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1 Úvod 

Pre úspešnosť a konkurencieschopnosť každej spoločnosti je veľké množstvo 

kvalitných a správnych informácii kľúčové. Nutnosť spracovávania veľkého počtu dát, 

rozširovanie administratívnej agendy a zároveň veľký počet operácii prebiehajúcich 

v spoločnostiach sú v súčasnej dobe hlavné dôvody, prečo sa používanie 

informačných a komunikačných technológií (IT) stalo neoddeliteľnou súčasťou 

a samozrejmosťou pre väčšinu podnikov. Aby podnik ostal konkurencieschopným, 

musí neustále analyzovať svoje činnosti a výsledky, ktoré za dané obdobie dosiahol 

a následne rozhodovať o zmenách, ktoré sú v podniku nutné vykonať pre udržanie, 

poprípade zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu. Týmito zmenami sú chápané 

napríklad obmeny výrobného sortimentu, objemu výroby, počtu a kvalifikácie 

zamestnancov, štruktúry financovania spoločnosti a podobne. Pre schopnosť 

udržania kroku s konkurenciou spoločnosti zavádzajú do firiem rôzne druhy 

informačných systémov (IS), najčastejšie je to práve systém plánovania podnikových 

zdrojov tzv. ERP systém (z angl. Enterprise Resources Planning). V súčasnosti je 

ponuka týchto systémov široká, preto je nevyhnutné sa na trhu s ERP systémami 

správne orientovať, čo pre veľké množstvo spoločností nie je jednoduché. Ak sa 

firma predsa len rozhodne o implementáciu, mala by nasledovať dôkladná analýza 

vlastného podniku, požiadavkou vedenia a následný výber kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti (KPI). Podcenením tejto fázy sa môže stať, že podnik nebude spokojný so 

zavedeným systémom a preto nebudú tento systém využívať, pričom zbytočne 

„vyhodia“ veľké finančné prostriedky na jeho zaobstaranie.  

Téma diplomovej práce bolo zvolené z dôvodu, že podnik, ktorému je venovaná 

táto práca, má záujem v roku 2015 implementovať ERP systém do spoločnosti. 

S návrhom témy prišlo samotné vedenie, aby bol vykonaný prieskum trhu 

dodávateľov IS v ČR nielen prostredníctvom prieskumu zamestnancov spoločnosti 

(interných zdrojov), ale aj z externých zdrojov firmy.  

Cieľom práce je vytvorenie podkladov pre návrh implementácie nového 

podnikového ERP s možnosťou sledovania a hodnotenia výkonnosti podniku. 

V súvislosti s týmto cieľom je nutné vykonať preskúmanie želaní a požiadavkou 

vedúcich i výrobných pracovníkov, aké zlepšenia (zvýšenie efektívnosti procesov 
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v podniku a tým zlepšenie výkonnosti firmy) v spoločnosti od zavedenia ERP 

očakávajú a taktiež možnosti implementácie ERP do firmy. Výsledkom práce bude 

návrh konkrétnych systémov, ktoré budú vybrané s pomocou metódy AHP pre 

zistenie najlepších variant pre podnik. Výsledkom práce bude taktiež, návrh 

konkrétnych krokov procesu implementácie, od predimplementačnej až po 

poimplmentačnú fázu. Súčasťou je aj návrh ukazovateľov KPI, ktoré by podnik 

z pohľadu výkonnosti spoločnosti mal sledovať pred i  po implementácii ERP. 

V úvodnej časti diplomovej práce, ktorá je tvorená teoretickým popisom 

skúmanej problematiky, budú popísané KPI podniku, pretože ich objasnenie je pre 

každú spoločnosť pri implementácii IS veľmi dôležité. Výberu 3 -10 KPI by mala byť 

kladená významná úloha, pretože len správne navolené KPI majú pozitívny prínos 

pre podnik. Voľba nesprávnych KPI odkláňa firmu od sledovania dôležitých 

ukazovateľov, pričom pozornosť je venovaná menej významným ukazovateľom, 

čo znižuje užitočnú hodnotu prínosu, ktorú by podnik mohol získať  implementáciou 

IS pri sledovaní správnych KPI. Základný popis IS, predstavenie ERP systému, jeho 

výhod a nevýhod a jeho následná implementácia do firmy taktiež tvoria základnú 

kostru teoretickej časti diplomovej práce. Súčasťou je aj súhrn poznatkov o vybranej 

firme, pričom veľká pozornosť je venovaná popisu organizačnej štruktúry, hlavným 

činnostiam podniku a politike akosti, ktorá má pre firmu veľký význam.  

Preneseniu teórie do reálneho prostredia je venovaná druhá polovica práce. Na 

začiatku praktickej časti budú na základe rôznych metód zobrazené želania 

a požiadavky zadávateľa návrhu na ERP systém. Až na podklade výsledkov tohto 

prieskumu budú popísané konkrétne produkty ERP. Na základe kritérií na ERP 

systémy (výsledky dotazníkových šetrení a jednaní s vedením firmy budú zrovnané s 

 ponukami ERP systémov v ČR) bude vybraný konkrétny ERP systém, ktorý je pre 

spoločnosť považovaný za najideálnejší. Návrhy významných KPI, ktoré by malo 

vedenie spoločnosti detailne sledovať pred i po implementácii, budú súčasťou 

praktickej časti diplomovej práce. 
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2  Kľúčové ukazovatele výkonnosti podniku a ERP systému 

Súčasťou prvej polovice druhej kapitoly je popis  dôležitých pojmov súvisiacich 

s  výkonnosť podniku, popis KPI a možnosť výberu tých ukazovateľov, ktoré sú pre 

spoločnosť kľúčové. Druhá polovica je zameraná na IS, konkrétne ERP systémy. 

2.1 Výkonnosť podniku 

Pojem výkonnosť je možné charakterizovať mnohými rôznymi definíciami, nutné 

je však vymedziť, pre ktorú záujmovú skupinu je určená. Výkonnosť inak vnímajú 

vlastníci, manažéri či zákazníci spoločnosti (Toni, 2001). Pre vlastníkov je výkonná tá 

spoločnosť, ktorá dokáže najrýchlejšie a v čo najväčšej miere zhodnotiť nimi vložený 

kapitál. Vlastníci sledujú prevažne ukazovatele ako sú ekonomická pridaná hodnota 

(EVA), rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) či cena akcii. Manažér vníma 

za výkonný podnik ten, ktorý je prosperujúcim podnikom s nízkymi nákladmi, 

lojálnymi zákazníkmi, vyrovnaným cash flow, s pevnou  rastúcou pozíciou na trhu a 

je schopný rýchlo zareagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí a následne nájsť 

a realizovať nové príležitosti. V očiach zákazníkov je výkonný podnik ten, ktorý vie 

odhadnúť ich priania a potreby včas. V momente ich vzniku ich dokáže uspokojiť 

v plnej miere a ponúknuť im produkty a služby v požadovanej kvalite a za cenu, ktorú 

sú zákazníci ochotní zaplatiť. Nízka cena, výborná kvalita produktov a služieb 

a krátka dodacia lehota sú rozhodujúcimi faktormi pre zákazníkov. 

Šulák (2005, s. 7) vo svojej publikácii uvádza, že „výkonnosť je najlepšie 

zhodnotenie investícii vložených do jeho podnikateľských aktív.“ Táto definícia berie 

v úvahu len hospodárske výsledky spoločnosti, pričom vôbec nepozerá na lojálnosť 

zákazníkov, postavenie na trhu, dobré meno spoločnosti, počet inovácii a podobne.  

Preto je táto definícia považovaná za zastaranú, ale aj tak je najviac zaužívaná. 

2.1.1 Kľúčové ukazovatele výkonnosti 

Veľmi málo organizácii monitoruje správne kľúčové ukazovatele výkonnosti, 

pretože málo lídrov spoločností, poradcov či organizácii skúma, čo vlastne kľúčový 

ukazovateľ je. 
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Existujú 3 typy meradiel výkonnosti: 

 kľúčové ukazovatele výsledkov (KRI), ktoré ukážu ako si podnik viedol; 

 ukazovatele výkonnosti (PI) poukážu na to, čo je treba zlepšiť; 

 kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) ukážu, čo je treba urobiť pre 

dramatické zvýšenie výkonnosti (Parmenter, 2008). 

Veľká časť meradiel výkonnosti, ktoré sú v podnikoch používané, sú nevhodnou 

kombináciou týchto 3 typov. Pri popise týchto meradiel sa často ako príklad využíva 

podobnosť s cibuľou viz Obr. 2.1. Vonkajšia šupka popisuje celkový stav cibule, 

množstvo vody, slnka či výživných látok, ktoré cibuľa prijala. Po olúpaní šupky sa 

dozvieme viac informácii. Vrstvy predstavujú rôzne ukazovatele výkonnosti, pričom 

stred tvoria ukazovatele KPI. 

Obr. 2.1 Tri typy meradiel výkonnosti  

                        

Zdroj: spracované podľa (Parmenter, 2008, s. 2). 

Pravidlo 10/80/10 je dobrou pomôckou pri určovaní počtu kľúčových 

ukazovateľov výkonnosti. Podľa tohto pravidla existuje v podniku 10 kľúčových 

ukazovateľov KRI, 80 ukazovateľov PI a 10 ukazovateľov KPI. Veľa  projektových 

tímov považuje týchto 10  KPI za príliš obmedzujúce, a preto ich počet často zvyšujú. 

