představují tak klíčové činnosti podniku. Součástí prodeje je nákup 

zboží a komunikace s dodavateli. Nákup zboží je tedy věnována největší pozornost.  

 

Za podpůrné procesy ve firmě můžeme považovat řízení finančních zdrojů a 

celkové zajištění správy zdrojů a správný chod pokladního a informačního systému.  

 

Mezi vedlejší procesy patří správa personální agendy, získávání nových 

zákazníků, PR, marketing a reklama.  

 

2.3.1 Evidence mezd 

Zaměstnanci společnosti nyní evidují svoji docházku pouze v Excelu na každé 

provozovně zvlášť. Tento soubor je pak jedenkrát měsíčně zasílán jednateli společnosti. 

Mzdy jsou pak zpracovávány externí účetní, která vychází pouze z údajů v Excelu a 

přepisuje data do IS 1. Veškerou evidenci je potřeba vytvářet ručně. Tento proces je 

opravdu náročný a nepřesný. Je zde velká možnost chybovosti a nepřesnosti. Doporučený 

maximální počet zaměstnanců, kteří jsou v IS 1 zavedeni, je uváděno poskytovatelem 

maximálně pro 30 zaměstnanců, což společnost již překračuje. Při zpracovávání mezd je 

načítání jednotlivých mzdových sestav zdlouhavé. 
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2.3.2 Obchodní proces společnosti 

Pozornost bych chtěla věnovat zejména obchodnímu procesu mezi 

analyzovanou společností a jejími dodavateli. Přesněji výměnu objednávek, dodacích 

listů a faktur. U většiny dodavatelů probíhá výměna dokladů v papírové podobě poštou 

na adresu sídla společnosti nebo elektronicky ve formátu PDF, které jsou zasílány a 

doručovány přes e-mail. Přímo na provozovny je doručován zejména denní tisk a 

časopisy. Na centrální sklad je dovážen zejména tabák, doplňkový sortiment a kolky. 

 

Odběratel, kterého zastupuje vedoucí provozovny, zasílá objednávku e-mailem 

nebo ji realizuje telefonicky. Objednávky jsou prováděny i způsobem, kdy provozovnu 

navštíví obchodní zástupce dodavatelské společnosti a u vedoucí provozovny zboží 

objednává osobně. Mezi objednávkou a dodáním zboží je potřeba objednávku vydanou 

zadat do informačního systému společnosti XYZ, s.r.o. Tento doklad pak eviduje do 

systému vedoucí provozovny. Další pověřenou osobou pro vystavování vydaných 

objednávek je vedoucí odbytu, která objednává zboží na centrální sklad a podle 

skladových zásob na prodejnách, které sleduje pomocí informačního systému. 

Objednávky, které jsou vydané vedoucí odbytu, jsou rovněž zadávány do informačního 

systému a zasílány v PDF formátu dodavateli na e-mail.  

 

Dodací list od dodavatelské společnosti je doručován společně se zbožím, které 

je většinou zaváženo přímo na provozovny. Při převzetí zboží od dopravce, který zboží 

dodává, zaměstnanec provozovny provádí zároveň kontrolu položek na dodacím listu 

s dodaným zbožím. Doklad je doručen v tištěné podobě, vedoucí provozovny pak musí 

zboží naskladnit do informačního systému a vytvořit dodací list přijatý. Další závozy jsou 

realizovány na centrální sklad, který je v sídle společnosti. Vedoucí odbytu pak proces 

kontroly zboží a zadávání dat do informačního systému společnosti provádí stejným 

způsobem jako vedoucí na provozovnách. 

 

Přijatá faktura od dodavatele je společnosti XYZ, s.r.o. zaslána v tištěné podobě 

poštou nebo e-mailem na hlavní centrálu. Vedoucí odbytu pak tyto faktury zadává ručně 

do informačního systému.  
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Zpracovávání a kontrolu daňových dokladů pak provádí externí účetní, která má 

do informačního systému přístup přes vzdálenou plochu na server, kde systém „běží“. 

 

2.4 Strategie a vize 

Společnost XYZ má své prodejny zejména ve městě Brně, ale není výjimkou, že 

její prodejny nalezneme např. i v Břeclavi či Blansku. Jelikož je trh se zbožím denního 

tisku a tabáku v uvedené oblasti opravdu velký, je nutné stanovit si strategii dalšího 

rozvoje podniku. Součástí informační strategie je také podpora celkové firemní strategie, 

která má pak na informační strategii dopad. 

 

Cílem je zejména urychlit práci uživatelů v informačním a pokladním systému, 

které již pro velké množství dat a prodejen nevyhovuje. Dalším cílem je zefektivnit práci 

se zbožovými fakturami a celý obchodní proces zautomatizovat, elektronizovat a předejít 

tak zbytečným administrativním činnostem.  

 

Informační vizí podniku XYZ je tedy provést plynulý upgrade stávajícího IS 1 i 

POS 1. V návaznosti přechodu na výkonnější informační systém je žádoucí pořízení 

nástroje, který by generoval statistiky četnosti prodejů a návštěvnosti i vývoj cen na 

jednotlivých prodejnách a dokázal je statisticky vyhodnocovat.  Předpokladem je zvýšení 

efektivity práce se systémem a také rychlosti celého prodeje a příjem zboží. S tím souvisí 

i vyšší spokojenost zaměstnanců, která se pak odráží na vstřícnosti k zákazníkům. Je tedy 

nutné neustále uživatelsky technologie upravovat.  

 

Součástí strategie je evidovat a řídit lidské zdroje přímo v informačním systému 

nebo v programu určený pro zpracování mezd. Jelikož společnost má interní i pracovní 

postupy se systémy, je důležitou součástí také aktualizace těchto dokumentů. 

 

2.5 Analýza vnějšího okolí 

Vnější okolí podniku bude níže analyzováno pomocí SLEPT analýzy. 
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2.5.1 Sociální a kulturní faktory 

Populace České republiky dosáhla k 30. září 2016 10 572 427 obyvatel (4). 

Průměrný věk obyvatel činí podle sčítání obyvatel 42 let. Počet obyvatel v městě Brně 

činí 377 208 (21). Společnost XYZ nepodporuje žádné sportovní kluby ani akce. 

 

2.5.2 Politické a legislativní faktory 

Legislativa pro provoz společnosti s denním tiskem a tabákem specifická. Zásadní 

jsou novely zákonů a směrnice v rámci EU a to v oblasti tabáku, které mohou mít dopad 

na prodeje. Na společnost je kladen velký důraz na dodržování opatření v oblasti 

skladování nejen tabáku, ale i zboží doplňkového prodeje.  

  

Základními požadavky na provoz společnosti, která vlastní trafiky se zabývá:  

- Nový občanský zákoník 

- Zákoník práce 

- Zákon na ochranu spotřebitele 

- Živnostenský zákoník 

- Zákon o účetnictví 

- Zákon o DPH, o daních z příjmu, o spotřební dani ad. 

 

2.5.3 Ekonomické faktory 

V České republice můžeme hodnotit ekonomickou situaci pomocí HDP, míry 

inflace, míry nezaměstnanosti a další ekonomické ukazatele. Za poslední čtvrtletí roku 

2016 dosáhl hrubý domácí produkt v České republice meziroční růst o 1,9%. Míra inflace 

je k únoru 2017 1%. Míra nezaměstnanosti je jedna z nejnižších v celé EU a je 3,5%. 

Údaje o nezaměstnanosti jsou za leden roku 2017. čtvrtletí roku 2016. Podíl 

nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji dosáhl ke konci roku 2016 

6,11 % (22) (23). 

 

2.5.4 Technologické faktory 

Technologie jsou důležitých faktorem a mají významnou roli zejména v technické 

vybavenosti prodejen. Konkrétně pak pokladní vybavení a s tím související software. 
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Dále je nutné mít prodejny technicky zabezpečeny alarmem proti nedovolenému vniknutí 

do prodejny. Vybavení centra však není úplně finančně náročné. Podnik si také 

uvědomuje, že část finančních prostředků se nevyhnutelně musí investovat do nových 

technologií a údržbu spojenou se zařízením. O dohled se stará správce celkového zařízení 

a chodu systémů, již zmíněná poskytovatelská společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. 

 

2.6 Analýza vnitřního okolí 

Potřeba strategie v informačním prostředí firmy vychází také z analýzy vnitřního 

prostředí společnosti.  

 

2.6.1 Strategie  

Hlavní strategií společnosti je udržování a pozvolné zesilování pozice na trzích 

zejména ve městě Brně a rozšiřování prodejen v jeho okolních okresech. Do budoucna 

majitel uvažuje o rozšíření působnosti i do jiných krajů ČR, s tím však souvisí i nárůst 

zaměstnanců a investice nejen do systému.  

 

Na většině prodejen a centrálním skladě se snaží společnost stabilizovat svoje 

skladové zásoby a dosáhnout větší automatizace při objednávání zboží od dodavatelů. 

Dalším cílem společnosti je investice do nového informačního a pokladního systému.  

 

2.6.2 Struktura 

Společnost je vlastněna jedním majitelem, který jedná jménem společnosti. Jak 

již bylo zmíněno, každá prodejna má vedoucí, který zajišťuje bezproblémový chod 

prodejny a zaměstnanců. Vedoucí odbytu pak kontroluje dodávky a fakturaci. Komplexní 

účetnictví má na starost externí účetní.  

 

2.6.3 Systémy řízení 

V podniku je zaveden IS 1, který je stále aktualizován a není přizpůsoben přímo 

na vyžadující automatizaci a procesy ve společnosti. Podnik využívá sadu kancelářského 

balíčku Microsoft Office. Veškerý software běží pod OS Windows. 
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2.6.4 Styl řízení 

Majitel se přiklání autokratickému stylu řízení. Veškerá rozhodnutí ve firmě se 

uskutečňují z jednoho místa, tedy místa majitele firmy, který pak dále deleguje pravomoci 

na vedoucí jednotlivých prodejen.  

 

2.6.5 Spolupracovníci 

V rámci celé společnosti je kladen důraz na spolehlivost a odpovědnost za svěřené 

úkoly. Nový zaměstnanci prochází školeními na obsluhu IS 1 a POS 1. V případě 

legislativních změn, které se sortimentu v prodejnách týkají, je zaměstnance potřeba včas 

informovat. Ve společnosti jsou zavedeny interní sdělení a pracovní postupy pro práci se 

systémy, ty se ovšem budou muset aktualizovat. Mzdy zaměstnanců jsou evidovány 

v Excelu a následně zpracovány v IS 1. 

 

2.6.6 Schopnosti 

Hlavní předností je znalost trhu a zboží. Dále široký sortiment, hodně 

frekventované místa umístění provozoven. Společnost odebírá také zahraniční tisk. 

Přidruženou službou pro zákazníky jsou také sazka terminály a prodej jednorázových 

jízdenek na MHD v Brně a okolí. 

 

2.6.7 Sdílené hodnoty 

Hodnotou pro zákazníky je zejména velký výběr sortimentu, zabezpečený 

kvalitními a spolehlivými dodavateli. Dále také přesnost dodávek s dodržením 

stanovených termínů.  

 

2.7 Analýza HOS 8 

 Pro analýzu informačního systému společnosti byla použita metoda, která 

posuzuje osm klíčových oblastí systému. Pomocí analýz můžeme zjistit, jak je systém 

efektivní, jeho vyváženost a důležitost jednotlivých oblastí. Analýza nám pomůže 

k identifikaci slabých oblastí, dle kterých pak můžeme navrhnout zlepšení úrovně celého 

systému. Výzkumná metoda, která je dostupná online na portále zefis.cz, byla vyplněna 

ve spolupráci s vedoucím a hlavními zaměstnanci analyzované společnosti. Posouzení 

pomocí HOS analýzy pak bude využit jako podklad pro návrhovou část diplomové práce.  
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2.7.1 Posouzení vyváženosti informačního systému společnosti 

Dle online dotazníku byly vyhodnoceny jednotlivé oblasti, které souvisí 

s informačním systémem a jeho chodem. Úroveň každé z oblastí je ohodnocena pomocí 

čtyřbodové stupnice. 

 

Obrázek č. 7: Posouzení jednotlivých oblastí, Zdroj: vlastní zpracování dle (24) 

 

IS 1 v každé oblasti kromě Dataware dosáhl úroveň spíše dobrý. Celkový stav 

současného IS 1 je spíše dobrý a je na přijatelné úrovni.  

 

Obrázek č. 8: Celková úroveň systému, Zdroj: vlastní zpracování dle (24) 

 

Dle obrázku č. 8 je IS 1 vyvážený. Většina částí, které jsou zkoumány, jsou na 

stejné úrovni. Celková úroveň je zobrazena červeným polem a je na spíše dobré úrovni. 
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Doporučená podoba informačního systému je označena na obrázku níže. 