Ale nakoniec tento počet veľmi skoro vracajú na doporučené číslo 10.  

Kľúčové ukazovatele výsledkov (KRI) sú meradlá, ktoré zahrňujú: 

 spokojnosť zákazníka, 

 čistý zisk pred zdanením, 

 rentabilitu zákazníkov, 

 spokojnosť zamestnancov, 

 výnos z vloženého kapitálu. 

KRI 

PI 

KPI 
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Poskytujú jasný obraz o tom, či sa spoločnosť pohybuje správnym smerom, 

avšak nehovorí nič o tom, čo je treba spraviť, aby sa výsledky spoločnosti zlepšili. 

KRI sú informácie  optimálne pre poradenstvo. Tieto ukazovatele KRI pokrývajú dlhší 

časový úsek než KPI, keďže sú preskúmavané v mesačných či štvrťročných cykloch, 

nie denne či týždenne ako KPI.  

Početné ukazovatele výkonnosti (PI) ležia medzi ukazovateľmi KRI 

a skutočnými ukazovateľmi KPI. V prípade, že má podnik zavedený BSC, tak 

ukazovatele PI, KPI aj KRI sú jeho súčasťou. Ukazovatele PI ležiace pod kľúčovými 

ukazovateľmi výsledkov by mali zahrňovať: 

 rentabilitu hlavných 10% zákazníkov, 

 počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na programe zlepšovania, 

 percentuálne zvýšenie predaja u hlavných 10% zákazníkov,  

 čistý zisk na kľúčových výrobných linkách (Parmenter, 2008). 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) popisuje Parmenter (2008, s. 3) ako 

„súbor meradiel zameraných na tie hľadiska výkonnosti organizácie, ktoré sú 

najkritickejšie pre súčasný a budúci úspech spoločnosti.“ 

Ak je k hocijakému meradlu priradená peňažná hodnota, premení sa na 

ukazovateľ KRI, viz Tab. 2.1. Z toho vyplýva, že ukazovatele KPI sú nefinančné 

ukazovatele (napríklad počet návštev k nadviazaniu kontaktu s kľúčovými zákazníkmi 

pre spoločnosť a iné). Dôležité je, aby boli KPI monitorované denne či týždenne. 

Ukazovatele KPI sú orientované na súčasnosť či budúcnosť. Avšak väčšinu meradiel 

spoločnosti tvoria prevažne minulé ukazovatele, ktoré merajú udalosti za posledný 

mesiac či štvrťrok, a preto nemôžu byť a nikdy neboli ukazovateľmi KPI. Správne 

navolené KPI vedú k zmene a pútajú pozornosť generálneho manažéra. U všetkých 

pracovníkov organizácie je vyžadované správne pochopenie týchto meradiel 

a opatrení k  náprave. Ukazovateľ KPI môže viazať zodpovednosť k jednotlivcovi 

alebo k tímu. Správny KPI ovplyvní väčšinu kritických faktorov úspechu a viac než 1 

hľadisko BSC. Taktiež pozitívnym spôsobom ovplyvňuje všetky ostatné meradlá 

výkonnosti, pretože zlepšenie KPI v rámci kritického faktoru úspechu bude mať 

pozitívny dopad na veľa iných meradiel (Parmenter, 2008). 
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Tab. 2.1 Rozdiely medzi KRI a KPI  

Kľúčové ukazovatele výsledkov (KRI) Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

Finančné aj nefinančné ukazovatele Nefinančné ukazovatele (nepeňažné) 

Merané mesačne či štvrťročne Často merané (denne, týždenne) 

Zhrnutie pokroku v kritických faktoroch 
podniku, ktoré je ideálne pre 
predstavenstvo 

Zaoberá sa nimi CEO a vrcholové 
vedenie 

Nepomáha odhaľovať miesta, na ktoré 
by sa mal manažment a zamestnanci 
sústrediť 

Pochopenie ukazovateľa a opatrení 
k náprave je požadované od všetkých 
zamestnancov 

CEO je jediná zodpovedná osoba za 
KRI 

Zodpovednosť je možné stiahnuť 
k tímom či jednotlivcom  

Súhrn činností v rámci 1 kritického 
faktoru úspechu 

Ovplyvňuje väčšinu hlavných kritických 
faktorov úspechu a viac než 1 
perspektívu BSC 

KRI je výsledkom veľa činností 
riadených prostredníctvom rôznych 
výkonnostných meradiel 

Má pozitívny vplyv, napríklad ovplyvňuje 
pôsobenie všetkých ostatných meradiel 
pozitívnym spôsobom 

Vykazované sú obvykle v trendových 
grafoch za minimálne 15 posledných 
mesiacov 

Vykazované sú obvykle prostredníctvom 
intranetu udávajúce činnosti, 
zodpovednú osobu či záznamy, ktoré 
umožnia pracovníkovi okamžite vykonať 
opatrenia 

Zdroj: Spracované podľa (Parmenter, 2008). 

2.1.2 Výber „víťazných KPI“ organizácie 

Dobre známym faktom je, že pre spoločnosť je veľmi dôležité, aby všetci 

zamestnanci pochopili ukazovatele KPI. Hľadanie vhodných KPI sa podobá lúpaniu 

vrstiev cibule a postupným prepracovaním sa až k jadru. Vytvorenie zoznamu 

ukazovateľov PI je síce ľahké, ale identifikácia KPI je oveľa náročnejšia a to z dôvodu 

vedomia, že ich počet by mal byť v organizácii menší než 10. Parmenter (2008) 

uvádza, že medzi kľúčové úlohy pre výber „víťazných KPI“ patria 4 úlohy. 

Úloha 1 – zaistiť, aby KPI a PI boli vyvážené. Ukazovatele KPI a PI podniku by 

mali riešiť všetkých 6 hľadísk BSC, medzi ktoré patria 4 základné hľadiská podľa 

Kaplana a Nortona: zameranie na zákazníka, učenie sa a rast, finančná výkonnosť, 

interný proces, ktoré sú rozšírené o životné prostredie a spokojnosť zamestnancov. 
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Úloha 2 – obmedziť KPI organizácie na maximálne 10. Odporúčaným číslom 

pre spoločnosti je maximálne 10 KPI, avšak veľa podnikov využíva viac KPI, aj keď 

by v skutočnosti mohli úspešne fungovať s menej než 5 KPI. 

Úloha 3 – umožniť vývoj KPI a PI. Je potrebné si uvedomiť, že vytvorenie 

perfektného súboru KPI a PI nedocieli takmer žiadny projektový tím pre KPI pri 

svojich prvých pokusoch. 

Úloha 4 – zaistiť, aby všetky KPI mali väčšinu či všetky charakteristické znaky 

KPI. Zaistenie, aby všetky KPI vyhoveli danému kontrolnému zoznamu a teda 

hlavným charakteristikám KPI. 

Parmenter (2008, s. 88) tvrdí, že „víťaznými KPI organizácie sú tie meradlá, 

ktoré budú mať zásadný dopad na organizáciu, stimulujúce včasné opatrenia 

a previazanie každodenných činností so strategickými cieľmi organizácie.“ 

2.1.3 Balanced scorecard (BSC) 

Vlastná koncepcia BSC má svoje počiatky v roku 1990, keď inštitút Nolana 

Nortona sponzoroval jednoročný výskumný projekt s názvom „Meranie výkonnosti 

podniku budúcnosti“ (Fibírová, 2005). Zakladateľmi jedného z najprepracovanejších 

a najznámejších komplexných systémov v oblasti výkonnosti sú považovaní Robert 

Kaplan a David Norton. BSC vznikol ako reakcia na zmeny odohrávajúce sa 

v poslednej tretine 20. storočia vo svetovej ekonomike. Účastníci projektu sa zhodli 

v názore, že tradičné prístupy merania výkonnosti, ktoré boli založené iba na 

hodnotových (finančných) ukazovateľoch, už nestačia. Zmenou bolo rozšírenie 

a prepojenie merania výkonnosti z finančných ukazovateľov aj na iné perspektívy 

činnosti podniku (Fibírová, 2005). V preklade sa BSC dá vnímať ako „vyvážený 

systém hodnotiacich ukazovateľov“. BSC je multidimenzionálny systém, ktorý slúži 

k definovaniu a uskutočňovaniu riadiacej či organizačnej stratégie a to na všetkých 

organizačných stupňoch podniku tak, aby bola maximalizovaná tvorba hodnoty. 

Hovoríme o aplikácii takého systému riadenia do podniku, ktorý zabezpečuje 

efektívne využitie zdrojov a to za účelom trvalého zhodnotenia majetku akcionárov. 

Táto metóda vychádza zo základných úloh manažmentu podniku, medzi ktoré taktiež 
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patrí stanovenie takej stratégie, ktorá zabezpečí dosiahnutie vízie a odpovedajúcej 

kultúry firmy (Marinič, 2008). 

Koncepcia BSC kladie dôraz na kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu 

výslednej hodnoty naprieč 4 základnými perspektívami, viz Obr. 2.2. Zaistenie 

vyváženosti medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi podniku umožňujú práve 

perspektívy BSC, medzi ktoré patria: 

 pohľad zákazníka, 

 vnútropodnikové procesy, dianie a postupy, 

 perspektíva rastu, 

 trvalá tvorba finančnej hodnoty. 

Obr. 2.2 Perspektívy konceptu BSC  

 

Zdroj: spracovanie podľa (Marinič, 2008, s. 60). 

Základom finančnej perspektívy je sledovanie spokojnosti vlastníkov, 

uspokojovanie ich záujmov v podobe zhodnocovania vložených prostriedkov. 

Podstatné je meranie úrovne naplňovania základného kritéria pre hodnotenie 

podnikania a to čistej súčasnej hodnoty. Finančné ukazovatele sú veľmi dôležité pre 

hodnotenie ekonomických dôsledkov realizovaných akcii, preto by ciele a generátory 

hodnôt ostatných perspektív mali byť prepojené na dosahovanie 1 či viacerých cieľov 

finančnej perspektívy. Toto prepojenie vyjadruje, že dlhodobým cieľom spoločnosti je 

tvorba hodnoty a uspokojovanie vlastníkov. Ako ideálny ukazovateľ pre finančnú 
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perspektívu sa javí ekonomická pridaná hodnota (EVA) a to z dôvodov, že 

zahrňuje úvahu o nákladoch na kapitál a je možné jej využitie na všetkých úrovniach 

riadenia naprieč celou organizáciou (Pavelková, 2009). 

U zákazníckej perspektívy je pozornosť zameraná na zákazníka. Všetky 

meradlá, medzi ktoré patria napríklad spokojnosť a lojalita zákazníkov, ich získavanie 

a udržiavanie, podiel na trhu či ziskovosť zákazníkov, sú vzájomne previazané. 

Treba si uvedomiť, že spokojnosť zákazníka vedie k jeho udržaniu a lojalite, 

prilákaniu nových zákazníkov, čo následne vedie aj k rastu podielu na trhu a väčšej 

ziskovosti. Konečným signálom o výkonnosti podniku a tvorbe hodnoty nie je len 

výška tržieb, preto je potrebné zamerať sa aj na problematiku podnikových procesov, 

ktoré mu dávajú možnosť zabojovať o zákazníka a uspokojiť jeho potreby 

(Pavelková, 2009). 

Podľa perspektívy interných zdrojov musia byť podnikové procesy riadené 

a organizované na základe požiadavkou zákazníkov čo najhospodárnejším 

spôsobom. Je potrebné sa sústrediť na interný hodnotový reťazec, ktorý je zložený z: 

 Oblasti rozvoja produktov (inovačný proces) - hľadanie možností 

zlepšovania užitočnosti výrobkov z hľadiska potrieb zákazníkov. Súčasťou je 

sledovanie a vyhodnocovanie nových príležitostí, požiadavkou a na ich 

základe sú navrhované, vyvíjané a zlepšované výrobky. 

 Oblasti realizácie výroby (prevádzkový proces) - proces začínajúci 

objednávkou a končiaci dodávkou výrobku zákazníkovi. Dĺžka trvania, 

spoľahlivosť prevádzkového procesu, jeho kvalita a náklady sú sledované 

a vyhodnocované počas daného procesu (Pavelková, 2009). 

 Oblasti predaja - sleduje sa početnosť foriem predaja, variabilnosť či 

efektívnosť jednotlivých spôsobov predaja (Marinič, 2008). 

Podľa zahraničnej a českej literatúry býva často IS zaradený do tejto 

perspektívy, ale podľa iných autorov patrí spolu s problematikou inovácií, 

prevádzkovým a servisným cyklom do perspektívy učenia sa a rastu (Marinič, 2008).  

Konkurenčné výhody prinášajú ekonomický zisk napríklad v kvalite výrobkov, v 

znížení nákladov, v nových vlastnostiach výrobkov či vo zvýšenej produktivite. 
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V rámci interných procesov sa vytvárajú predpoklady pre úspechy merané 

zákazníckou perspektívou a možnosťami vytvárania hodnoty pre vlastníka 

(Pavelková, 2009). Interné podnikateľské procesy definujú aktivity, ktoré sú potrebné 

k vytvoreniu požadovanej hodnoty pre zákazníkov, odlíšenia sa od konkurencie 

a taktiež aktivity k získaniu požadovaných finančných výstupov (Šulák, 2005). 

Schopnosť dosahovania ambicióznych cieľov zákazníckych, finančných a interných 

procesov závisí od schopností učenia sa a rastu podniku. Medzi kľúčové oblasti 

perspektívy učenia sa a rastu patria schopnosti a vedomosti zamestnancov, 

kvalitný IS, motivácia, angažovanosť a delegovanie moci (Pavelková, 2009). 

Podľa inej definície zakladá hľadisko znalostí a rastu schopnosť riadiť interné 

procesy novým či odlišným spôsobom, pričom sa zaoberá rozvojom infraštruktúry 

podniku, technológiou, šikovnosťou a spôsobilosťou zamestnancov a prostredia, 

v ktorom sú využívané. Cieľom tejto perspektívy je systematický prístup k hľadaniu, 

pochopeniu, zdieľaniu a využívaniu znalostí pre vytváranie hodnôt. Najvyššej 

hodnoty je možné dosiahnuť, ak je riadenie znalostí prepojené so stratégiou 

spoločnosti a návrhom jej hodnoty (Šulák, 2005). Perspektíva učenia sa a rastu je 

pre každý podnik veľmi dôležitá, pretože zabezpečuje podmienky pre rozvoj 

spoločnosti, profiluje budúce schopnosti a  potenciál firmy.  

Neexistuje všeobecný návod na voľbu meradiel, pretože každá spoločnosť má 

svoju kultúru, vlastné ciele, štýl riadenia či komunikačné cesty. Preto by mal byť 

každý BSC „ušitý“ na mieru konkrétnej firmy. Aby bolo využitie BSC v riadení 

výkonnosti účinné, je potrebné prepojenie jednotlivých perspektív a to definovaním 

vzťahov medzi jednotlivými meradlami, čo nie je jednoduchou úlohou. Zavedenie 

tohto systému do riadenia spoločnosti splní svoj účel, ak prinúti manažment podniku 

zreteľne definovať ciele a hľadať cesty k ich dosiahnutiu a to tak, aby bola dlhodobo 

zaistená efektívna existencia podniku. Zainteresovanosť pracovníkov na dosiahnutí 

týchto cieľov je pre úspešnosť nevyhnutná (Pavelková, 2009). 
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2.2 Informačný systém (IS) 

Keďže cieľom práce je implementácia IS do spoločnosti, konkrétne systému 

ERP, je dôležité naznačiť, čo daný systém znamená, jeho postupný vývoj, následnú 

implementáciu a zhodnotenie výhod a nevýhod z tohto zavedenia plynúcich. 

2.2.1 Úvod k informačným systémom 

Spoločnosť v  sa označuje ako „informačná“, pretože informácie sa v dnešnej 

dobe stali 1 z kľúčových faktorov v boji s konkurenciou. Je veľmi dôležité získavať 

správne informácie, v správny čas a čo najjednoduchším spôsobom. Práve za týmto 

účelom sú vytvárané rôzne počítačové aplikácie, ktoré majú uľahčiť túto prácu. 

Ratzan (2004) tvrdí, že IS je konzistentne usporiadaná množina komponent, ktoré 

spolupracujú za účelom tvorby, zhromažďovania, spracovania, prenášania 

a rozširovania informácii. Prvky IS tvorenia ľudia, prípadne užívatelia informácii, 

a informatické zdroje. Komponent je zložený z 1 či viacerých prvkov. Iná definícia 

popisuje IS ako prepojenie ľudských aktivít a technológie umožňujúce ľahšiu 

komunikáciu medzi zamestnancami či obchodnými partnermi, taktiež uľahčuje 

výrobu, riadenie a rozhodovanie na rôznych úrovniach spoločnosti a získavanie 

informácii o podnikových procesoch. 

 Nasadzovanie podnikových IS (najčastejšie systém ERP) v dnešnej podobe 

začalo nielen v ČR, ale aj vo svete na začiatku 90. rokov. Z pohľadu histórie firiem či 

ľudstva nejde o dlhú dobu, ale aj tá stačila pre ICT na to, aby: 

 sa IS významne prejavili v každodennom živote spoločností a jednotlivcov; 

 IS ovplyvnili veľa javov v domácnostiach či v celej spoločnosti; 

 si IS vytvorili svoj vnútorný „poriadok“ a potrebnú terminológiu; 

 si oblasť IS začala uvedomovať svoje medze a riziká (Basl, 2008). 

2.2.2 Zmeny podnikových informačných systémov  

Dôsledky rozvoja IS sa prejavili v spoločnostiach pri zmene výrobných 

a nevýrobných technológii, ponuke inovovaných a nových výrobkov a služieb, zmene 

postupov a prístupov ľudí. Na popísanie hlavných zmien vo vývoji IS je možné použiť 

symbolicky písmená zo skratky ERP. Na počiatku bola pre podniky dôležitá podpora 
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plánovania (P = planning), ktorá bola následne vystriedaná dôrazom na všetky 

podnikové zdroje (R = resources) a to materiálu, kapacít a financií. V súčasnosti je v 

centre pozornosti podnik (E = enterprise) a podnikanie, a to najmä efektivita, 

udržanie a rozvoj konkurencieschopnosti spoločnosti. Už nejde o podnik ohraničený 

pomyseľnou „podnikovou stenou“, ale o kooperujúcu spoločnosť, ktorá je zreťazená 

v rámci siete a je otvorená voči partnerom. Vďaka IS je podnik rozmiestnený 

v akejkoľvek časti globalizovaného sveta (Basl, 2008). 