Doporučený stav dle analýzy vychází z důležitosti systému, kterou jsme v dotazníku 

zaznamenali. Informační systém je pro analyzovaný podnik existenčně nutný, i proto by 

měla být úroveň informačního systému lepší, dle stupnice hodnocení by měla dosáhnout 

hodnocení dobrá. Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň. 

 

Z obrázku je viditelné, že v oblasti Dataware – 5 již systém splňuje požadovanou 

úroveň. Bude tedy potřeba se zaměřit na všechny zbývající oblasti. Hlavní doporučení u 

jednotlivých oblastí jsou uvedeny takto: 

 

 Hardware – technické vybavení prodejen není nejnovější, potřeba postupné 

obměny 

 

 Software – IS 1 se zdá být už nevyhovující v rámci rychlosti a objemu dat, který 

je větší než optimální konfigurace pro provoz dovoluje, možnost výměny IS za rychlejší 

a výkonnější, kde lze dokoupit moduly „na míru“. 

 

 Orgware – chybí pracovní postupy a předpisy pro práci s IS, vedení nekontroluje 

dodržování pravidel práce s IS. 

 

 Peopleware – možnost zastupitelnosti hlavních pracovníků při práci s IS 

 

 Zákazníci – zkoumání námětů, podnětů a přínosů, které od informačního systému 

zákazníci očekávají 

 

 Dodavatelé – zlepšení technické podpory, možnost využití servisní smlouvy u 

dodavatele 

 

 Management IS – poskytování zpětné vazby na dodavatele IS, kontrola 

dodržování existujících pravidel pro provoz a bezpečnost práce s IS 
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Obrázek č. 9: Doporučená úroveň systému, Zdroj: vlastní zpracování dle (24) 

 

 

Z další analýzy je uveden výstup odhadu bezpečnostní úrovně společnosti XYZ. 

Na obrázku č. 10 můžeme jen potvrdit, že citlivá data a bezpečnost IS je na velmi dobré 

úrovni. Úroveň informační bezpečnosti je znázorněna zelenou oblastí v grafu. Stávající 

stav je na stupnici 3, tedy spíše dobrá úroveň. Celková úroveň informačního systému 

je znázorněna tlustou černou čarou v grafu. 

 

Obrázek č. 10: Bezpečnostní úroveň firmy, Zdroj: vlastní zpracování dle (24) 

 



 

55 

 

2.8 McFarlanův model aplikačního portfolia 

Metodou modelu aplikačního portfolia zhodnotím rozšiřování aplikačních 

podnikových systémů a jejich přínos v podniku. Zda jsou jednotlivé aplikace nutné pro 

chod podniku či jsou příležitostí pro další rozvoj a růst. Strategické a klíčové oblasti jsou 

označovány jako nutností pro chod společnosti. Potenciální a podpůrné aplikace jsou 

možnosti jak se rozvíjet. 

 

Tabulka č. 4: McFarlanov model aplikačního portfolia společnosti, Zdroj: vlastní 

zpracování 

Budoucnost 

Strategické Potencionální 

- Výkonnější a komplexnější IS 

- Business Intelligence (BI) 

- MS SQL Server 2016 

- Elektronická výměna dat (EDI) 

- Personální IS (cloud) 

Současnost 

Klíčové Podpůrné 

- OS Windows 

- Windows Server 2012 

- IS 1 a POS 1 

 

- Excel 2016, Word 2016, 

- One Note 2016 

- Outlook 2016 
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2.9 SWOT analýza 

Po provedení dílčích analýz byly zhodnoceny níže uvedené silné a slabé stránky, 

možné příležitosti a hrozby společnosti. 

 

Tabulka č. 5: SWOT analýza, Zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky Slabé stránky 

 

- široká síť provozoven v rámci Brna 

- strategicky umístěné provozovny  

- rozsáhlý sortiment nejen tabákových 

výrobků a tiskovin 

- moderní vybavení prodejen  

- zaměstnanecké stejnokroje 

- spolehlivost dodavatelů 

- krátká reakční doba na případné změny 

na trhu a legislativě 

- řízení, správa a bezpečnost dat ICT je 

pod neustálým dohledem externí firmy 

 

- pomalý chod IS 1 a POS 1 

- velké množství tištěných zbožových 

faktur, které je potřeba zadávat ručně 

do IS 1 

- standardní zákaznická podpora od 

poskytovatele IS 1 a POS 1 

- malé skladovací prostory 

v provozovnách 

- chybějící personální systém 

- propagace společnosti 

Příležitosti Hrozby 

 

- prozákaznický přístup 

- věrností karty či mobilní aplikace 

- využití sociálních sítí (FB, Google+, 

LinkedIn, Twitter) 

- šetrnost k životnímu prostředí 

- možnost rozšíření prodejen do okolních 

okresů města Brna i na Slovensko 

- zlepšení marketingových aktivit 

- rychlejší odbavení zákazníka 

 

- výpadek připojení k internetu či 

hlavnímu serveru 

- nové směrnice a zákony EU i ČR o 

reklamě a prodeji tabákových výrobků a 

lihovin 

- snížení prodeje tabákových výrobků 

v souvislosti s účinností protikuřáckého 

zákona 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

Třetí část mé diplomové práce je věnována návrhům, které povedou ke splnění 

cílů této práce. Podkladem návrhů je teoretická i analytická část práce.  

 

3.1 Shrnutí analýz 

 Podnik má evidováno velké množství skladových položek a IS 1 již není technicky 

optimální pro současné množství dat. Jelikož se jedná o prodejnu tabáku a denního tisku, 

je v podniku neustálý proces obratu zásob, který je potřeba alespoň částečně 

zautomatizovat. S narůstajícím počtem provozoven a tím souvisejících přístupů do 

systému, je reakce systému na zadaný úkon čím dál pomalejší. Dalším aspektem bylo 

zjištění, že rychlost načítání dat má vliv na obsluhu zákazníka, která je tím pádem také 

zdlouhavější. Současně společnost nemá žádný systém pro vedení lidských zdrojů. 

Jelikož se systémem pracuje už více než 30 lidí, modul pro zpracovávání mezd v IS 1 je 

již nedostačující. Do „krabicového programu“ IS 1 nelze doplnit žádný modul na míru, 

proto je nutné přejít také na IS 2, který vývoj doplňkových modulů umožňuje.  

 

3.2 Požadavky na realizaci návrhů  

Níže jsou popsány jednotlivé požadavky na nový informační systém, elektronizaci 

obchodních dokumentů dat i zavedení mzdového systému, které kompletně povedou ke 

zlepšení informační strategie. Správně zvolený a dobře implementovaný systém a jeho 

doplňky by firmě měly přinést nejen úspory lidských zdrojů či peněz, ale také 

konkurenční výhody v podobě modulů pro přehledné zpracovávání dat. Mezi 

nejdůležitějšími požadavky na nové návrhy je nutné si určit cíle, které má nové řešení 

splnit. Hlavními kritérii, kterými se budu řídit, je cena, doba implementace, systémové 

nároky, platná legislativa a uživatelská přívětivost systémů.  

 

Společnost XYZ od informačního a pokladního systému požaduje systematizaci, 

která plyne z realizace informační strategie, dále požaduje mít k dispozici souhrnná data 

s informacemi, obchodními kontakty a vazby mezi jednotlivými moduly v jednom 

systému. Dalším požadavkem je reporting a analýza dat jako podklad pro další 

rozhodování managementu. Největším požadavkem je pak přehled stavu zboží ve 
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skladech a automatizaci, která souvisí s obratem zásob. U mzdového systému požadují 

nenáročnost na hardware a automatizaci schvalování dovolené a evidenci docházky. 

Podpora a jazyková verze programu je vyžadována v českém jazyce. Zejména od 

zaměstnanců je pak k systému vyžadována uživatelská přívětivost, logičnost a kvalitní a 

dostatečná uživatelská podpora. Celkový počet uživatelů systémů zůstane zachován. 

 

Cena za řešení nové informační strategie by neměla být úplně klíčovým kritériem. 

Je však vhodné si určit cenovou hranici, které se chce společnost XYZ na základě svých 

požadavků přiblížit. Po konzultaci s vedením, si společnost stanovila finanční strop 500 

000,- tis Kč bez DPH. Jelikož vedení společnosti nedávno pořídilo nové hardwarové 

vybavení, měla by se finanční investice týkat zejména softwarového vybavení. Částka 

zahrnuje pořizovací náklady na IS i s doplňkovými moduly, zprovoznění EDI i mzdového 

systému. Součástí ceny jsou i práce servisních techniků, konzultantů a školení 

zaměstnanců.   

 

Informační strategie společnosti by měla být navrhnuta způsobem, u kterého není 

potřeba řešit změnu či inovaci hardwarového vybavení jelikož jej společnost nedávno 

inovovala. Realizace a návrhy systémů by tak měly být kompatibilní se současným 

hardwarovým vybavením a navzájem mezi sebou. Dle technických požadavků 

jednotlivých řešení si společnost přeje provést instalaci, konfiguraci a úpravy na 

jednotlivých zařízeních přímo konzultanty jednotlivých společností. Dalším požadavkem 

je technická spolupráce konzultantů společností, které by návrhy realizovali. 

 

Zavedení navrhovaných řešení bude závislé od časových možností poskytovatele 

hlavního systému, správce serveru, EDI poskytovatele a klíčové osoby společnosti XYZ. 

U implementace bude pak nutné sladit všechny tyto klíčové strany. Důležitou roli hraje 

vývoj individuálních požadavků na IS. Avšak pokud bude doba vývoje, implementace a 

zavedení delší, než se předpokládá, nemělo by to ohrozit provoz prodejen nebo dodávek 

zboží od dodavatelů. Doba zavedení by neměla přesáhnout 3 měsíce od podpisu smlouvy 

s poskytovateli systémů. 

 

Součástí je nutnost mít všechny systémy v souladu s platnou legislativou. 
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3.3 Upgrade informačního a pokladního systému 

Na základě konzultace s jednatelem společnosti a projektovým manažerem 

poskytovatele IS jsem se rozhodla navrhnout nejefektivnější řešení, kterým je upgrade 

stávajícího IS 1 a POS 1. Díky dlouhodobé, pozitivní zkušenosti se stávajícím systémem 

a zákaznickým přístupem dodavatele systému, se jednatel společnosti rozhodl pro 

upgrade na vyšší verzi systému, IS 2 a POS 2.  

 

Vyšší verze informačního systému nabídne možnost větší databáze, rozšířené 

funkce, které urychlí některé interní procesy organizace. IS 2 je pak možné také do 

budoucna rozšiřovat o další moduly popřípadě rozšířit na nejvyšší verzi systému 

poskytovatele. Cílem upgradu systému na vyšší verzi IS 2, je nahrazení v současnosti 

využívaného účetního programu IS 1 a POS 1. Výhodou je, že součástí rozšíření je i vyšší 

verze pokladního systému POS 2, jenž je vyvíjená společně s IS 2.  Vyšší verzi programů 

je možné zakoupit u stávajícího poskytovatele systému za výhodnějších finančních i 

technických podmínek, které jsou s přechodem z nižší verze na vyšší verzi systému 

spojeny. Výhodou upgradu na vyšší verzi systému jsou nejen náklady, ale jelikož je 

systém z „rodiny“ poskytovatele systému, měl by být přechod plynulý nejen dobou 

implementace, dodavatelskou znalostí procesů systému, které probíhají ve společnosti 

XYZ, ale i podobností ovládání programu a logiky práce v systému, což je obrovská 

výhoda pro zaměstnance společnosti. 

 

Návrh je orientační a zahrnuje popis licencí a jednotlivých modulů ERP systému 

IS 2. Návrh nezahrnuje inovaci hardwarového vybavení pro provoz IS a POS, ani 

prodejen, jelikož již společnost pokladní terminály vlastní. Orientační ceny licencí a 

implementačních prací budou uvedeny v samostatné kapitole návrhové části diplomové 

práce.   

 

3.3.1 Popis řešení vyšší verze IS a POS 

IS 2 je ideální informační systém pro společnosti, které očekávají vysokou míru 

přizpůsobivosti díky větším možnostem nastavení systému podle vlastních potřeb, 

snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému. Vícevrstvá 
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architektura klient-server umožňuje současnou práci desítek uživatelů. Systém je 

postaven na nejmodernějších technologiích.  

 

Podnikový informační systém IS 2 je řešení zaměřené na komplexní správu 

společnosti a nasazené částečně na míru. Řadí se ale do skupiny ERP systémů. Pokrývá 

kompletní ekonomickou, obchodní i personální agendu a odpovídající manažerské 

vyhodnocování – samozřejmostí je také podpora řízení většiny dalších specifických 

procesů podniku. Instalace systému se podobá nasazení nižší verze programu. IS 2 je 

systém, obsahující již v základu veškeré potřebné moduly, které jsou integrovány do 

jednoho celku a jejich funkce jsou plně provázané. Dle potřeb zákazníka je možné další 

moduly vyvíjet a k licenci nové funkčnosti doplnit. 