2.2.3 Vývoj informačného systému  

 Pre 80. roky bol charakteristický prístup programovania vlastných úloh 

riešenia podľa potrieb a zvykov užívateľov. Aplikácie v týchto rokoch boli často 

označované pojmom automatizované systémy riadenia určené pre rôzne úrovne 

podnikového riadenia. No na začiatku 90. rokov, požiadavky trhu na 1 strane 

a možnosti dostupného SW a HW na strane druhej, viedli v súvislosti s podnikovými 

IS vo svete k významným zmenám. Na začiatku 90. rokov boli softwarové aplikácie, 

implementované do podnikov, postavené na myšlienke integrácie do 1 spoločného 

riešenia na báze jednotnej databázovej platformy. 

Varianty riešení informačných systémov v ČR 

Stav, v ktorom do nových podmienok a zmien na začiatku  90. rokov vstupovali 

podniky v ČR, patrične charakterizovali štúdie na prelome rokov 1994 a 1995, ktoré 

vykonala poradenská firma Deloitte. Štúdie (Basl, 2008) poukázali na: 

 špecifickú prevahu osobných počítačov v porovnaní so západnými štátny 

Európy; 

 nedostatočnú výkonnosť hardwarových prostriedkov; 

 potrebnú obmenu starých počítačových systémov, ktoré sa stali v dnešnej 

dobe nevyhovujúcimi; 

 nedostatočné skúsenosti manažérov. 

Basl (2008) vo svojej publikácii uvádza, že na vtedajšiu situáciu bolo možné 

v podnikoch zareagovať 3 možnými spôsobmi a to: 
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1. Rozvojom existujúcich softwarových riešení - medzi hlavné výhody patrí 

maximálne využitie existujúcich zdrojov a investícii, z krátkodobého hľadiska 

je lacnejší a rýchlejší a vedie k uspokojeniu okamžitých potrieb. Na druhej 

strane by nezaručoval celkový efekt a plnenie všetkých možných budúcich 

požiadavkou podniku. Nevýhodou môžu byť aj vyššie celkové náklady. 

2. Vývojom nového vlastného IS - daný systém by „na mieru“ odpovedal 

požiadavkám a potrebám podnikov, ale na druhej strane by predstavoval 

finančne a časovo náročné riešenie spojené s rizikom malej garancie 

výsledného produktu.  

3. Nákupom hotového softwarového produktu - napriek počiatočne vyššej 

investícii by predstavoval rýchlejšie zavedenie, mal by garantovanú funkčnosť 

a ďalší rozvoj. Z dlhodobého hľadiska je finančne menej náročný, no na druhej 

strane by priniesol nové vzťahy medzi podnikom a dodávateľom (závislosť na 

dodávateľovi) a daný IS nemusí vždy presne spĺňať všetky požiadavky 

užívateľa. 

 Na počiatku 90. rokov preferovali podniky prvé 2 varianty, no nakoniec 

relatívne rýchlo prevládla na vtedajšom trhu 3. varianta, tzv. nákup hotových 

parametrizovateľných celopodnikových riešení IS. Tieto riešenia podnikových IS sa 

stali výrazne dominantnými až do dnešnej doby. 

2.3 Stručný historický vývoj využitia IT a ERP systémov 

Pod zrodom počítačov a tým aj ERP systému sa podpísalo veľa dôležitých 

osobností ako napríklad Herman Hollerith, ktorý stál u zrodu automatizovaného 

spracovania dát na prelome 19. a 20. storočia. Ďalšou významnou postavou je G. S. 

Boole, ktorý položil základy algebre, a preto sa dodnes používa pomenovanie 

Booleova algebra. John von Neumann prezývaný „otec výpočtovej techniky“, sa 

podieľal na konštrukcii prvého počítača, ktorý bol zostavený v roku 1946 na 

Pensylvánskej univerzite vo Philadelphii.  Po vytvorení prvého počítača začal vznikať 

aj jednoduchý podnikový SW, ktorého prvými skutočnými softwarovými aplikáciami 

sa stali systémy na sledovanie a riadenie účtovníctva a financií, ktoré boli neskôr 

doplnené o kontrolou majetku a zásob. Počiatok 60. rokov sa označuje za zrod ERP 

systémov využívajúcich počítačové technológie. Obdobie systémov „Resource 
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Planning“ bolo zahájené požiadavkami výrobných firiem na automatizovanom 

plánovaní spotreby materiálu MRP (z angl. Material Requirements Planning). Prvým 

takým automatizovaným systémom bola spolupráca Case Corporation a IBM. Od 

tohto momentu začal rozvoj stále rozsiahlejších MRP systémov, ktoré potrebovali pre 

svoju činnosť výkonný HW a zriadenie servisného tímu. MRP koncept sa na konci 

70. rokov vďaka požiadavkám priemyselných podnikov rozrástol na koncept 

plánovania všetkých výrobných zdrojov MRP II (z angl. Manufacturing Resource 

Planning). Tento nový koncept je dopĺňaný riadiacou metódou JIT (z angl. Just in 

Time), ktorá je orientovaná na včasné dodávky tovaru podľa priania zákazníka. 

Sodomka (2010, s. 186) tvrdí, že „integrácia finančných, účtovných 

a majetkových systémov s podporou výroby prostredníctvom MRP II a JIT posilnila 

význam IT pre plánovanie a riadenie podniku. V 80. rokoch tak vzniká prvá generácia 

ERP systémov, ktorá dokáže zohľadniť materiálové požiadavky, termíny a kapacity 

vrátane finančných a ďalších zdrojov“. V 80. rokoch sa objavila tzv. „počítačom 

integrovaná výroba“ CIM (z angl. Computer Integrated Manufacturing), ktorá 

vychádzala z myšlienky jednotnej podnikovej databázy na podporu výroby s cieľom 

skrátenia doby realizácie, zníženia nákladov na jej zriadenie, spracovania či údržbu a 

na zaistenie flexibility produkcie. Po SAP, Lawson Software, JD Edwards, Oracle 

a Baan vstupuje koncom 80. rokov na trh ďalšia významná IT korporácia a to 

PeopleSoft, ktorá sa zameriava na vývoj softwarovej podpory pre riadenie ľudských 

zdrojov. Ďalší vývoj softwarových riešení je sprevádzaný technologickým pokrokom 

v oblasti infraštruktúry a taktiež začatím presadzovania modelu server/klient, ktorý 

podporoval myšlienku spracovania dát v mieste ich uloženia (server). Z tohto vývoja 

sa formulovala súčasná podoba ERP systémov.  

Sodomka (2010) vo svojej publikácii uvádza, že začiatkom  90. rokov sa stále 

častejšie začal používať termín Enterprise Resource Planning a to v súvislosti s: 

 rozširovaním funkcionality na riadenie ľudských zdrojov a financií, 

 pokrývaním špecifických oblastí priemyslových podnikov, menovite riadenie 

projektov a investičných celkov. 
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2.3.1 Pojem ERP   

Skratka ERP v preklade vyjadruje plánovanie podnikových zdrojov. ERP systém 

je účinným nástrojom pokrývajúcim plánovanie  a riadenie hlavných interných 

procesov spoločnosti a to na všetkých úrovniach, od operatívnej až po strategickú. 

Medzi kľúčové interné procesy sú zaraďované výroba, nákupná, predajná či výrobná 

logistika, ľudské zdroje a ekonomika. ERP sa označujú termínom celopodnikové 

(Enterprise), pretože hlavnou úlohou systému je zjednotiť čiastkové funkcie podniku 

na úroveň celej spoločnosti. Ich snahou je spojiť jednotlivé programy uspokojujúce 

informačné  potreby jednotlivých oddelení či pracovníkov spoločnosti do jedinej 

aplikácie zdieľajúcej spoločnú dátovú základňu. Olson (2012) tvrdí, že „ERP systémy 

sú rozpoznateľné ako systémy ponúkajúce skvelý benefit pre niektoré organizácie, aj 

keď sú drahé a problematické pri implementácii“. Podľa inej definície sú ERP 

systémy obchodno-manažérske SW, zvyčajne sa jedná o súpravu zjednotených 

aplikácii, ktoré môžu podniky používať na zbieranie, uskladňovanie a interpretovanie 

dát z mnohých obchodných činností. ERP zjednocuje interné a externé manažérske 

informácie naprieč celým podnikom, zahŕňa financie a účtovníctvo, výrobu, predaj, 

riadenie zásob a podobne. Jeho účelom je napomáhať všetkým obchodným 

procesom vo vnútri organizácie a riadiť spojenie s vonkajšími organizáciami. ERP 

môže fungovať na rozličnom HW a sieťovej konfigurácii (Wang, 2014). 

Sodomka  (2010) radí medzi základné vlastnosti ERP týchto 5 vlastnosti: 

 automatizácia a integrácia hlavných procesov v podniku, 

 zdieľanie dát a postupov naprieč celou spoločnosťou, 

 vytváranie a sprístupňovanie informácii v reálnom čase, 

 možnosť spracovávania historických dát, 

 celostný prístup k presadzovaniu ERP koncepcie. 

Tieto systémy môžu zjednotiť veľa pracovných procesov pre urýchlenie operácii 

či zjednotiť všetky globálne operácie a zaobstarať dáta požadované na 

celopodnikové rozhodnutia z 1 centrálneho miesta. Implementácia ERP vyžaduje 

podporu výkonných riaditeľov, aby bolo zaručené, že re-inženýring súčasných 

procesov spoločnosti sa prispôsobí požiadavkám ERP systému. Obchodné procesy 

nepokryté vybratým systémom ERP môžu byť zjednotené s inými doplnkovými 
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a rozvíjajúcimi produktmi. Tieto zjednotenia a rozšírenia sú drahé a súčasne výdajom 

na aktualizáciu SW (Skibniewski, 2009). 