 

Technická specifikace  

Jako databázové jádro se používá MS SQL Server 2008 R2 a vyšší. Klientská 

aplikace se může připojit k různým instancím databázového serveru. Systém také 

umožňuje připojit databázi k databázovému serveru na velkou vzdálenost, mimo dosah 

sítě LAN. V rámci jedné instance SQL Serveru lze uchovávat neomezený počet databází 

stejné struktury. Ty představují nezávislá datová prostředí IS 2 – tzv. agendy. Všechny 

agendy mají v rámci jedné instance SQL Serveru jednu společnou systémovou databázi, 

která obsahuje data sloužící k administraci systému a různá nastavení. Díky využívané 

databázi se nemůže stát, že dojde k poruše konzistence dat. V případě, že se nějaká akce 

nedokončí, pokud se spustí znovu, tak se vše vrátí do stavu, v jakém akce započala.  

 

Společnost XYZ vlastní svůj server, ovšem aby licence od poskytovatele softwaru 

fungovaly, je potřeba doplnit současné softwarové vybavení o licence MS SQL Server 

a licence CAL, které jsou postaveny na databázi SQL. Tyto licence lze zakoupit i u 

certifikovaného partnera Microsoft, tedy poskytovatele IS. Současně zákazník dostane 

licenční smlouvu EULA, která obsahuje počet licencí a produktový klíč.  

 

Klientská aplikace využívá knihovny WinForms a pro její fungování musí být na 

pracovní stanici nainstalovaný MS .NET Framework 4.5. Funkcionalita aplikace je 

rozdělená do modulů podle jednotlivých oblastí řešených úloh a procesů. Kromě 
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základních funkčních modulů jsou k dispozici také podpůrné systémové moduly. 

Konečné řešení se sestaví ze základu, který nabízí poskytovatel a zároveň vývojář IS 2 a 

podle konkrétních požadavků doinstaluje doplňující moduly. Součástí je také možnost 

sestavení modulů na míru, které lze k programu připravit. U těchto modulů lze 

předpokládat vytváření složitějších struktur a specifických aplikací. Vývojové prostředí: 

Microsoft Visual Studio – C# 

 

Tabulka č. 6: Technické požadavky: tabulka na konfiguraci, Zdroj: vlastní zpracování 

dle (poskytovatel IS) 

 Nároky na server Klientská stanice Samostatné PC 

Procesor Intel Dual Core 3 GHz 2 GHz a vyšší 
Indel Dual Core 2,5 
GHz a vyšší 

Operační paměť 8 GB RAM a více 2 GB RAM 3 GB RAM 

Pevný disk 
SATA/SAS 7200 
ot./min. 

1 GB volného místa 
SATA/SAS 7200 
ot./min. 

Grafik 1024 × 768 1024 × 768 1024 × 768 

Operační systém 
Windows Server 2008 
a vyšší 

Windows 7 a vyšší Windows 7 a vyšší 

Databáze 
MS SQL Server 2008 a 
vyšší 

- 
MS SQL Server 2008 a 
vyšší 

 

Základní vlastnosti IS 2 

 Společnost XYZ si vede svou účetní agendu samostatně. Podle zákona musí 

zpracovávat podvojné účetnictví. Jelikož chce mít společnost provázané obchodní 

doklady mezi sebou, je IS 2 správnou volbou. Současně IS 2 nabízí skladovou evidenci, 

vedení majetku i mzdovou agendu. Obrovskou výhodou plynoucí z upgradu je plynulý 

převod dat ze současné a aktuální verze IS 1. Poskytovatel IS nabízí tzv. převodní můstek. 

Pro tento převod poskytovatel IS poskytuje dokumentaci, ovšem společnosti XYZ spíše 

doporučuji tento převod dat zahrnout v rámci implementace a integraci IS 2 do provozu. 

U převodu dat je nutné brát zřetel na legislativní požadavky a závěrky minulého období. 

Souběžně s převodem se tak „zbaví“ společnost XYZ zbytečných údajů, které zabíraly 

místo v programu a jednoduše získá možnost vyčistit nevyužívané záznamy. 

 

Jádro systému IS 2 je nezbytnou součástí systému. To zajišťuje chod všech 

modulů, synchronizaci dat s externími systémy a definuje také uživatelské rozhraní 



 

62 

 

a používanou legislativu. Vždy je k dispozici aktuální legislativa. V případě, že 

společnost expanduje, může vést dceřiné společnosti v IS 2 se slovenskou i maďarskou 

legislativou s účtováním podle mezinárodních standardů. Uživatelské rozhraní pak nabízí 

pracovní prostředí v řadě jazyků, například češtině, slovenštině, angličtině, němčině, 

bulharštině, italštině či maďarštině. Kromě optimálního zpracování vlastních dat je 

informační systém připravený i na propojení s externími aplikacemi a se systémy třetích 

stran, jako jsou elektronické obchody, programy řízení výroby, intranetové aplikace a 

podobně. Snadná je i výměna dat (import a export) prostřednictvím XML. 

 

Ekonomika je soubor modulů určených k zajištění finančních toků společnosti, 

jejich účetní a daňové evidence a ekonomického controllingu. Modul je tedy primárně 

určen pro jednatele, vedoucí odbytu a externí účetní. Modul může sloužit jako podklad 

pro ekonomické analýzy. Systém IS 2 prochází pravidelně legislativním auditem. Vždy 

je tak uživatelům k dispozici verze systému s aktuálně platnou legislativou.  

 

Lidské zdroje v IS 2 bude umožňovat jednateli společnosti a účetní uchovávat o 

zaměstnancích veškeré důležité údaje, smlouvy a další dokumenty a pomocí široce 

definovatelných uživatelských práv podporuje také ochranu před jejich zneužitím podle 

zákona o ochraně osobních údajů. Obsahuje mzdové závěrky, roční zúčtování daně 

a automatizované generování příkazů k úhradě, aparát výpočtu nepřítomností, dovolenek 

a jiných náhrad a samozřejmě také hromadné operace nezbytné pro práci s vyšším počtem 

zaměstnanců. Lidské zdroje obsahují i moduly Kniha jízd a Cestovní náhrady s 

širokými možnostmi nastavení. Kromě toho je systém IS 2 připravený na propojení s 

robustním systémem řízení lidských zdrojů MS, který bude součástí návrhové části 

diplomové práce. Samozřejmostí jsou i nástroje pro sběr dat ze systémů zpracovávajících 

docházku zaměstnanců. 

 

K evidenci veškerého majetku bude sloužit v IS 2 stejnojmenný modul Majetek. 

Obsahuje seznam drobného i dlouhodobého (hmotného a nehmotného) majetku, 

vlastního i cizího majetku, to vše s možností definice libovolného počtu odpisových plánů 

daňových i účetních odpisů a leasingových splátek. Neodmyslitelnou možností IS 2 je 

také evidence přesného umístění majetku (například na konkrétní pobočce) nebo jeho 
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přidělení odpovědným osobám, což je výhodné nejen v případě svěřeného majetku – tedy 

mobilních telefonů, notebooků, vozidel apod. 

 

Obchod a cenotvorba je soubor modulů, které usnadní obchodní procesy a 

cenotvorbu analyzované společnosti. Zajišťuje obchodní procesy, tedy návaznost 

jednotlivých dokladů od nabídek přes objednávky a výdejové doklady ze skladu až po 

faktury a doklady o zaplacení. Faktury za služby a produkty lze v systému vystavit z 

různých modulů. IS 2 navíc umožňuje jejich jednoduché „převzetí” ze seznamu 

objednávek, nabídek či poptávek. Toto „přebírání dokladů” lze do určité míry 

automatizovat podle individuálních potřeb jednotlivých provozů napříč celou firmou. 

Objednávky se dají generovat hromadně i automaticky na základě různých událostí a 

naplnění podmínek zadaných do systému (například při poklesu stavu zásob pod 

minimální hranici). Součástí je modul Upomínky a penalizace s možností jejich 

automatického generování. Samozřejmostí jsou dále množstevní slevy, stanovení 

různých cenových hladin pro různé obchodní partnery, časová platnost cen a akčních 

ceníků i řada dalších funkcí včetně kontroly a hlídání minimální prodejní ceny. 

 

Obrázek č. 11: Dodací list přijatý v IS 2, Zdroj: (poskytovatel IS) 
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Obrázek č. 12: Prodejka vydaná v IS 2, Zdroj: vlastní zpracování dle (poskytovatel IS) 

 

 

Skladové hospodářství je pak určeno pro vedení neomezeného počtu skladů s 

katalogem artiklů strukturovaných do struktury, libovolné množství vlastních ceníků s 

možností omezit jejich dobu platnosti a řadu nastavení, které znamenají prakticky 

neomezené možnosti cenotvorby. Typy složených skladových karet (sady, komplety, 

výrobky), podpora výrobních čísel, evidence čárových kódů, datum exspirace a sérií. 

Velikosti jsou možné zadávat v libovolných jednotkách. Modul nabízí nejen velkou řadu 

přehledů, tiskových sestav o přehledu skladových zásob, pohybů, ale i evidenci 

jednotlivých dodavatelů či odběratelů, kteří jsou uvedeny u položky v katalogu, která je 

ve skladu naskladněna. S těmito údaji lze sledovat vývoj cen zboží v čase. U položek je 

také možné nastavit maximální a minimální zásobu a nastavit k nim upozornění či 

automatickou objednávku k dodavateli. V tomto modulu je také funkčnost skladových 

uzávěrek a inventury. Zásoby se provádí pomocí vystavení příjmových a výdejových 

dokladů, které obsahují danou skladovou položku. Při více skladech lze využít tzv. 

Převodky zboží na jiný sklad.  

 

Přídavné moduly 

IS 2 disponuje řadou dalších drobných funkcí, které uživatelům usnadňují práci, 

a nabízí i specifické moduly zaměřující se na některé úzce zaměřené skupiny firem a 
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činností. Tyto moduly jsou součástí obrázku č. 16. Níže jsou konkrétně popsány moduly, 

které jsou pro společnost XYZ přínosné a doporučuji je zahrnout do funkčnosti IS 2. 

 

Manažerské vyhodnocování zajišťuje modul Business Intelligence (BI). Jelikož 

vedení společnosti XYZ nedisponuje žádným nástrojem pro obchodní vyhodnocování, 

doporučuji využít funkčnost modulu BI. Pro kvalitní rozhodování managementu jsou 

klíčové podrobné a přesné informace. Systém IS 2 umožňuje vyhodnocení dat mnoha 

způsoby a pro tento účel nabízí jak textové, tak i grafické výstupy. Základem BI, který je 

postavený nad celou databází IS 2 a dokáže poskytnout data v libovolně definovaných 

reportech. Na rozdíl od běžných statistik vytvořených přímo na SQL Serveru disponuje 

modul BI i funkcí, tj. možností „rozkliknout” konkrétní statistická data až do úrovně 

zdrojových dokladů a faktur. Díky tomu vedení společnosti může zjistit, které obchodní 

transakce způsobily neočekávané výchylky statistik nebo jaká byla účinnost určitých akcí 

vzhledem k místu či období. Data a informace lze různě filtrovat. Filtry si může uživatel 

vytvářet individuálně. Po dokončení požadavků se vytvoří analýza, se kterou již může 

uživatel pracovat a lze ji vždy zpět otevřít v seznamu analýz. Analýzy lze v průvodci 

editovat a filtry deaktivovat či další v průběhu zobrazené analýzy aktivovat. U 

zobrazených analýz lze dále pracovat s vytvořeným grafem. Jak již bylo zmíněno, data 

lze pak rozkliknout a zjistit zdroj informací v analýze. Společnost XYZ pak pomocí 

těchto analýz může vytvářet analýzy pro statistiky prodejů, zásobování, dobu 

návštěvnosti, objem prodeje a vývoj jednotlivých cen i prodejů. Díky analýzám pak může 

na jednotlivých prodejnách určit nutnost přítomnosti personálu. U analýz je nutné vybrat 

datové zdroje a zvolit název, který bude později sloužit k rozpoznání jednotlivých analýz 

v seznamu.  

 

Obrázek č. 13: Analýza BI, Zdroj: vlastní zpracování dle (poskytovatel IS) 
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Pro řízení automatických akcí, což se projevuje napříč celým řešením, doporučuji 

licenci doplnit o přídavný modul IS Automatic. Modul podporuje automatickou 

komunikaci a odesílání nejrůznějších sestav e-mailem, tak i návaznost dokladů. Kromě 

toho lze IS 2 s tímto modulem snadno propojit s nejrůznějšími webovými službami. Tento 

modul bude přínosem pro vzájemnou synchronizaci a nástrojem pro EDI komunikaci. 