Pôvodne uzavreté podnikové IS sa s rozvojom komunikácii, a to prevažne 

s rozvojom internetovej infraštruktúry, začali postupne otvárať hlavne svojím 

zákazníkom, dodávateľom a prepájať sa s IS ostatných podnikov či s IS obchodných 

partnerov. Tieto skutočnosti viedli k rozvoju ERP systému do podoby, ktorá sa 

označuje ako ERP II, rozšírené ERP (Extended ERP). 

2.3.2 Pojem ERP II 

Je funkčným rozšírením ERP systému prostredníctvom integrácie podniku 

a jeho IS s okolím smerom k zákazníkom, dodávateľom a partnerom, viz Obr. 2.3 

(Basl, 2008).  

Obr. 2.3 Schéma rozšíreného ERP  

 

Zdroj: spracované podľa (Basl, 2008, s. 89). 

Pre úspech podniku a informatiky sú kľúčovým faktorom zákazníci, ich 

spokojnosť a lojalita. Preto sa v oblasti riadenia externých vzťahov vyvinuli aplikácie 

pre podporu riadenia vzťahov k zákazníkom CRM (z angl. Customer Relationship 

Management). Riadenie vzťahov k dodávateľom SRM (z angl. Supplier Relationship 

Management) taktiež ovplyvňuje úspešnosť a výkonnosť podnikov. Do oblasti 

externých vzťahov zaraďujeme aj stále významnejší okruh aplikácii pre riadenie 

vzťahov medzi podnikmi, občanmi a orgánmi verejnej a štátnej správy (ministerstvá, 

finančné úrady, poistenie a podobne). Pre tento okruh aplikácii je používaný termín 

e-Government. Vedľa týchto aplikácii sa realizuje celá rada ďalších, ktoré výrazne 

ovplyvňujú celkovú kvalitu a výkonnosť IS a v nadväznosti na to aj kvalitu a výkon 

podnikového riadenia. Súhrnne sa tieto aplikácie označujú ako analytické aplikácie 

BI (z angl. business intelligence) a slúžia pre obchodné, finančné a ďalšie analýzy, 
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pre podporu prípravy podnikových plánov alebo pre podporu jednotlivých 

rozhodovacích činností podnikových manažérov a špecialistov (Gála, 2009). 

Riadenie vzťahu so zákazníkmi (CRM) 

 V snahe zameranej na podporu podniku predať výrobky a služby sú do firmy 

zavádzané okrem vhodnej funkcionality ERP aj nové komunikačné kanály so 

zákazníkmi, ktoré im sprostredkovávajú práve ICT. Prostredníctvom IS sa podniky 

snažia byť v trvalejšom kontakte so zákazníkmi prostredníctvom zasielania rôznych 

publikácii klasickou poštou na adresu zákazníka či posielaním elektronickej pošty, 

alebo prostredníctvom rôznych konferencii či call centier.   

Basl (2008, s. 90) uvádza, že „CRM je komplex technológii (aplikačného 

a základného SW, technických prostriedkov), podnikových procesov a personálnych 

zdrojov určených pre riadenie a priebežné zaisťovanie vzťahov so zákazníkmi 

podniku, a to v oblastiach podpory obchodných činností, najmä predaja, marketingu 

a podpory zákazníka a zákazníckych potrieb“. Základom pre CRM je aktívna 

centralizovaná databáza, ktorá podporuje automatizáciu procesov. Cieľom CRM je 

zlepšenie komunikácie so zákazníkmi a najmä spolupráce vo vnútri podniku. Ide o to, 

aby nebolo nutné ďalším pracovníkom opakovane objasňovať tie isté skutočnosti, 

ktoré už boli raz oznámené alebo ktoré spoločnosť už sľúbila riešiť.   

Riadenie vzťahov s dodávateľom (SRM) 

SRM je nástroj umožňujúci výber toho najlepšieho dodávateľa pre podnik. 

Umožňuje nakupovať za najlepšie ceny, v najlepšej kvalite a v najkratších lehotách. 

Prínosom je tiež zlepšenie presnosti a rýchlosti transakcii medzi dodávateľom 

a nakupujúcim, zvýšenie prínosu spolupráce medzi oboma stranami, zníženie 

nákladov či  zlepšovanie obchodných vzťahov. 

Business Intelligence (BI) 

BI je súprava procesov, know-how, aplikácii či technológii, ktorých cieľom je 

účelne a účinne podporovať riadiace aktivity v spoločnosti.  Jedná sa o podporu 

analytických, plánovacích a rozhodovacích činností organizácie na všetkých 

úrovniach a oblastiach riadenia spoločnosti (napríklad nákupu, predávania, 
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finančného riadenia, marketingu, controllingu, riadení ľudských zdrojov, majetku, 

výroby a ostatných) (Gála, 2009). 

2.3.3 Rozdelenie ERP systémov 

Na základe schopnosti pokrytia všetkých kľúčových interných podnikových 

procesov, a to menovite riadenia ľudských zdrojov, výroby, logistiky a ekonomiky, sa 

ERP systémy delia na: 

 All-in-one,  

 Best-of-Breed, 

 Lite ERP. 

All-in-one sú systémy, ktoré dokážu pokryť a spojiť všetky interné procesy. 

Predstavujú rozsiahle aplikačné SW charakteristické rozsiahlou funkcionalitou a tým, 

že pokrývajú celopodnikové riadenie. Medzi hlavné výhody týchto systémov patrí 

komplexná funkcionalita a vysoká úroveň integrácie, ktorá je pre väčšinu organizácii 

dostačujúca. Naopak medzi slabé stránky patrí nižšia detailná funkcionalita 

a nákladná customizácia.  Predstaviteľmi tejto kategórie sú napríklad Helios Green, 

Microsoft Dynamics NAV a mnoho ďalších. 

Best-of-Breed sa špecializujú na vybranú podnikovú oblasť alebo oblasti či 

procesy, ktoré sú špecifické len pre podniky určitého odvetvia. Nevýhodou je, že 

dané systémy nepokrývajú kompletne celé spektrum podnikového riadenia a musia 

byť doplnené ďalšími produktmi a projektmi. Silnou stránkou je vysoká funkcionalita 

pre danú oblasť (Gála, 2009). 

Špeciálnou ponukou pre malé a stredné podniky sú systémy Lite ERP, ktorých 

hlavnými výhodami sú nižšie náklady, cena a  nároky na implementáciu systémov do 

podnikov. Obmedzená funkcionalita a možnosti následného rozširovania systému 

naopak tvoria hlavné nevýhody daných systémov. 

2.3.4 ERP na českom trhu 

 Koncom roka 2013 boli zverejnené čísla o vývoji trhu IS na českom trhu za rok 

2012, viz Obr. 2.4. Tento rok nebol ničím výnimočný, je ho možné charakterizovať 

ako stabilný, pričom investície do IS dosiahli hodnoty 2,573 miliárd Kč.  
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Obr. 2.4 Podiel dodávateľov na českom trhu v roku 2012   

 

Zdroj: www.systemonline.cz. 

Lídrom podnikových aplikácii na českom trhu sa v roku 2012 stala firma SAP 

s takmer 50% podielom na trhu, ktorého dcérska spoločnosť pôsobí na českom trhu 

od roku 1993. Výsledkom dobrej znalosti lokálneho trhu je viac než 1200 českých 

zákazníkov, ktorí patria k špičke českého hospodárstva a štátnej administratívy. 

Spoločnosť Microsoft obsadila v rebríčku 2. miesto s tržným podielom 12,1%. Ako 3. 

najväčší dodávateľ sa umiestnila spoločnosť Asseco Solutions s tržným podielom 

9,7%, ktorej sa zo všetkých konkurentov najviac darilo pri získavaní nových 

zákazníkov. Vďačiť môže najmä produktu Helios Orange, ktorý bol v danom roku 

vyhlásený za najziskovejší produkt. Spoločnosť Oracle (5,5% tržný podiel) obsadila 

4. miesto a to vďaka viacerým upgradom už inštalovaných báz produktov. 

2.3.5 ERP pre malé a stredné spoločnosti (SME) 

Praktická časť diplomovej práce je spracovávaná v malom podniku, preto je 

potrebné priblížiť dôležitosť IS v SME. Ďalším dôvodom je fakt, že podľa údajov 

Českého štatistického úradu tvoria SME až 99,85% všetkých subjektov podnikajúcich 

v ČR, zaisťujú zamestnanie pre viac než 60% všetkých zamestnancov a  podieľajú 

sa taktiež na tvorbe 1/3 celkového hrubého domáceho produktu. Dodávatelia si veľmi 

dobre uvedomujú, že tento trh nie je obsadený kvalitným SW, že segment SME je 

chrbticou každej ekonomiky a že predstavuje veľký potenciál do budúcnosti pre 

uplatnenie IS/ICT produktov a služieb. Tento segment pre nich predstavuje veľkú 

obchodnú príležitosť. Preto sa za správny krok považuje sprístupnenie špičkových IS 

ako sú napríklad SAP či ORACLE pre SME. 
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Sodomka (2010) tvrdí, že najčastejšou reakciou zákazníkov zo segmentu SME 

je voľba čo najmenej náročných a veľmi rýchlo zavádzaných riešení do podniku a to 

z dôvodu, že väčšina z nich nedisponuje: 

 dostatočnými finančnými zdrojmi, 

 vzdelanými ľuďmi, 

 informáciami, ktoré by im pomohli pri správnom výbere IS, jeho správnom 

nasadení a prevádzkovaní. 