EDI poskytovatel zpracovaná a konvertovaná data uloží do určeného adresáře a pomocí 

přídavného modulu IS Automatic si v určený čas či interval systém převezme a importuje 

data do IS 2. Na stejném principu v EDI komunikaci pak může fungovat export dat z IS 

2. Zejména pokud využije zákazník automatické vytváření objednávek a jejich následný 

export k EDI providerovi. Navrhovaný modul slouží také pro zajištění přenosů údajů z a 

do systému POS 2. Díky tomuto modulu je možné automaticky aktualizovat vybrané 

sklady, ceníky, prodejek, které byly realizovaný během dne.  

 

Obrázek č. 14: Export prodejních míst z IS 2, Zdroj: vlastní zpracování dle 

(poskytovatel IS) 

 

 

Nadstavba Sklady Plus rozšiřuje vlastnosti skladů o funkce, které využije 

společnost XYZ, která disponuje složitějším skladovým hospodářstvím. Modul umožňuje 

automatické generování objednávek chybějícího množství zásob k datu expedice s 

ohledem na skladové zásoby, již vydané a přijaté objednávky a jejich platnost. Dále je 

možné u položky v katalogu přidat vazbu na další položku, které se prodávají současně. 

Při tvorbě podřízených položek v katalogu lze automaticky generovat také podřízené 

položky např. barvy zboží, velikost a další. Možnost evidence různých čárových kódůa 

import dodavatelských ceníků.  
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Modul EDI komunikace je nabízen jako spojovací můstek mezi IS 2 a EDI 

schránkou, kterou spravuje EDI poskytovatel. Doplňkový modul k IS 2 tedy podporuje 

výměnu dat mezi jednotlivými obchodními partnery. 

 

POS 2 

Pokladní systém ve vyšší verzi je svými funkcemi i vzhledem stejný jako 

předchozí verze. Vlastnosti jsou také stejné. Změnou je technologické propojení 

pokladního systému s vyšší verzí informačního systému a také pořizovací cena.   

 

Obrázek č. 15: Popis IS 2, Zdroj: vlastní zpracování dle (poskytovatel IS) 

 

 

 

Na jednotlivých provozovnách jsou pokladny, a na jedné z nich běží manažerská 

část určená k aktualizaci nastavení a současně přes internet komunikuje se s hlavní 

licencí POS 2, která pak synchronizuje data do IS 2.  

 

Servisní a licenční podmínky 

Poskytovatel IS ručí v okamžiku předání licencí IS 2 a POS 2 za shodu s platnou 

legislativou a soulad s funkcemi, definovanými v implementační smlouvě. Součástí 

smlouvy o dílo bývá také licenční smlouva, která definuje rozsah a časovou náročnost 

údržby systému ze strany dodavatele, tedy legislativní aktualizaci a dále aktualizaci 

dílčích vylepšení a funkcí vyvinutých až po ukončení implementace. Zákazník, tedy 

společnost XYZ by měla trvat na dodržení nabízených služeb.  
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Zákaznická podpora a údržba systému  

Při pořízení licencí IS 2 je součástí povinností poskytovatele poskytování služby 

aktualizace, která zahrnuje distribuci nových verzí systému. Díky tomu je systém vždy 

aktuální a odpovídá dané legislativě. Nedílnou součástí je i zákaznická podpora. 

Uživatelé mohou využívat e-mailové podpory a telefonické podpory také v pracovní dny 

od 8:00 do 17:00 hod. Prvních 12 měsíců od zakoupení licencí je služba aktualizace 

v ceně pořízení, další roky společnost XYZ bude muset hradit provozní náklady s tímto 

spojené, které jsou součástí smlouvy. Cena je procentuální částí z té doby aktuální licence 

IS 2.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o implementační řešení, tedy částečně na míru a 

společnost XYZ má již vyšší nároky na rozsah technické podpory, uživatelská podpora 

IS 2 a POS 2 je převážně řešena individuálně v rozsahu stanoveném smlouvou o podpoře, 

údržbě a rozvoji informačního systému IS 2. Servisní smlouva zajišťuje konkrétního 

konzultanta v předem stanoveném rozsahu. Cena prací, je dána hodinovou sazbou. 

 

EDI komunikace v IS 2 

Jedním z požadavků na návrh informační strategie, bylo alespoň částečně 

automatizovat příjem dokladů od hlavních dodavatelů společnosti XYZ, které se 

v současné době zadávají ručně. Současný systém IS 1 nenabízí žádný doplňkový modul 

pro odběratelskou roli v EDI komunikaci a moduly na míru k verzi IS 1 primárně 

poskytovatel nevyvíjí. I proto je tedy návrhem přejít na vyšší verzi IS 2, kde již takové 

moduly na míru vytvořit lze. Objem faktur i dodacích listů zvládne IS 2 plně 

automatizovat a přes EDI poskytovatele zasílat. Poskytovatel IS 2 nabízí ve svém ceníku 

modul pro EDI komunikaci a zajišťuje import a export dokladů ze systému na předem 

stanovené úložiště, ze kterého si pak data „vyzvedává“ pomocí jednoduché Java aplikace 

vybraný EDI provider. Ze strany poskytovatele IS probíhá většinou spolupráce a 

součinnost při implementacích a integraci EDI do IS, konzultanti mají tedy o této formě 

elektronické fakturace povědomí. Přestože poskytovatel IS nabízí doplňkový modul, 

který je nutným doplňkem pro napojení IS 2 na EDI schránku, je nutné exportované a 

importované formáty „doladit“ a výměnu dat vyzkoušet ještě před testovacím provozem. 

Pro odběratelskou roli pak nastavení a ladění výstupů trvá maximálně 2 pracovní dny a 

optimalizace těchto dokladů je zajištěna prací konzultanta v hodinové sazbě. 
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Obrázek č. 16: Popis jádra IS 2, Zdroj: poskytovatel IS 
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3.3.2 Zavedení IS 2 a POS 2 

IS 2 je systém je částečně přizpůsobený na míru zákazníkovi. Poskytovatel nabízí 

tzv. stanovený seznam požadovaných funkcí. To znamená, že se dá nainstalovat 

okamžitě, ale je nutné předem stanovit seznam požadovaných funkcí, které se dají navíc 

k programu vyvíjet na míru a podle konkrétních potřeb budoucího uživatele sestavit. 

Implementaci informačního systému IS 2 je možné rozdělit do několika po sobě jdoucích 

kroků. Jejich délka se může u různých společností významně lišit, zvláště v případě, kdy 

se vytváří složitější funkční celky na míru. Konkrétní harmonogram se vždy vytvoří až v 

rámci implementační studie. Níže je uvedený předběžný postup jak by nasazení IS 2 ve 

společnosti XYZ probíhalo.  

 

1. Přípravná fáze – implementační studie - Během přípravy implementační studie 

se přesně definují potřeby budoucího uživatele. Součástí je vizualizace 

podnikových procesů a vlastností, analýza IT struktury společnosti a definice 

hlavních cílů nového řešení. Implementační studii vytváří konzultanti 

poskytovatele IS 2 ve spolupráci s jednatelem společnosti XYZ a dalšími 

klíčovými osobami, kteří znají klíčové procesy zaštiťované informačním 

systémem. Na základě analýzy podnikových procesů se pak vybere konkrétní 

řešení, které je potřeba nasadit, a dále se identifikují funkce těmito moduly 

nepodporované. Konzultanti IS přesně stanoví, které z těchto funkcí vyřeší 

systémové úpravy stávajících modulů a pro které je třeba na zakázku vyvinout 

nové moduly či další externí systémy. Klíčové je v této fázi i stanovení rozsahu 

importu původních ekonomických dat a jejich technický design. 

 

2. Smlouva – Po nabídce a přípravě implementační studie následuje smlouva, která 

upravuje požadavky a podmínky poskytování IS a licence. Smlouva obsahuje 

zároveň cenové podmínky a termíny plnění. Implementační studie je přílohou 

smlouvy o dílo a jejím cílem je minimalizovat rizika projektu – především jasně 

definovat rozsah projektu a specifikovat požadavky na nový informační systém. 

Z hlediska součinnosti odběratele se jedná o poměrně zásadní a náročnou část 

implementace nového informačního systému a je nutná součinnost klíčových 

uživatelů odběratele. 
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3. Implementace a testovací provoz - Technici poskytovatele IS přizpůsobí IS 2 

požadavkům klienta a systém postupně připraví k běžnému používání. Nasazení 

jednotlivých funkcí nemusí díky komponentové architektuře implementace 

proběhnout najednou, ale v případě potřeby lze některé rozšiřující funkce uvést 

do chodu až v době, kdy už je IS 2 uvedený do ostrého provozu. To může výrazně 

usnadnit plynulost celého nasazení. 

  

4. Zahájení ostrého provozu - Předávání díla probíhá vždy ve zkušebním provozu, 

kdy se na reálných datech simuluje skutečná práce pod dohledem konzultantů IS. 

Pokud vše proběhne správně, provedou se finální testovací scénáře, zátěžové 

zkoušky a další potřebné úkony a IS 2 se uvede do provozu.  

 

5. Školení a servisní smlouva – Součástí implementace je pak vždy ještě jeden až 

dva dny podpory ostrého provozu, kdy je přímo na místě k dispozici konzultant 

IS 2. Už v okamžiku vytvoření implementační studie se stanoví základní servisní 

smlouva, která zajistí, že uživatel i má po nasazení IS 2 k dispozici svého osobního 

konzultanta připraveného poradit s funkčností i ovládáním. 

 

3.4 EDI komunikace 

S přechodem na vyšší verzi systému souvisí také možnost implementace výměny 

obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou do IS 2. Výhodou zavedení by pak 

měla být úspora času, pracnosti, administrativy a provozních nákladů s tímto 

souvisejícím. Navrhovaným řešením pro automatizaci příjmu faktur a jejich následné 

zpracování je technologie nazvaná Elektronická výměna dat, zkráceně EDI. Řešení 

EDI je nejčastěji využíváno formou služby a servisu přes VAN operátora, tedy EDI 

poskytovatele. Starosti s provozem pak přebírá EDI poskytovatel, který zároveň 

zpracovává doručená data a provádí distribuci zpráv přes EDI aplikaci.  

 

Cílem projektu zavedení EDI komunikace ve společnosti XYZ je zejména 

zefektivnit příjem faktur od nejvýznamnějších a nejčastějších dodavatelů zboží. XYZ zde 

vystupuje v roli odběratele a objednává/nakupuje u dodavatelů.  

 



 

72 

 

3.4.1 Popis vybraného řešení - EDI aplikace 

Aplikace EDI je produktem české společnosti, která aplikaci vyvíjí a projektuje 

od svého počátku. Řešení EDI aplikace je nabízena jako řešení pro komplexní EDI služby, 

které jsou dostupné nejen malým, ale i velkým společnostem či obchodním řetězcům. 

Aplikace EDI je poskytována formou služby. EDI poskytovatel provádí veškerou údržbu, 

správu a obsluhu EDI komunikace. Řešení EDI komunikace je dostupné řešení, které je 

provozováno na prvotřídních technologiích.   

 

Zavedením služby EDI aplikace se umožní příjem faktury do IS 2 v datové 

podobě, se zaručením elektronického podpisu a důvěryhodné archivace faktury dle 

legislativy. V případě zavedení dalších typů dokladů, lze zlepšit objednávání od 

dodavatelů, umožnit dopředu avízo o dodávce přímo do systému (zrychlit příjem), 

usnadnit pořizování příjemky a následně párovat a snadněji zpracovávat faktury. 

Zavedením EDI se sjednotí, zrychlí, zpřehlední a zefektivní nákupní, obchodní                       

a logistické procesy. 

 

Technická specifikace k poskytování služeb EDI 

Klíčové prvky EDI aplikace, jako je např. clearing komunikace, řízení zpracování 

apod., je provozováno v databázovém a aplikačním prostředí ORACLE, kde jsou všechny 

prvky redundantní tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost řešení. Jsou připraveny 

záložní komunikační cesty (komunikační servery v různých lokalitách, s různými 

poskytovateli připojení – pro hlavní komunikace jako jsou X.400, přímé propojení s 

ostatními VAN sítěmi, jako je eXite). 

 

Zdvojené aplikační i databázové servery SUN a IBM zajišťující vysokou 

dostupnost služby (metoda on-line replikací, např. v případě výpadku možnost 

bezprostředního přesměrování na standby databázi). Zdvojené LAN přepínače                       

a směrovače po celé síti zajišťující vysokou dostupnost sítě. 

 

Zabezpečení přenosů a zpracování provádí poskytovatel EDI. Veškerá datová 

komunikace probíhá šifrovaně. Přístupy do aplikace jsou zabezpečeny jménem a heslem, 

každý uživatel má definována přístupová práva, je možné omezení přístupu na okruh IP 
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adres apod. Přístupy s nejvyšší úrovní má omezený počet uživatelů. Jedná se o prověřené 

osoby, které zabezpečují přímou technickou obsluhu. Řešení umožňuje elektronické 

podpisování a ověřování faktur, používané např. obchodními řetězci v ČR. Součástí 

řešení jsou pokročilé deníky faktury, poskytující uživatelům informaci o zpracování            

a zpětnou vazbu. 