Nielen neznalosť či nedostatok informácii a financií brzdí rozvoj moderných 

IS/ICT a teda aj ERP systémov v SME, ale taktiež limitujúce podmienky vlastného 

podnikania. Záleží aj na tom, v akej fáze životného cyklu sa spoločnosť nachádza 

alebo v akom obore podniká. Príčinou, ktorá stojí v ceste moderným ERP systémov v 

SME je možné pomenovať ako neschopnosť manažmentu SME sa správne 

rozhodnúť o efektívnom využití IS/ICT, teda ERP systémov (Sodomka, 2010). 

2.3.6 Výhody a nevýhody zavedenia ERP 

Výhody a nevýhody implementácie ERP systémov do podnikov boli definované 

na podklade názorov dodávateľov IS na českom trhu a všetkých doposiaľ 

nadobudnutých informácii o poskytovaných systémoch, viz Tab. 2.2.  

Tab. 2.2 Výhody zavedenia ERP systému  

Výhody zavedenia ERP systému 

Sprehľadnenie a jednoznačná definícia rutinného sledu činností 

Minimalizácia chýb počas procesu  

Zníženie nákladov (úspora času, zlepšenie riadenia a podnikových rozhodnutí) 

Porovnanie plánov so skutočnosťou (časovej náročnosti a vyťaženia pracovníkov) 

Jednoznačné určenie zodpovednosti pri nedodržaní termínov 

Vylúčenie možnosti zabudnutia nejakej činnosti „uprostred diania“  

Obmedzenie nadbytku operácii a dát (vyhýbanie sa duplicite, aktualizácia dát) 

Globálny dosah (zahrnuté modely pre CRM a SRM) 

Skrátenie časových lehôt pre cykly a dávky 

Zrýchlenie schvaľovania dát 

Zvýšenie bezpečnosti dát 

Centralizácia dát 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Netreba opomenúť ani fakt, že každý IS je iný (rôzni výrobcovia, iné moduly, 

rozdielna cena IS a podobne), a preto ani výhody a nevýhody nie sú rovnako 

charakteristické pre všetky ERP systémy. Každá zmena so sebou prináša nielen 

výhody, ale aj nevýhody, viz Tab. 2.3. Inak to nie je ani pri implementácii a využívaní 

ERP systémov v podnikoch. 

Tab. 2.3 Nevýhody zavedenia ERP systému  

Nevýhody zavedenia ERP systému 

Nutnosť reštrukturalizácie SW a HW 
 Časová náročnosť 

Nákladovosť 

Funkcie a zložitosť (ERP môže obsahovať veľa nepotrebných funkcii a modelov 
a je na užívateľovi aby implementoval len dôležité) 

Nedostatočné znalosti zamestnancov s prácou s IS 

Systém je v nesúlade s potrebami firmy 

Bol obstaraný na základe požiadavkou určitého oddelenia 

Nemá podporu TOP manažérov 
 Závislosť na dodávateľovi 
 Ďalšie náklady (školenie, údržba, rozširovanie) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie. 

Z porovnania výhod a nevýhod daných IS je badateľné, že táto implementácia 

so sebou prináša viac pozitív než negatív pre firmu. Pri každej zmene v podniku 

nastáva nutnosť zaškolenia pracovníkov, na čo musí firma vynaložiť vysoké finančné 

náklady a čas. Preto sú práve tento čas a náklady potrebné na školenie považované 

za hlavnú nevýhodu danej implementácie. 

2.3.7 Metodika zavádzania ERP do spoločnosti 

Neexistuje jeden vždy platný a úspešný návod,  ako a pre ktorý ERP systém by 

sa mala spoločnosť rozhodnúť, ako by ho mala do podniku zaviesť a prevádzkovať. 

Zavádzanie systému je veľmi veľkým zásahom do zažitých štruktúr spoločnosti. Jeho 

implementácia vychádza z jasného rozhodnutia vedenia podniku, ktoré je v súlade 

s business stratégiou, pričom postup zavedenia sa skladá z 3 základných etáp a 4. 

dodatočnej etapy, viz Obr. 2.5: 
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 1. etapa – analýza potrieb podniku, 

 2. etapa – výber vhodného ERP a jeho dodávateľa, 

 3. etapa – vlastná implementácia vybraného ERP, 

 4. etapa – hodnotenie projektov zavedenia a inovácie IS. 

Obr. 2.5 Etapy zavádzania ERP v podniku  

 

Zdroj: spracované podľa (Basl, 2008, s. 195). 

Analýza potrieb podniku 

Pre zavedenie ERP systému do spoločnosti je 1. etapa významná. Na základe 

analýzy podniku, prianí a očakávaní vedenia od tejto implementácie, sa vedúci 

pracovníci zodpovedne rozhodujú, nakoľko je toto zavedenie uskutočniteľné, či 

implementácia ERP vyrieši kľúčové problémy podniku a dané riešenie prinesie 

žiaduce efekty. V tejto etape sú často aplikované techniky typu SWOT analýzy 

a technika CRT (z angl. Current Reality Tree), ktorá kauzálne prepája hlavné 

problémy podniku a následné riešenie kľúčového „core“ problému v podniku. V rámci 

1. etapy by mali byť zaistené či overené informácie napríklad o zámeroch vlastníkov, 

strategických cieľoch spoločností, súčasnom stave využívania IS/IT v podniku 

(použitý SW a HW, o využívaných aplikačných programoch, rozsahu a kvalite 
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uložených dát a podobne), finančných prioritách podniku podporujúcich zlepšenie 

momentálnej situácie, potenciálu personálu či vzťahoch a forme komunikácie 

s dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi.  

Výber vhodného ERP a jeho dodávateľa 

Výsledkom tejto etapy je výber najvhodnejšieho ERP systému a dodávateľa pre 

daný podnik. S ohľadom na finančné možnosti a potreby spoločnosti je vykonané čo 

najobjektívnejšie zrovnanie na trhu dostupných ERP riešení. Basl (2008) tvrdí, že je 

výhodnejšie vykonať vlastný výber v 2 na seba nadväzujúcich krokoch a to formou 

hrubého, a následne jemného výberu, viz Obr. 2.6. Hrubý výber je prvým 

zhromaždením informácii pre podnik, ktoré systémy vybrať do užšieho výberu. 

V hrubom výbere hrá dôležitú úlohu cena, ale nemala by byť jediným hodnotiacim 

kritériom, pretože neodráža vhodnosť ERP pre určité prevádzkové podmienky. 

Skupina 2-3 IS je výsledkom hrubého výberu, ktoré sú zvolené na základe pre podnik 

dôležitých a vzájomne porovnateľných údajov. 

Obr. 2.6 Postupný výber ERP systémov  

 

Zdroj: spracované podľa (Basl, 2008, s. 199).  
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Basl (2008) vo svojej publikácii vidí 3 hlavné komponenty správneho riešenia 

ERP systému:  

 vlastný výber ERP systému, 

 dodávateľ ERP systému, 

 budúci užívateľ ERP systému. 

Následné tabuľkové usporiadanie všetkých komponent a ich väzieb medzi nimi, 

viz Tab. 2.4, zobrazuje základné schéma skupín kritérií hodnotenia systémov ERP. 

Tab. 2.4  Základné kritérií hodnotenia systémov ERP  

  Dodávateľ Systém ERP Užívateľ 

Dodávateľ 
Charakteristika firmy 
dodávajúcej ERP 

Obchodná 
charakteristika ERP  

Image firmy 
dodávajúcej ERP 

Systém ERP 
Vonkajšia integrita 
produktu v zmysle 
extended ERP 

Technická a funkčná 
charakteristika ERP 

Užívateľský komfort 
ERP 

Užívateľ Spôsob dodania ERP Inštalácia ERP 
Charakteristika 
užívateľa 

Zdroj: spracované podľa (Basl, 2008). 

Výber dodávateľa ERP s pomocou dekompozičnej viackriteriálnej metódy AHP 

V praktickej časti diplomovej práce bude pri výbere konkrétneho ERP systému 

využitá Saatyho metóda, ktorá patrí k viackriteriálnym metódam AHP. Šubrt (2011) 

tvrdí, že táto metóda slúži k určeniu váh kritérií, ak je hodnotiteľom 1 expert. Ide 

o metódu kvantitatívneho párového porovnávania kritérií, pričom expert porovnáva 

každú dvojicu kritérií a veľkosti preferencií i-teho kritéria k j-temu kritériu a výsledok 

zapíše do Saatyho matice. Pri hodnotení je využívaná deväťbodová stupnica: 

„1“, i a j sú rovnocenné, 

„3“, i je slabo preferované pred j, 

„5“, i je silno preferované pred j, 

„7“, i je veľmi silno preferované pred j, 

„9“, i je absolútne preferované pred j. 

Na diagonále matice je vždy hodnota 1, pretože každé kritérium je samo o sebe 

rovnocenné. Ak je i-te a j-te kritérium rovnocenné, hodnota matice je taktiež 1. Ak je 

napríklad kritérium i slabo preferované pred kritériom j, tak je hodnota matice 3. 
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Avšak pri opačnej preferencií, keď je slabo preferované kritérium j pred i-tym 

kritériom, je hodnota tejto matice 1/3.   

Saaty navrhl niekoľko početných spôsobov, pomocou ktorých je možné 

odhadnúť váhy. Najčastejšie je používaná metóda výpočtu váh ako normalizovaného 

geometrického priemeru riadkov matice. Podiely všetkých váh dosahujú hodnoty 1, 

čo je vyjadrením 100%. Čím vyššia váha, tým vyššia preferencia danej varianty. 

Váhy sú vypočítané relatívnym geometrickým priemerom funkcií GEOMEAN 

v MS Excel. Hodnoty funkcií úžitku jednotlivých alternatív boli vypočítané na základe 

váh kritérií a váh jednotlivých systémov v rámci kritérií. 

Vlastná implementácia vybraného ERP 

Po 2. etape, ktorá končí výberom konkrétneho ERP a podpísaním zmluvy 

s dodávateľom IS, je realizovaný nákup vybraného IS. Doba implementácie sa 

v posledných rokoch skracuje, pretože dodávateľské firmy si uvedomujú cenu, ktorú 

podniky za zavedenie systému platia. Snažia sa celkovú dobu skrátiť, aby mohli 

podniky čo najskôr zahájiť návratnosť systému. V poslednej dobe sa táto doba 

ustálila na 4-6 mesiacoch. Výsledným stavom po 3. etape je zahájenie prevádzky 

ERP v podniku, udržiavanie jeho optimálneho využívania, do ktorého sa premietajú 

zmeny plynúce z meniacich sa potrieb podniku, zmeny prebiehajúce v okolí firmy 

a novinky, ktoré dodávateľ ERP zabudováva do svojho produktu na základe zmien 

v legislatíve alebo z nadobudnutých skúseností so systémom (Basl, 2002). 

2.4 Hodnotenie projektov zavedenia a inovácie IS 

Táto časť diplomovej práce sa zaoberá hodnotením projektov IS obecne, 

menovite ekonomickým a užívateľským hodnotením. Vybrané metódy sa používajú v 

spoločnosti na zhodnotenie úspešnosti implementácie daného systému do podniku. 

2.4.1 Kritéria ekonomického hodnotenia 

Ani jedna z metód nie je úplne ideálna, každá z nich má určité výhody, ale 

každá taktiež vykazuje aj negatívne stránky. 
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Doba návratnosti a rentabilita projektu  

Obidva ukazovatele sú obľúbené v oblasti investícii do IS. Avšak menej 

obľúbené sú u finančných riaditeľov a to z dôvodu ich statickosti a pretože neberú 

v úvahu cenu peňazí v čase. Preto sú u zložitejších projektov používané ukazovatele 

s využitím diskontovaním. Doba návratnosti je dobou, ktorá je  potrebná pre získanie 

čistého prínosu pokrývajúceho náklady na projekt. Rentabilita projektu (návratnosť 

investície ROI), ktorá sa vyráta ako pomer zisku z projektu k vloženým investíciám, je 

najčastejšie využívanou metódou v projektoch IS. 

Total cost of ownership (TCO) 

Ide o vierohodnú metódu hodnotenia nákladových variant za očakávanú dobu 

životnosti riešenia, pričom zahrňuje náklady na získanie či financovanie projektu, 

náklady údržby SW a HW, náklady na očakávaný ďalší rozvoj a náklady na 

prevádzkovanie. V súčasnosti v oblasti investícii je TCO bežnou metódou, aj keď jej 

nevýhodou je, že neberie v úvahu hodnotu peňazí v čase. Výhodné je využitie tejto 

metódy, pretože zahrňuje nielen náklady údržby, ale taktiež náklady na ďalší rozvoj 

počas životnosti nadobudnutého projektu (Vymětal, 2009). 

Diskontovanie 

Finanční experti vzhľadom k trvalo existujúcej inflácii dávajú prednosť, aby sa 

pri projektoch IS brali v úvahe aj faktor času a úrokové miery. Čistá súčasná hodnota 

NPV je najčastejšie používaným ukazovateľom, pričom berie v úvahe cenu peňazí 

v čase. 

2.4.2 Následné hodnotenie projektu 

Po dokončení projektu prebieha následné hodnotenie celého projektu, pričom 

najčastejšie dochádza k hodnoteniu funkcii nového systému z pohľadu užívateľov.  

Užívateľské a systémové hodnotenie projektu 

Užívateľské hodnotenie projektu, viz Tab. 2.5, znamená spätnú väzbu 

užívateľov smerom k projektovému tímu. Okrem tohto hodnotenia prebieha aj 

systémové hodnotenie.  
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Tab. 2.5 Hľadiská hodnotenia IS  

Hľadisko Ukazovateľ Význam ukazovateľa 

Integrita 

Integrita s okolím Pravdivý obraz reálneho sveta 

Integrita úloh IT 

Dátové výstupy z 
predchádzajúcej funkcie môžu 
byť použité v nasledujúcej 
funkcii Redundancia Zistené duplicitné väzby Nadbytočnosť informácii 

Priepustnosť Meranie veličín množstva a času Možné kapacitné obmedzenia 

Účinnosť 
Pomer medzi počtom funkcii 
vyššej úrovne zložitosti k 
celkovému počtu funkcii 

Aj plno zamestnaný proces 
nemusí byť v rámci IS účinný 

Pohotovosť 
Spotreba času k dodaniu 
informácii na miesto jej použitie 

Analytický a zrovnávajúci 
ukazovateľ funkčnosti 

Organizovanosť Úroveň podpory procesov 
Odhaľovanie konfliktov, meradlá 
nutnosti synchronizácii v 
systéme 

Efektívnosť 
Ukazovatele ekonomickej 
efektívnosti 

Hodnotenie investícii 

Zdroj: spracované podľa (Vymětal, 2009). 

Ekonomická efektívnosť 

Po určitej dobe od zahájenia prevádzky prebieha hodnotenie ekonomickej 

efektívnosti. Sledovanie tejto efektívnosti je v priebehu jednotlivých etáp projektu 

vyššie než po nábehu projektu. Väčšinou sa používajú ukazovatele ako ROI 

s využitím účtovných údajov a údaje TCO s použitím údajov o prevádzkových 

nákladoch na prevádzku IS (Vymětal, 2009). 

Následná analýza 

Je nutné sa poučiť z minulých projektov, aby bolo možné dosiahnuť 

v budúcnosti lepších výsledkov. Na túto analýzu sa pozerá z 2 pohľadov. Prvú 

analýzu, ktorou je získavanie skúsenosti pre lepší priebeh budúceho projektu IS, by 

mal vykonávať dodávateľ. V tejto analýze sa posudzuje úspešnosť implementácie 

nového IS. Posúdenie podľa užívateľských kritérií je druhým hľadiskom, ktorej cieľom 

je určiť, či riadenie projektu viedlo k dosiahnutiu cieľov. 
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3 Popis súčasného stavu podniku a riadenie spoločnosti 

Obsahom 3. kapitoly je popis súčasného stavu a riadenia vybraného podniku. 

Na podklade informácii z interných dokumentov bude predstavená organizačná 

štruktúra, riadenie a iné základné informácie o podniku. Z dôvodu plánovanej 

implementácie ERP do firmy bude na základe informácii prijatých od vedenia, 

popísaný súčasný stav IS  a spôsob zaobchádzania s informáciami. 

3.1  Predstavenie spoločnosti 

Popis súčasného stavu a riadenia spoločnosti vychádza z interných dokladov 

dodaných vedením podniku k účelu spracovania tejto diplomovej práce. 

Vybraná spoločnosť, ktorá si v  tejto práci nepraje byť menovaná, bola založená 

v roku 1994 fyzickými osobami ako súkromná firma so zameraním na výrobky 

a služby pre uhoľné bane. Jej zakladateľmi boli bývalými pracovníci jednej 

nemenovanej štátnej organizácie a nová spoločnosť s právnou formou spoločnosti 

s ručením obmedzeným , ktorá bola založená 9 spoločníkmi a zároveň jej 

zamestnancami, nadviazala na činnosť tohto podniku. Spoločnosť je veľmi úspešná, 

dosahuje každoročne vysokých obratov a preto patrí do TOP horných 10% firiem 

v ČR. Za 20 rokov pôsobenia na trhu patrí medzi spoľahlivé a technicky vyspelé firmy 

zrovnateľné so špičkovými svetovými spoločnosťami. V jej vedení sa počas doby 

fungovania vystriedalo 11 ľudí. 

V obchodnom registri má firma zapísané tieto činnosti: 

 nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; 

 montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; 

 výroba, opravy a montáž meradiel; 

 montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvádzačov 

NN; 

 výroba, inštalácia a opravy elektronických zariadení; 

 poskytovanie technických služieb k ochrane majetku a osôb; 

 podnikanie v oblasti súvisiacej s využívaním ionizujúceho zariadenia; 

 zriaďovanie, montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení. 
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Spoločnosť má vlastné sídlo v prevádzkarni v Ostrave, v Moravsko-sliezskom 

kraji. Valná hromada je najvyšším orgánom danej spoločnosti, pričom volí a odvoláva 

konateľov firmy, ktorých je v súčasnej dobe v podniku 5 a menuje jej riaditeľa. 

Základné imanie spoločnosti činí 180.000 Kč. Firma dosahuje každoročne vysokých 

a pravidelných obratov (v kalendárnom roku 2013 spoločnosť dosiahla obratu 104 

miliónov Kč). Od roku 2011 sa počet zamestnancov v podniku nezmenil a jeho počet 

je 45. V roku 2007 bol ich počet 54, ale z dôvodu ekonomickej krízy ich počet klesol 

na súčasnú hodnotu. 