 

Vlastnosti EDI aplikace  

Aplikace EDI patří mezi přední řešení pro elektronickou výměnu dokumentů v 

ČR. Klíčovou vlastností je poskytování formou služby (SaaS). Nevzniká tak potřeba 

kupovat software ani posilovat hardwarové vybavení. Pro správný a efektivní provoz           

a využití EDI aplikace je nezbytné zapojení a komunikace s protistranami. EDI aplikace 

je řešení, které je navrženo a poskytováno tak, aby převzalo a zajišťovalo většinu činností, 

které jinak probíhají na straně uživatelů EDI. Tím se výrazně snižují jak jednorázové, tak 

provozní náklady a současně se zvyšuje spolehlivost a dostupnost EDI komunikace. EDI 

aplikace zajišťuje stejně jako tradiční EDI jak zpracování inhouse souborů (konverzi), tak 

distribuci výsledných dat (komunikaci). Díky tomu probíhá veškeré zpracování pod 

trvalým dohledem poskytovatele a jsou minimalizovány možné problémy na straně 

uživatelů. 

 

Koncepce EDI řešení umožňuje flexibilní zapojování nových obchodních 

partnerů a nových typů zpráv. EDI řešení dokáže hlídat zpracování zpráv až na úroveň 

uživatelského převzetí. Umožňuje několik typů zpětné vazby (na úrovni emailu, ručního 

potvrzení přes webové rozhraní až po automatické potvrzení z informačního systému). 

Na základě těchto potvrzení informuje nejen odesilatele původní zprávy (např. řetězec, 

který odeslal objednávku), ale hlídá zpracování všech zpráv uživatelem a v případě 

problému upozorní automatickým emailovým avízem např. správce. Pokud není ze strany 

uživatele ani poté v nastaveném reakčním čase zareagováno, je správce nebo obsluha 

kontaktována telefonicky zákaznickou podporou EDI aplikace. 

 

Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá plně automaticky               

a výhradně zabezpečeným kanálem (https). Jde o automatický a jednoduchý software, 

který lze provozovat prakticky na všech operačních systémech. Software nevyžaduje 
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instalaci, postačuje mu prostředí JVM (Java). I na úrovni práce komunikačního software 

může být zajištěno sledování a kontrola jeho činnosti. 

 

Kromě automatické komunikace pro datové zpracování mají uživatelé přístup ke 

zprávám v čitelné podobě pomocí zabezpečeného www rozhraní. Díky tomu je možné 

kontrolovat zpracovaná data v informačním systému, přistupovat např. k objednávkám z 

terénu nebo mít ke zprávám přístup přes mobilní techniku v případě výpadku pevného 

internetového spojení. Díky zpracování zpráv do čitelné podoby mohou být pro kontrolní 

účely nebo v případech nouze vybrané typy zpráv (typicky objednávky) automaticky 

odesílány emailem nebo faxem. 

 

EDI aplikace podporuje všechny běžné inhouse formáty. EDI aplikace 

komunikuje s protistranami tak, jak je vyžadováno. Díky tomu zajišťuje automaticky 

překlad zpráv do požadovaných formátů. Např. faktura pro Tesco vypadá jinak než 

faktura pro Globus, přestože od uživatele EDI aplikace odchází stále stejný inhouse 

formát faktury. EDI řešení sjednocuje nejen různorodé formáty, ale také procesy. Díky 

tomu dokáže sladit např. potvrzení faktur nebo naopak potvrzení objednávek. Toto 

výrazně zjednodušuje práci obsluhy a také integraci do IS.  

 

EDI aplikace je standardně nastavena tak, že upozorňuje obsluhu pouze na chyby 

nebo akce, kdy musí obsluha něco udělat. Tím jsou minimalizována zbytečná emailová 

upozornění, která by jinak vedla ke snížení pozornosti obsluhy. 

 

Funkce EDI aplikace 

Aplikace zajišťuje překlad zpráv a konverze různých formátů zpráv (EDIFACT, 

XML, IDOC, CSV, inhouse, TXT ad.). Propojuje různorodé formáty bez nutnosti mít 

totožný IS. Datové zprávy aplikace převádí do čitelné podoby (HTML, PDF). Standardní 

datový popis zpráv je založen na definicích EANCOM (podmnožině UN/EDIFACT). 

Překlad zpráv funguje na standardizované konverzi zpráv dle standardů GS 1 Czech 

Republic. 
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Aplikace zajišťuje distribuci zpráv, tedy odesílání a příjem zpráv. Sleduje stav 

doručení zpráv, dokáže komunikovat s dalšími stranami, které provozují sítě VAN. 

Aplikace zároveň dokáže odesílat příjemcům avízo o stavu zprávy. Systém lze rozšiřovat 

na různá vzdálená pracoviště firmy. Zprávy lze příjemci adresovat na jednotlivé sklady, 

či divize.  

 

EDI aplikace funguje jako správa elektronických dokumentů. Vedení deníků 

transakcí, dokladů a událostí. Dále můžete sledovat v aplikaci obchodní případ, 

zálohování i archivaci zpráv. Lze nastavit různé úrovně uživatelských oprávnění.  

 

Zákaznická a servisní podpora 

Součástí poskytování EDI aplikace je také servisní podpora, zahrnující neustálý 

dohled systému po celý rok. EDI provider je povinen zajistit bezproblémový chod 

aplikace a zajistit, aby byla přenášená data od klienta doručena příjemci klienta a 

v případě nemožnosti doručení dat neprodleně o této skutečnosti informovat zákazníka. 

EDI provider se současně zavazuje k preventivní údržbě a rozvoji systému. EDI provider 

tedy provádí reportování chyb a diagnostiku nejen v systému, ale i v přijatých zprávách 

od dodavatelů. Např. pokud neodpovídají standardu. Poskytovatel odpovídá, že obsah 

zprávy (dat) na vstupu do aplikace bude stejný, jako obsah dat na výstupu.  

 

Aplikace i služby jsou v režimu 24/7. Prostřednictvím nastavených oprávněných 

osob a nastavených e-mailových adres, poskytuje EDI provider zákazníkovi informace. 

Všechny požadavky jsou evidovány a jsou kdykoliv pro zákazníka dostupné. Zákazník, 

který využívá služby EDI providera, má k dispozici také denně zákaznickou podporu a to 

v pracovních dnech v době 9:00 – 16:00. Smluvně lze domluvit také tzv. VIP podporu, 

která je spíše doporučována firmám, které mají např. logistiku v EDI nebo např. desítky 

dodávek denně. Mimo to klient může v havarijních případech kontaktovat dohled 

kdykoliv během dne, po celý rok. EDI provider i společnost XYZ musí vzájemně 

spolupracovat. Vztahy jsou pak upraveny smlouvou. 
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Důvěryhodný archiv 

EDI provider nabízí ke službě o poskytování EDI služeb možnost důvěryhodného 

archivu, který je určen pro daňové doklady. Důvěryhodný archiv umožňuje společnosti 

XYZ dodržet zákonem danou lhůtu archivace elektronických daňových dokladů, zaručuje 

prokazatelnost původu a pravosti dokumentů a to tím, že jsou faktury podepsány 

elektronickým podpisem. Služba umožňuje prokazatelně doložit použitý archivační 

postup a neměnnost dokumentů, které jsou opatřeny časovým razítkem a kterým se 

prokazuje původ dokladů v čase tak, aby dokumenty nemohly být zneužity či 

znehodnoceny. Důvěryhodná archivace od EDI providera je auditována.  

 

3.4.2 EDI zprávy pro úvodní fázi zavedení  

V EDI projektu jsou příslušné nákupní procesy reprezentovány následujícími 

dokumenty:  

- Avízo dodávky (DESADV) 

- Nákupní faktura (INVOIC) 

- Objednávka (ORDERS)  

 

Zprávu ORDERS zasílá odběratel dodavateli. Objednávka se vytvoří v IS 2 

odběratele (společnost XYZ) přes EDI aplikaci je zaslána dodavateli. Dodavatel si může 

EDI objednávku pomocí své EDI aplikace automaticky načíst až do svého IS a zpracovat. 

Při správné implementaci EDI je odběratel informován o doručení a zpracování 

objednávky dodavatelem. Kromě komunikačních notifikací, které potvrzují, že 

objednávka byla doručena odběrateli, je vhodné využít také aplikační EDI zprávy 

APERAK, což je v tomto kontextu vědomá notifikační zpráva o doručení objednávky do 

IS systému dodavatele. EDI aplikace dokáže doručovat objednávky také dodavatelům, 

kteří nejsou vybaveni EDI komunikací. Objednávka je v tomto případě převedena do 

čitelné podoby a zaslána dodavateli emailem nebo faxem. Výhodou pro odběratele je pak 

jednotný způsob objednávání z informačního systému, přehled všech objednávek v EDI 

aplikaci a kontrola nad jejich doručováním. 

   

Zprávu DESADV avizuje dodavatel odběrateli připravovaný závoz zboží. Avízo 

dodávky tedy přichází před samotným fyzickým závozem zboží. Zpráva informuje 
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odběratele (např. centrálu, prodejnu) o detailech dodávky o zboží a jeho množství, 

šaržích, exspiracích, o čase a místě závozu apod. V ČR je zpráva rozšířena také o možnost 

zasílat cenu zboží. V DESADV lze tedy zasílat i informace o cenách a je třeba tuto 

možnost řešit s dodavateli individuálně. Dohoda o zasílání cen může být součást 

akceptačního protokolu s dodavatelem. Je žádoucí, aby ceny v DESADV byly v souladu 

s těmi, které přijdou na faktuře. 

 

Zprávu INVOIC zasílá dodavatel odběrateli. EDI faktura plně nahrazuje 

papírový daňový doklad. Samotný EDI originál tak tvoří originální daňový doklad. Po 

vystavení faktury ve svém IS, dodavatel fakturu vyexportuje a zpracuje pomocí svého 

řešení na EDI. Faktura je elektronicky podepsána, čímž je zajištěn její původ                            

a neměnnost. Poté je přes EDI odeslána do EDI schránky odběratele (k EDI providerovi), 

kde je v EDI aplikaci zpracována. Zpracování se skládá z dešifrování, ověření 

elektronického podpisu, konverzi do jednotného formátu pro zpracování v IS 2 

odběratele. O stavu zpracování je vhodné dodavatele informovat notifikačními zprávami. 

Ověřenou praxí je notifikování úvodního zpracování faktury zprávou APERAK (např. 

reportování formálních chyb apod.) a dále pak zpráva Obchodní námitka (COMDIS), 

kterou se dodavatel informuje o finálním zpracování faktury (kdy byla faktura 

akceptována a dodavateli začíná běžet splatnost faktury). 

 

3.4.3 Návrh řešení integrace EDI aplikace s IS 2 

S ohledem na požadavky společnosti XYZ a osobních zkušeností se zavedením 

EDI komunikace, by integrace EDI mohla být provedena níže popsaným postupem. 

 

Poskytovateli IS bude poskytnuta dokumentace k přípravě a zavedení EDI 

komunikace odběratele s dodavateli. EDI poskytovatel tuto dokumentaci i součinnost při 

implementaci poskytuje v rámci ceny implementace EDI od EDI providera. 

Dokumentace pak obsahuje doporučení pro implementaci a postup pro zahájení                           

a provozování komunikace s dodavateli.  

 

 Poskytovateli IS 2 bude EDI providerem určena definice struktur zpráv INVOIC 

a DESADV včetně dokumentace a vzorky k těmto zprávám. Vzorky bývají zasílány ve 
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struktuře, kterou si poskytovatel IS 2 určí. Nejčastějším formátem u klasických ERP je 

XML formát. Poskytovatel IS 2 zajistí dle dokumentace integraci do IS 2 společnosti 

XYZ. Požadované formáty se naučí zpracovat v odběratelské roli a vytvořit importy do 

IS 2.  

 

 V případě, že je integrace programována a vyvíjena poskytovateli informačních 

systémů, EDI provider neúčtuje žádné náklady za přípravu formátů. EDI provider i 

poskytovatel IS 2 spolu během vývoje integrace EDI do IS 2 spolupracují. EDI provider 

dále zašle doporučení pro implementaci. EDI provider také spolupracuje na návrhu řešení 

integrace do IS, jeho oponování a konzultace formou mailové a telefonické podpory se 

zadavatelskou společností XYZ i implementátory IS 2. 

 

IS 2 odešle data přes síť internet k EDI poskytovateli, který pomocí konvertorů 

změní data na svůj vnitřní standardizovaný formát (XML, UN/EDIFACT). Před 

odesláním zpráv adresátovi pak EDI konvertor změní data na formát příjemce a odešlou 

se pomocí internetu do informačního systému druhého subjektu. Důležité je, že EDI 

řešení je dostupné přes běžně používanou internetovou síť a poskytovatel za uživatele 

přebírá veškeré činnosti, spojené s konverzí a doručením dat. Díky tomu odpadá 

společnosti XYZ náklady a režie spojené se správou EDI systému. Pro integraci EDI s 

ERP systémem IS 2, může společnost XYZ využít stávající existující rozhraní. S 

implementací verzí systému IS 2 má EDI provider zkušenosti, s integrací by pak neměl 

být problém. 

 

O import a export dokladů do EDI aplikace se stará jednoduchý program 

(aplikace), která je nazývána „Komunikátor“. Jde o dávkový soubor, jehož jediným 

úkolem je odeslat a stáhnout datové soubory dokladů z EDI schránky a umístit je do 

definovaných adresářů na serveru společnosti XYZ. Komunikátor potřebuje ke své funkci 

Javu a spouští se pomocí naplánované úlohy. Komunikátor půjde bez problému 

nainstalovat pod OS Windows. Doklady se přenáší přes zabezpečený webový protokol 

HTTPS. EDI aplikace pak zároveň sdružuje všechny přijaté i odeslané doklady a je možné 

skrze ni vše vyhledávat nebo kontrolovat stav odeslaných dokumentů u dodavatelů. 
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3.4.4 Zapojování dodavatelů společnosti XYZ do EDI  

Společnost má celkem 16 dodavatelů. Do uvedeného čísla nejsou započítány 

dodavatelé režie. Na základě údajů od společnosti XYZ, jsem provedla analýzu 

obchodních dokumentů a dodavatelů a zjistila jsem že:  

- společnost XYZ přijme ročně cca 6 000 faktur, z toho 2/3 faktur je od dodavatelů, 

kteří podporují EDI komunikaci. 

- 60% dodavatelů společnosti XYZ má EDI a je schopno zaslat EDI faktury 

- dodavatelé, kteří již dnes podporují EDI, dělají 75% celkového obratu společnosti 

XYZ. 

  

Dodavatelé podporující EDI  

Velká část dodavatelů společnosti XYZ disponuje řešením pro EDI komunikaci. 

U této skupiny dodavatelů předpokládám využití jejich stávajících systémů EDI bez 

nutnosti změn na jejich straně. Vzhledem k flexibilitě řešení EDI aplikace je EDI provider 

schopen zpracovávat jak nejnovější tak i starší formát EDIFACTU. Odlišné formáty 

zpráv neovlivní jejich zpracování na straně XYZ.  

 

Dodavatelé nepodporující – bez EDI 

EDI řešení je vhodné jak pro dodavatele, kteří potřebují plnohodnotné EDI včetně 

integrace s informačním systémem, tak pro dodavatele, pro které je takovéto komplexní 

EDI neefektivní nebo jej nemohou z různých důvodů integrovat ve formě webového 

portálu. Odběratel však nepozná, zda zasílá objednávky či přijímá doklady 

z integrovaného EDI nebo z EDI bez integrace.   

 

3.4.5 Zavedení EDI řešení  

Níže je uvedený předběžný postup jak by nasazení EDI ve společnosti XYZ 

probíhalo.  

 

1. Smlouva - Podpis smlouvy na řešení EDI komunikace mezi EDI providerem a 

společností XYZ by měl obsahovat veškeré náležitosti pro odběratelskou roli 

společnosti XYZ včetně tarifního systému. EDI provider poskytne veškeré 

technické detaily datového rozhraní a termíny plnění. 
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2. Implementace datových rozhraní - Realizační tým EDI providera a klíčová 

osoba ze společnosti XYZ řeší návrh, realizaci a testování datových rozhraní mezi 

IS 2 a EDI aplikací. EDI provider je nadále podporou poskytovateli IS 2. Doba 

implementace rozhraní do IS 2 bývá delší, ale vždy záleží na připravenosti a 

možnostech nejen zákazníka, ale i poskytovatele IS 2 při implementaci EDI. Doba 

implementace je většinou 1-3 měsíce. Záleží také na požadavcích zákazníka, jaké 

zprávy chce přes EDI zasílat a má i příjemce složitějších zpráv.  

 

3. Zprovoznění řešení na straně EDI providera – Na základě součinnosti 

poskytovatele IS a EDI providera je pak dán pokyn k nastavení EDI schránky 

v řešení EDI aplikace.  

 

4. Školení zaměstnanců - EDI provider poskytne konzultanta, který provede 

školení zaměstnanců pro obsluhu EDI aplikace. Přestože navrhované řešení, kdy 

obsluha EDI komunikace bude probíhat přímo z IS2, je vhodné zaměstnance 

vyškolit i pro případ, že by došlo k výpadku systému a obsluha by mohla zasílat 

objednávky přímo z webového rozhraní EDI aplikace.  Konzultant pak provádí 

nastavení komunikátoru, který je důležitý pro importy a exporty přenosů. Školení 

i implementace EDI řešení probíhá v rámci 1 pracovního dne. 

 

5. Testovací provoz – Po integraci EDI do IS a zřízení EDI schránky, je zvolen 1 

dodavatel, kterého vybere EDI provider ve spolupráci se zákazníkem. S vybraným 

dodavatelem je zahájen testovací provoz EDI komunikace. Je testována hlavně 

integrace do IS 2 a další procesy, které jsou na doklady navázány. Tyto procesy 

probíhají většinou po dobu jednoho měsíce. Během testovacího provozu se provoz 

a funkčnost EDI doladí a nastaví. Testovací provoz je zdarma.  

 

6. Ostrý provoz – Z testovacího provozu se následně plynule přechází na tzv. ostrý 

provoz. Tato fáze je už rutinním provozem. Během ostrého provozu pak může 

zákazník zapojovat další protistrany, popř. vyžadovat smluvním tlakem zřízení 
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EDI komunikace. Pro správný a efektivní provoz a využití EDI je nezbytné 

zapojení a komunikace s protistranami.  

 

3.5 Mzdový systém 

Součástí informační strategie podniku je zavedení elektronické kompletní 

evidence mzdového účetnictví a řízení lidských zdrojů v podniku. Návrhem řešení pro 

zpracování mezd je řešením od společnosti, která je ve stejné holdingové společnosti jako 

poskytovatel IS. Jedná se o personální informační systém, se kterým je možné sledování 

a vyplácen mezd v souladu s legislativou. Současně jsou mzdy napojené na docházku, 

což v IS 2 není možné. MS bude navrhován pro aktuální počet zaměstnanců, což je 40. 

 

3.5.1 Popis MS  

Komplexní a integrovaný MS usnadňuje evidenci a zpracování všech 

personálních procesů, od výběrových řízení, evidence zaměstnanců, zpracování mezd až 

po plánování dovolené. Součástí je také zaměstnanecký portál s workflow. Od MS 

můžeme očekávat velkou přívětivost z důvodu, že jde o jeden z nejrozšířenějších 

softwarových programů na mzdy.  

 

MS lze mít v portálovém řešení, s možností přístupu z internetových stránek, bez 

nutnosti instalace speciálního softwaru – pouze prostřednictvím internetového prohlížeče. 

Prostřednictvím portálu má každý zaměstnanec možnost přistupovat ke svým údajům. 

Vedoucí zaměstnanci mají navíc přístup i k údajům svých podřízených.  

 

Aplikace zajišťuje plný výpočet mezd a platů s výstupy na zdravotní pojišťovny, 

na správu sociálního zabezpečení, do peněžních ústavů a do účetnictví. Pro jednoho 

zaměstnance je možné souběžně zpracovat více pracovněprávních vztahů. 

 

MS nabízí evidenci personálních údajů o praxi, vzdělání, zdravotním stavu a 

připojené dokumenty k zaměstnanci jako je pracovní smlouva a další uzavírané dohody. 

V aplikaci již pro tyto dokumenty existují šablony, které pak automaticky doplňují zadané 

údaje z karty zaměstnance. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních 

dokumentů. Současně může společnost evidovat pracovní a životní úspěchy a výročí. 
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Součástí je modul Docházka, který obecně slouží k evidenci docházky pracovníků 

a k vytvoření podkladů pro výpočet mezd. Umožňuje korekce i doplnění veškerých 

docházkových údajů – průchodů, odpracované doby, přesčasů atd. podle nastavitelných 

přístupových práv. 

 

Doplňkové aplikace umožňují podávat dokumenty elektronickou formou. Na 

ČSSZ a zdravotní pojišťovny, elektronické podání evidenčních listů důchodového 

pojištění a přehledu o výši pojistného, nemocenské pojištění a komunikace se zdravotními 

pojišťovnami. 

 

3.5.2 Návrh řešení MS 

Jak již bylo uvedeno v analytické části, evidence docházky doposud probíhá 

formou zápisu do Excelu. Tuto evidenci komplikovaly přesčasy, popř. zapomenutý zápis 

doby, kterou zaměstnanec strávil na prodejně či v sídle společnosti. Souhrnný soubor 

s Excelem byl pak zasílán externí účetní, která data zadávala do IS 1. Následně pak mzdy 

zpracovává. Dovolená se schvaluje vždy individuálně na základě osobní komunikace. 

S ohledem na rozvoj společnosti a větší množství zaměstnanců potřebuje společnost 

efektivní řízení nejen lidských zdrojů, ale bude potřeba zavést a implementovat moderní 

systém na evidenci docházky. Docházkový modul je pak součástí celkového řešení MS. 

Poskytovatel MS nabízí 2 varianty řešení na mzdový a personální systém pro společnost 

XYZ. Varianty jsou:  

- varianta s instalací aplikace na server společnosti 

- varianta aplikace v cloudu 

 

Při využití varianty pořízení licencí od poskytovatele by byly aplikace 

nainstalovány na serveru společnosti. Při využití cloudové varianty jsou aplikace 

nainstalovány v datovém centru poskytovatele MS a veškerá starost o jejich provoz je na 

jejich straně. K přístupu uživatelů na zabezpečené servery slouží tzv. USB certifikáty, 

které lze pořídit u poskytovatele MS. Součástí je propojení s IS 2. 
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Varianta aplikace v cloudu 

Po konzultaci s jednatelem společnosti jsem zvolila méně náročnou aplikaci na 

údržbu. Ceny měsíčního provozu obou variant se zásadně neliší. V případě zvolení 

varianty údržby na vlastním serveru by se zvýšily náklady vůči společnosti, která tyto 

servery udržuje a spravuje. Princip MS v cloudu funguje způsobem, kdy aplikaci lze 

jednoduše spustit pod uživatelským účtem v běžném internetovém prohlížeči. Na 

uživatelském počítači je nainstalován pouze doprovodný program, tzv. klient. 

S cloudovou službou tedy zákazník nevlastní licence, ale je mu poskytována služba o 

užívání aplikace. Není potřeba řešit technické nároky, místo na úložišti, či správu dalšího 

systému. Služby jsou hrazeny čtvrtletně. Součástí služby poskytování MS v cloudu je 

zákaznická podpora, která je primárně řešena přes zákaznickou zónu, kde jsou dotazy a 

odpovědi na ně hromadně evidovány.   

 

Mzdy a další dokumentace by pak byla spravována klíčovou a pověřenou osobou 

ve společnosti. V podniku XYZ je touto osobou externí účetní a jednatel společnosti. 

Součástí řešení je standardně webový portál, který by měl přístupný všem zaměstnancům 

pod svým identifikačním kódem a heslem, kde se dostanou pouze do své zaměstnanecké 

sekce. Mohou si zde vytisknout a zobrazit výplatní lístky či si zažádat o dovolenou. 

Pomocí formuláře je pak dovolená nastaveným nadřízeným schválena. Potvrzení o 

ne/schválení dovolené je pak zasíláno na e-mail, který je evidovaný v kartě zaměstnance.  

 

Docházkový modul 

Docházkový modul slouží k evidenci odpracované doby zaměstnanců v aktuálním 

měsíci. Docházková aplikace je pak podkladem pro výpočet mzdy a dalších dokumentů.  

Do aplikace je možno se přihlásit přes běžný internetový prohlížeč pod autorizovaným 

přístupem, kde může uživatel, kterému jsou nastavena určitá práva, sledovat a pracovat 

s docházkou zaměstnanců kdykoliv během dne. Po kontrole a zpracování údajů jsou data 

z docházky převedené přímo do MS v cloudu. Případné nedostatky jsou indikovány. 

Zpracování a výpočty jsou realizovány funkcemi, které jsou spouštěny automaticky v 

daném čase nebo manuálně z menu. Vedoucí pracovních pak data předává ke zpracování 

v podobě dat, které se pak importují do cloudového MS.  
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Součástí návrhu na docházkovou aplikaci je nutnost pořídit terminály na evidenci 

docházky s obrazovkou s adaptérem, čtečku karet, která komunikuje přes internetové 

připojení. Síť terminálů je připojena k počítači, na kterém běží aplikace, která pak celou 

síť řídí. Každému zaměstnanci je pak vydána karta s čipem, která je pak nutný pro 

přihlášení příchodu a odchodu do zaměstnání, popř. evidenci průchodu k lékaři či odjezd 

na dovolenou (vždy v den předem). Součástí je automatické započítávání pauzy, 

rozpoznání státních svátků, příplatku za práci v sobotu nebo neděli ad.  

 

3.5.3 Zavedení MS  

Pro větší implementace má poskytovatel MS zpracovaný implementační postup a 

interní metodiku, dle které postupují dílčí práce na realizaci celého řešení. 

 

1. Analýza požadavků – na základě upřesnění požadavků a nároků na MS, 

poskytovatel MS zpracuje konkrétní cenovou nabídku s popisem funkčností a 

splnění účelů MS pro společnost XYZ a její zaměstnance. Výsledkem je 

zpracovaná nabídka a projekt, ve kterém je studie o implementaci. 

 

2. Smlouva – Po potvrzení nabídky dochází k podpisu smlouvy na řešení MS ve 

společnosti XYZ a doplňku ke smlouvě o nasazení hardwaru k docházkovému 

modulu. Smlouva zahrnuje povinnosti plnění, instalaci a konfiguraci systému, 

fakturaci za využívání cloudového řešení na MS, dohodu o součinnosti 

poskytovatele MS a společnosti XYZ včetně harmonogramu implementace. 

 

3. Implementace, testovací provoz a školení - Konzultanti poskytovatele MS 

postupně MS připraví k používání. Dojde k nasazení docházkového terminálu, 

dále nastavení bezpečnostní politiky pro práci s MS i docházkovým modulem, 

tedy ochranu před únikem, zneužitím či ztrátou dat. Definují se práva a pracovní 

postupy jednotlivých uživatelů. Součástí je i postupný přechod na novou aplikaci 

i souběh starého a nového systému práce. Dle vypracovaného projektu je systém 

nakonfigurován pro danou společnost, je provedeno počáteční naplnění 

cloudového MS. Poté proběhne školení uživatelů, po kterém následuje zkušební 

provoz a propojení s IS 2. 
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4. Zahájení ostrého provozu - V okamžiku připravenosti ostrého provozu se 

provedou akceptační testy a systém může být spuštěn. Po vyhodnocení a 

zapracování připomínek přechází systém do rutinního provozu. Během prvního 

měsíce probíhá doladění pracovních postupů a doškolování klíčových osob.  

 

3.6 Interní sdělení a pracovní postupy pro práci se systémy 

Mezi důležitou část informační strategie patří také nutnost mít pracovní postupy 

a interní sdělení, podle kterých pak budou zaměstnanci postupovat při práci se systémy. 

Pro sdělování pracovních postupů nyní slouží nejen interní směrnice, ale také osobní 

komunikace a osobní zkušenosti pracovníků společnosti. Interní sdělení by pak mělo 

obsahovat nejen popisy pracovních pozic, ale hlavně obsah a práva pro práci 

s jednotlivými systémy a s tím související pracovní povinnosti. V případě aktualizace 

interních sdělení se pak sníží chybovost při práci s daty v systémech. Jednoduše lze tyto 

interní sdělení a pracovní postupy revidovat v již sepsaných postupech ve Wordu a revize 

pak přijmout. 

 

Cílem aktualizace pracovních postupů ve společnosti XYZ je mít sjednocené 

postupy pro práci v systémech a splnění zákonné povinnosti. Podle aktualizovaných 

interních sdělení a zásad se zaměstnanci musí řídit při práci a pracovních postupech tak, 

jak je ve sdělení uvedeno. Kontrolu dodržování interních směrnic zabezpečí jednatel 

společnosti a vedoucí jednotlivých prodejen.  

 

Aktualizace pracovních postupů se bude týkat interního sdělení Postupy práce 

s IS. Jelikož se u IS 2 jedná vzhledově, funkčností a skladbou modulů o velmi podobný 

systém jako IS 1, ze které společnost XYZ upgradovala, bude potřeba aktualizovat 

zejména práva a přístupy uživatelů. Součástí aktualizace bude určení klíčových osob, 

které budou mít přístup k modulu BI a jeho analýzám. Nově se pak budou muset 

vypracovat Postupy práce s EDI aplikací a určit uživatelské účty, které budou v EDI 

aplikaci vytvořeny a zodpovědné osoby za chod EDI. Dále bude vytvořena interní 

směrnice Práce se mzdovým systémem. Obě nové směrnice by měly obsahovat úvodní 

ustanovení, základní údaje o společnosti, data vydání a účinnosti směrnice a osoby, které 
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směrnici vypracovali a schválili. Měly by být stručné a výstižné. Obsahem je popis 

jednotlivých systémů (MS a EDI aplikace), uspořádání a funkce systémů, práva a 

povinnosti obsluhy. Směrnice by také měla odkazovat na dokumentaci, která je dodávána 

poskytovatelem EDI služeb a MS. Směrnice je pak uzavřena závěrečným ustanovením.   

 

3.7 Souhrn návrhů 

Před zavedením těchto změn je však nutné přijetí návrhu jednatele společnosti 

XYZ. Tabulka č. 7 slouží k lepší orientaci návrhů, které vedou ke splněným cílům práce.  

 

Tabulka č. 7: Souhrn návrhů, Zdroj: vlastní zpracování 

Prvky Návrhy 

Informační 

systém 

- upgrade IS a POS na vyšší verzi předchozího systému 

- zavedení modulu pro EDI komunikaci 

- zavedení modulu pro automatizaci 

- zavedení modulu pro obchodní analýzy 

- zrychlení práce a optimalizace konfigurace 

EDI komunikace 

- integrace EDI komunikace do IS 

- využití služeb EDI providera 

- zapojení hlavních dodavatelů do EDI komunikace pro 

společnost XYZ 

- příjem faktur a dodacích listů v elektronické podobě  

Mzdový systém 

- zavedení MS s docházkovým modulem i terminály 

- cloudové řešení s možností portálu pro zaměstnance 

- elektronická evidence docházky  

- elektronické žádanky o dovolenou ad. 

- propojení s IS 2 

Interní sdělení 
- aktualizace pracovních postupů a interních sdělení pro práci se 

systémy 
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Nejdůležitějším návrhem je dle mého názoru upgrade IS a zavedení EDI 

komunikace. Současně musí společnost udržovat nejen softwarové vybavení, ale také 

hardware. Návrhy jsou dále zpracovány do časového harmonogramu.  

 

3.8 Doporučení a výhledy do budoucna 

 

3.8.1 Servisní smlouva k IS 2 a POS 2 

Vzhledem k tomu, že se jedná o implementační řešení a každý uživatel má jiné 

nároky na rozsah technické podpory, společnosti je doporučeno si zajistit servisní 

smlouvu, kdy je zákazníkovi poskytována podpora v individuálním rozsahu stanoveném 

smlouvou o podpoře, údržbě a rozvoji IS 2. V rámci servisní smlouvy je možné zajistit 

pravidelnou péči exkluzivního konzultanta v předem stanoveném rozsahu. Hodinová 

sazba je uvedena v tabulce níže. Servisní smlouva obsahuje 1 hodinu měsíčně pro 

telefonické konzultace a dotazy + 2 hodiny měsíčně servisních prací konzultanta 

(vzdáleně, nebo v sídle zákazníka) + přístup na webovou konferenci s možností zadání 

dotazů. 

 

Nad rámec standardní zákaznické podpory je pak v budoucnu možnost 

objednání individuální služeb jako:  

- instalace nové verze 

- konzultace 

- individuální školení 

- analýza dat 

- úprava formulářů 

- individuální výstupy dat do Excelu 

- administrace pokročilých funkcí 

- nastavení přístupových práv 

 

Tabulka č. 8: Servisní smlouva, Zdroj: vlastní zpracování 

Hodinová sazba práce konzultanta 1.190 Kč 

Technické náklady na zabezpečení služeb 10 Kč/km 
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3.8.2 Zapojení dalších dodavatelů do EDI 

 Do začátku zapojuje společnost XYZ dodavatele, které již tento způsob 

komunikace využívají. Doporučením je rozšířit povědomí o EDI u dalších dodavatelů 

společnosti XYZ tak, aby příjem faktur i dodacích listů probíhal elektronicky a doklady 

se přímo importovaly do IS 2. 

 

3.8.3 Webová prezentace 

  V současné době je téměř nutné mít prezentaci obchodu či společnosti na webu. 

Společnosti XYZ bych do budoucna doporučila připravit webovou prezentaci dle 

aktuálních trendů a parametrů. Webová stránka společnosti by měla být stručná a 

přehledná a pravidelně aktualizovaná. 

 

3.9 Harmonogram realizace návrhů  

Následující tabulka ukazuje harmonogram jednotlivých činností, které jsou 

naplánovány do konce 1. měsíce příštího roku. Začátek plánování je od července 2017. 

Přibližná realizace návrhů je uvedena v tabulce č. 9. V časovém harmonogramu je 

zejména při analýze požadavků, zpracování smlouvy a implementace zohledněny časové 

možnosti poskytovatelů a klíčových osob ve společnosti XYZ. 

 

Graf č. 3: Ganttův diagram, Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 9: Plánované změny ve firmě, Zdroj: vlastní zpracování 

Popis Den zahájení Trvání 

Implementační studie IS 1. červenec 2017 31 

Implementační studie EDI 1. červenec 2017 31 

Smlouva na IS 2. srpen 2017 16 

Smlouva na EDI 2. srpen 2017 16 

Implementace IS, POS i EDI 4. září 2017 61 

Testovací provoz IS 5. listopad 2017 29 

Testovací provoz EDI 10. listopad 2017 29 

Školení uživatelů IS 4. prosinec 2017 2 

Školení uživatelů EDI 11. prosinec 2017 1 

Analýza požadavků MS 4. září 2017 21 

Smlouva na MS 26. září 2017 14 

Zprovoznění MS 2. leden 2018 29 

 

3.10 Ekonomické zhodnocení  

V této části je uvedena kalkulace nákladů na implementaci i provoz IS, POS, MS a 

EDI a přínosy zavedení systémů. Ceny za nákup licencí či služeb vychází z dosud známých 

skutečností a mých vlastních zkušeností z realizací obdobných projektů. Všechny ceny jsou 

uvedené bez DPH. 

 

3.10.1 Rozpočet nasazení a provozu IS 2 a POS 2 

Ceny platí pro provoz 8 licencí v systému IS 2 a pro 16 licencí do POS 2 a 1 

centrální licenci POS 2. Společnost má tolik přístupů do systémů, kolik má zakoupeno 

licencí.  Upgrade se týká také POS 2 s napojením na IS 2, ze kterého je řízen. Doplňující 

moduly pro IS 2 (bez BI) jsou dostupné pro všechny přístupy/licence. Modul BI je pouze 

pro 1 přístup, pro jednatele společnosti. Další přístupy jsou pak zpoplatněny. 
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Tabulka č. 10: Cena licencí IS 2, Zdroj: vlastní zpracování 

Licence 
Počet 

jednotek 
Cena 

Jádro systému IS 2 1 29.990 Kč 

Počet současně pracujících uživatelů  8 55.920 Kč 

Systémové moduly (volitelné) 4 - 

- Business Intelligence (BI)  

- Sklady plus 

- EDI komunikace 

- IS Automatic 

1 

- 

- 

- 

40.000 Kč 

9.990 Kč 

15.000 Kč 

6.990 Kč 

Celkem - 157.890 Kč 

 

Tabulka č. 11: Cena licencí a implementace POS 2, Zdroj: vlastní zpracování 

Licence 
Počet 

jednotek 
Cena 

POS 2 – upgrade z POS 1  1 - 

- Centrální licence 

- Pokladní místo 

- Sleva za upgrade 

 

4.000 Kč 

48.000 Kč 

-26.000 Kč 

POS 2 – Práce servisního technika POS 10 8.500 Kč 

- Náklady na technické zabezpečení služeb (Kč/km)  4 400 Kč 

Celkem - 34.900 Kč 

 

Cestovné je v rámci konkrétního města, kde bude probíhat upgrade za 100 Kč, 

jelikož poskytovatel IS má k dispozici konzultanty ve stejném městě. Cena za upgrade 

POS je rozdílem cen mezi licencemi POS 1 a POS 2. Níže je uvedena cena za 

implementaci IS 2.  
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Tabulka č. 12: Cena implementace IS 2, Zdroj: vlastní zpracování 

Služby implementace IS 2 
Počet 

jednotek 
Cena 

Instalace a nastavení systému 6 7.140 Kč 

Převod dat (1 agenda, katalog, inventurní příjemka, sklady, 

adresář) 
8 9.520 Kč 

Školení administrátora systému 2 2.380 Kč 

Školení uživatelů systému 16 19.040 Kč 

Tvorba transformačních šablon pro napojení na EDI  24 28.560 Kč 

Nasazení programových úprav 8 9.520 Kč 

Podpora ostrého provozu 16 19.040 Kč 

Náklady na technické zabezpečení služeb (Kč/km) 8 800 Kč 

Celkem - 96.000 Kč 

 

Součástí nasazení je zakoupení licencí MS SQL, které jsou nutné pro provoz IS 

2 a POS 2. 

 

Tabulka č. 13: licence MS SQL, Zdroj: vlastní zpracování 

Licence 
Počet 

jednotek 
Cena 

Microsoft SQL Server 2014 Standard - - 

- Server 

- CAL 

1 

8 

3.500 Kč 

28.000 Kč 

Celkem - 31.500 Kč 

 

Servisní a licenční podmínky 

Poskytovatel IS ručí v okamžiku předání ERP za jeho 100% shodu s platnou 

legislativou a soulad s funkcemi, definovanými v implementační smlouvě. Součástí 

smlouvy o dílo bývá také licenční smlouva, která definuje rozsah a časovou náročnost 

údržby systému ze strany dodavatele, tedy legislativní aktualizaci a dále aktualizaci 

dílčích vylepšení a funkcí vyvinutých až po ukončení implementace.  
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Maintenance 

Maintenance zahrnuje distribuci nových verzí systému. Díky tomu je systém vždy 

aktuální a odpovídá dané legislativě. Nedílnou součástí maintenance je i zákaznická a 

technická podpora. Uživatelé mohou využívat webové konference s možností zadání 

dotazů a telefonické podpory v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. 

 

Tabulka č. 14: Maintenance, Zdroj: vlastní zpracování 

Prvních 12 měsíců od nákupu licence IS 2 Zdarma 

Každých dalších 12 měsíců 18 % z ceníkové ceny aktuální licence IS 2 

 

3.10.2 Rozpočet nasazení a provozu EDI  

Zprovoznění EDI aplikace a komplexních služeb je spojeno s níže uvedenými 

náklady, které obsahují vše potřebné pro naplnění cíle. Detailnější vysvětlení cen, jejich 

struktura a obsah jsou uvedeny níže. Implementace obsahuje:  

- nastavení EDI schránky  

- zavedení a konfigurace formátů zpráv 

- testovací provoz 

- vytvoření konvertorů a překladových šablon 

- nastavení avíz a příslušných notifikačních zpráv 

- archivace dokladů 

- zaškolení  

- dokumentace a doporučení 

- součinnost s poskytovatelem IS při integraci EDI 

 

Tabulka č. 15: Implementace EDI řešení, Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
Počet 

jednotek 
Cena 

Implementace odběratelského EDI řešení 1 20.000 Kč 

Celkem - 20.000 Kč 

 

Níže jsou uvedeny provozní náklady služby, které jsou v podobě odběratelského 

EDI účtovány dle skutečného objemu zpracovaných zpráv. Dle jejich měsíčního počtu je 
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stanoveno cenové pásmo, které určuje podmínky vyúčtování zákazníkovi. S rostoucím 

objemem zpráv je jednotková cena za zpracování výhodnější. Do přenosů nejsou 

započítávány kontrolní zprávy a notifikace. Za jednu zprávu je považován takový doklad, 

který obsahuje do 100 položek. U větší zprávy je cena za každých dalších započatých 100 

položek účtována 0,75 násobkem ceny příslušné zprávy. Níže je uvedena tabulka nákladů 

pro přehled cenových pásem a ceny při postupném rozvoji. 

 

Tabulka č. 16: Provozní náklady na EDI, Zdroj: vlastní zpracování 

Pásmo, počet zpráv/měsíc Cena zprávy INVOIC Cena ostatních zpráv 

Testovací provoz zdarma 

Ostrý provoz do 200 zpráv 2,90 Kč 1,90 Kč 

Ostrý provoz do 400 zpráv 2,40 Kč 1,80 Kč 

Ostrý provoz do 600 zpráv 1,90 Kč 1,70 Kč 

 

Níže jsou uvedeny další služby a jejich cenové podmínky. 

 

Tabulka č. 17: Další služby k EDI, Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
Počet 

jednotek 
Cena 

Připojování nových protistran: nastavení formátu dodavatele dle 

ČR/SR standardů GS1 
1 0 Kč 

Podepisování faktur systémovým kvalifikovaným certifikátem 

poskytovatele (měsíčně) 
1 50 Kč 

Hodinová sazba Programátora/Konzultanta  1 1.250 Kč 

Vývoj nové / úprava stávající šablony EANCOM  0 Kč 

Zákaznická podpora 1 zdarma 

 

3.10.3 Rozpočet nasazení a provozu mzdového systému 

Níže je uvedena kalkulace docházkového systému a MS pro mzdy ad. 

Zprovoznění MS a komplexních služeb je spojeno s níže uvedenými náklady. Cena řešení 

HR, které obsahuje aplikaci Mzdy, aplikace ke komunikaci s portálem veřejné správy a 
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zdravotními pojišťovnami a modul pro banku, bude pro 30 zaměstnanců. Úvodní 

nastavení, které zahrnuje instalaci aplikací, nastavení tabulek a číselníků, krátké zaškolení 

v ovládání a cestovné je kalkulováno jednorázově.  

 

Tabulka č. 18: Pořizovací náklady na mzdový systém, Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
Počet 

jednotek 
Cena 

Úvodní nastavení cloudového MS  1 9.000 Kč 

Cena nasazení terminálů, nastavení modulu Docházka 1 25.000 Kč 

Docházkový terminál a čtečka karet  16 126.400 Kč 

Napájecí adaptér 5V/3A pro napájení tabletového terminálu 16 7.840 Kč 

Bezkontaktní čipové karty 40 1.560 Kč 

USB certifikáty 2 1.920 Kč 

Celkem  - 171.720 Kč 

 

Tabulka č. 19: Provozní náklady na mzdový systém, Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
Počet 

jednotek 
Cena 

Provoz cloudového řešení MS (měsíčně) 1 399 Kč 

Provoz aplikace Docházka (měsíčně) 1 496 Kč 

Poplatek za správu datových prostředí  1 650 Kč 

Zákaznická podpora 1 zdarma 

Celkem - 1.545 Kč 

 

3.10.4 Celkové pořizovací náklady  

Z výše provedeného návrhu informační strategie a jeho časové analýzy je vidět, 

že se jedná o celkem náročný projekt, zejména na synchronizaci poskytovatelských 

společností a klíčových osob ve společnosti XYZ. Níže je uvedena tabulka s kalkulací 

všech návrhů. 
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Tabulka č. 20: Souhrn pořizovacích nákladů dle jednotlivých návrhů, Zdroj: vlastní 

zpracování 

Návrh/cena 
Upgrade IS a 

POS 
Zavedení EDI Pořízení MS Celkem 

Pořizovací 
cena 

320.290 Kč 20.000 Kč 171.720 Kč 512.010 Kč 

Provozní 
náklady  

28.420 Kč + 
34.496 Kč (ročně) 

575 Kč (měsíčně 
při 250 

dokladech) 

1.545 Kč 
(měsíčně) 

7.363 Kč 
(měsíčně) 

 

  Jelikož společnost hradila již u předchozí verze IS 1 a POS 1 aktualizační poplatky 

v částkách 21.417 Kč za POS a 18.340 Kč za IS 1, je navýšením rozdíl mezi součtem 

těchto částek a provozních nákladů za IS 2 a POS 2. Cena za aktualizaci a maintenance 

se zvýší ročně o 23.152 Kč. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.  

 

3.11 Přínosy návrhů 

Cílem projektu je postupné nahrazení účetního programu za podnikový ERP 

systém. Velkou výhodou je napojení ERP systému na pokladní systém vyvíjený společně 

se samotným ERP systémem. Současně by upgrade systému měl zvýšit při větším objemu 

databáze rychlost a spolehlivost systému při zpracování dat. Pro zavedení EDI 

v odběratelské roli bylo nutno vytvořit programové úpravy, aby mohlo být EDI 

zprovozněno. Přínosem je úspora administrativní činnosti při zpracovávání přijatých 

dodacích listů a faktur. Automatický příjem těchto dokladů zkrátí dobu zápisu a 

zpracování dokladů v průměru o 15 minut/doklad. Záleží na počítačové zdatnosti 

zaměstnanců. Časovou úsporou vzniká současně snížení nákladů na externí účetní, která 

doklady v tištěné podobě nemusí kontrolovat s přepsanou verzí v systému. Současně je 

zde úspora za úhradu přijatých dokladů do splatnosti, jelikož jsou ihned evidovány 

v systému. Je zde minimální pravděpodobnost úhrady faktur od hlavních dodavatelů po 

splatnosti. Úsporou nákladů je tedy čas účetní, penalizace za upomínky a minimalizace 

lidských omylů při práci v systému. Z finančního hlediska by se částka mohla pohybovat 

přibližně 5.000 Kč/měsíc. Současně je podstatným přínosem zkvalitnění odběratelsko-

dodavatelských vztahů, které nelze úplně vyčíslit. 
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Přínosem komplexní služby na EDI komunikaci je úspora času, pracnosti, 

odstranění chybovosti a úspora provozních nákladů odběratele, společnosti XYZ. 

Odhadované snížení nákladů na zpracování a archivaci 1 daňového dokladu. Zavedení 

EDI umožní rychlé a přesné přijetí faktury přímo do ERP systému v podobě, které 

uživatelé rozumí a umí zpracovat. Důvěryhodná archivace poskytne zabezpečení původu 

a neměnnosti obsahu dokladů. V případě, že doklad byl doručen odběrateli v PDF 

formátu, bylo potřeba jej vytisknout a originál archivovat. Archivací EDI faktur se tak 

snižují i náklady na tisk o 1.50 Kč/strana. Současně vzniká úspora místa na archivaci 

těchto faktur. Současně je zde úspora času v případě nutnosti dohledání originálu. Není 

potřeba jej hledat v šanonech. 

 

Elektronický docházkový systém a mzdový systém výrazně zkvalitní evidenci 

docházky a ušetří mnoho manuální práce při zpracování mzdových dat. Součástí je 

napojení na IS 2. Díky okamžitému zlepšení čerpání fondu pracovní doby je návratnost 

investice do docházkového systému zpravidla jen několik málo měsíců. Použitá 

identifikační technologie zajišťuje vysokou technickou i morální životnost celého 

systému a nabízí rozsáhlé možnosti dalšího rozvoje. Zkrácení doby přípravy podkladů 

pro účetní je pro každou vedoucí provozovny 4-5 hodin/měsíc. Současně dojde k úspoře 

času externí účetní, která mzdy zpracovávala a ručně zadávala do systému. V souvislosti 

s optimalizací ERP systému, který je navrhován s propojením mzdového a docházkového 

systému, pak vzniká úspora času na zpracování mezd a dokladů pro státní instituce. 

Úspora je odhadována na 4-5 hodin/měsíc. Cena za zpracování mzdy pro 1 zaměstnance 

je nyní 200,-/měsíc. S úsporou času a pracnosti by se náklady mohly snížit na 120,-/měsíc. 

Úspora pro 40 zaměstnanců je skoro poloviční.
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Závěr 

 

 Firmy v dnešní době musí sledovat nejen technologické pokroky a vývoj v 

obchodních a marketingových oblastech, ale také změny, které se dějí kolem 

informačních technologií a být tak o vždy o krok vpřed před konkurencí. Cílem mé 

diplomové práce bylo zpracování návrhu informační strategie, která byla zpracována dle 

vlastních zkušeností a znalostí. Doporučené návrhy by měly vést k větší efektivnosti 

využití informačních systémů i technologií. 

  

 Práce je rozdělená do tří částí. Úvodní část mé diplomové práce obsahuje 

teoretické poznatky, které slouží k seznámení s hlavními pojmy a jsou čerpány z odborné 

literatury. Druhá část mé práce se zabývá vnější a vnitřní analýzou konkrétní společnosti, 

analyzuje současný stav informačního systému, podnikových procesů zpracovávání mezd 

a dokladů od dodavatelů. Na základě analýz současné situace podniku byla provedena 

SWOT analýza a jejím výstupem jsou vypracované návrhy.  

 

 Z jednotlivých analýz vyplynulo, že současný informační systém je potřeba 

optimalizovat a zvýšit jeho kapacitu. Současně je v návrhové části práce popsáno řešení 

pro optimalizaci podnikových procesů na zpracovávání přijatých dokladů od hlavních 

dodavatelů, kteří jsou pro společnost klíčoví. Jako nevyhovující byl stanoven také proces 

evidence docházky zaměstnanců a následné zpracování mezd. Součástí návrhové části je 

možnost zavedení mzdového systému.  

 

 Souhrn návrhů je pak ekonomicky zhodnocen i z hlediska nákladů a přibližných 

úspor pro společnost. Předložené návrhy budou poskytnuty jednateli společnosti. Věřím, 

že doporučení pro zlepšení informační strategie a situace, zvýší efektivitu, motivaci 

zaměstnanců a lepší analýzu prodejů a vytíženosti jednotlivých prodejen. Po realizaci 

návrhů zároveň společnost podpoří šetrnost k životnímu prostředí.   
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