3.2 Predmet podnikania a zameranie spoločnosti 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú: 

 dodávky elektrozariadení technologických celkov „na kľúč“; 

 výroba a dodávky elektronických výrobkov, špeciálnych výrobkov do Ex 

prostredia; 

 servis elektronických výrobkov, špeciálnych výrobkov do Ex prostredia; 

 práce so zdrojmi ionizujúcich zariadení. 

Dodávky „na kľúč“ zahŕňajú: 

 vypracovanie, návrh a projektovú dokumentáciu; 

 dodávku celku; 

 nakupovanie subdodávok, dohľad nad výrobou a ich následné dodanie 

zákazníkom; 

 vypracovanie SW; 

 montáž a nakupovanie montáže, dohľad nad montážou a zmontovanie 

dodávok u zákazníka; 

 zavádzanie do prevádzky – individuálne skúšky zariadení, komplexné skúšky. 

Dodávky sú zložené štandardne z nasledujúcich častí: 

 silové rozvádzače,  

 ovládacie pulty, 

 inštrumentácie, 

 HW pre riadiaci systém. 
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Spoločnosť sa sústreďuje na tieto skupiny činnosti: 

 dodávky automatizovaných systémov v oblasti transportu a skladovania 

surovín (kamene, piesok, uhlie, keramiky, magnezit) v ťažobnom priemysle, 

chemickom, drevárskom, gumárenskom priemysle a priemysle odpadových 

surovín; 

 elektronické výrobky, elektrotechnické výrobky a systémy do prostredia 

s nebezpečenstvom výbuchu v oblasti uhoľných baní a chémie; 

 práce so zdrojmi ionizujúceho zariadenia. 

Prostredníctvom firiem, s ktorými má spoločnosť dlhodobé vzťahy, sa taktiež 

zameriava aj na zahraničný trh. Pre uplatnenie svojich projektov a služieb, pre 

tuzemské a zahraničné firmy je nevyhnutné, aby mala spoločnosť zavedený systém 

manažmentu akosti podľa normy ČSN EN ISO 9001:2001.  

3.3 Politika akosti 

Spoločnosť v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ČSN EN ISO 

9001:2001 vytvorila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém manažmentu akosti 

a neustále zlepšuje jeho efektívnosť. Vedenie firmy vidí v akosti významný 

prostriedok úspechu v konkurenčnom prostredí a úspešnosti podnikania. Všetci 

zamestnanci sú vedení k tomu, že zavedenie a udržiavanie systému manažmentu 

akosti (SMA) je nutnosťou, ktorá je výhodná aj pre nich samých. Politika akosti je 

založená na dôslednom využití všetkých zdrojov vedúcich k splneniu požiadaviek, 

potrieb a očakávaní zákazníkov s dôrazom na akosť projektov, dodacie lehoty 

a konkurencie schopné ceny. Cieľom spoločnosti je zavedením a dôsledným 

udržiavaním SMA skvalitniť všetky činnosti a stať sa konkurencie schopnou 

spoločnosťou na tuzemskom i zahraničnom trhu. Vedenie spoločnosti prijalo na 

jednaní dňa 1.12.1999 túto politiku akosti: 

 Našim strategickým cieľom je udržanie pozície u dodávok sortimentu 

spoločnosti, ktoré sú predmetom nášho podnikania. Toto predpokladá 

dôsledné využitie všetkých zdrojov vedúcich k splnenie požiadavkou, potrieb a 

očakávaní zákazníkov s dôrazom na akosť, dodacie lehoty a zlepšovanie 

efektívnosti SMA. 
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 Každý pracovník spoločnosti musí byť presvedčený, že kvalita a spokojnosť 

zákazníka je pre podnik a všetku jej činnosť prvoradá. Musí si uvedomiť 

zodpovednosť za pracovné úlohy, ktoré sú mu zverené. Vedenie bude 

dôsledne vyžadovať svedomité plnenie úloh od všetkých pracovníkov firmy. 

 Vrcholné vedenie zaistí všetkým pracovníkom potrebné pracovné vybavenie k 

naplneniu vytýčeného cieľa. Všetci pracovníci budú k vykonávaným 

činnostiam dôkladne školení. 

 V spoločnosti bude dokumentovaná organizácia a stanovené zodpovednosti 

za konkurencia schopné ceny. 

 Nástrojom  dosiahnutia strategického cieľa spoločnosti je SMA. Od všetkých 

pracovníkov bude primerane k zastávanej funkcií vyžadovaná jeho znalosť.  

 Pri uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi sa bude dbať na overenie schopnosti 

dostať interným požiadavkám na akosť spoločnosti a dbať na ich dodržiavanie 

v priebehu realizácie projektu. 

Firma si uvedomuje, že v dnešnej dobe hrá významnú úlohu pre úspech 

každého podniku kvalita poskytovaných služieb a výrobkov. Dôležitým krokom, ktorý 

spoločnosť urobila, aby svojím partnerom dokázala kvalitu garantovať, bolo 

zavedenie normy ISO 9000:2000 v roku 1999 do spoločnosti. 

3.4 Dokumentácia spoločnosti 

Všetka riadená dokumentácia spoločnosti zaisťujúca akosť je rozdelená do 

dvoch vrstiev: 

 príručka akosti ISO 9001 a politika akosti, 

 technicko-organizačné postupy (TOP). 

Príručka akosti  je hlavným záväzným dokumentom SMA pre všetkých 

zamestnancov. Uvádza procesné, štruktúrne, organizačné a kompenzačné vzťahy 

v podniku. V danej spoločnosti ju svojím podpisom na úvodnom liste schvaľuje 

riaditeľ firmy. Príručku vypracováva zmocnenec pre akosť (ZA), alebo iný zvolený 

pracovník. Príručka je priebežne menená ZA a to hlavne v rámci interných previerok 

akosti. V prípade potreby je zmena spracovaná za spolupráce oddelenia, ktorého sa 

zmena dotýka.  
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Zodpovednosť za vedenie dokumentácie má vedúci pracovník. Všetky zmeny 

dokumentov musia byť preskúmané a schválené vedúcim pracovníkom, ktorý 

dokument pôvodne schválil. Tento pracovník spravidla zodpovedá za zaisťovanie 

a aktualizáciu noriem a právnych predpisov, platných v príslušnom obore. Kontrolu 

firemných dokumentov vykonáva spracovateľ, ich schvaľovanie má na starosti 

riaditeľ. 

Vedenie podniku stanovilo SMA v rozsahu pre celú spoločnosť. Touto cestou 

chcel podnik dokázať svoju schopnosť neustále poskytovať výrobky a služby, ktoré 

splňujú explicitne definované požiadavky zákazníkov ako aj implicitné požiadavky 

právnych a technických predpisov. Systematickou starostlivosťou o akosť chce 

spoločnosť dosiahnuť maximálneho uspokojenia svojich zákazníkov.  

Archivácia dokumentov SMA je na 5 rokov u originálov a na 3 roky u záznamov 

o akosti. Doby archivácie ostatných dokumentov sú stanovené obchodnými 

zmluvami, technickými podmienkami alebo zákonnými ustanoveniami.  

Úpravy a zmeny môžu vykonávať iba spracovatelia dokumentov v spolupráci so 

ZA. Pri rozsiahlejších zmenách sú staré originály stiahnuté a nahradené novými. 

Distribútor (ZA) vždy zaistí vykonanie a vyznačenie zmeny do všetkých 

distribuovaných výtlačkov. V pravidelných intervaloch (raz za pol roka) taktiež 

informuje všetkých vedúcich pracovníkov písomnou formou o zmenách platnosti nim 

vydaných alebo distribuovaných dokumentov. Po nahradení kópií dokumentov 

u oddelení sú neplatné kópie stiahnuté a predané ku skartácií, ktorú vykonáva ZA.  

3.5 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Štruktúra spoločnosti, viz Obr. 3.1, je podriadená hlavným aktivitám, tzv. že 

maximum pracovníkov pracuje v servise a výrobe. Za významné činnosti sú 

považované poradenstvo a inženýring, ktoré poskytuje obchodné oddelenie 

v spolupráci s pracovníkmi vývoja. Množstvo činností, ako napríklad projekcia, 

strojárenská a mechanická výroba či autodoprava, sú zaisťované dodávateľsky. 

Zodpovednosť a právomoci sú vo firme stanovené organizačným poriadkom, 

popisom pracovných funkcii, katalógom funkcii či popisným poriadkom. 
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Spoločnosť je členená do oddelení: 

 ekonomické oddelenie (učtárne, fakturácie, personálne a mzdové), 

 obchodné oddelenie (predaj, marketing, inženýring), 

 realizačné oddelenie (príprava výroby, výroba, riadenie akosti, zásobovanie), 

 technické oddelenie (konštrukcie, zmocnenec akosti). 

Obr. 3.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 

Zdroj: interné dokumenty spoločnosti. 

V čele spoločnosti stojí riaditeľ, vedenie obchodného úseku má na starosti 5 

vedúcich pracovníkov, príjem a výdaj servisných opráv prístrojov vedie 1 vedúci 

pracovník, reklamácie a servisné oddelenie majú na starosti 2 vedúci, konštrukčné 

oddelenie má na starosti 1 vedúci pracovník rovnako ako aj výrobné oddelenie.  Pre 

podnik pracuje spolu 11 riadiacich pracovníkov v rôznych oddeleniach. 
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3.5.1 Riaditeľ spoločnosti 

Je najvyšším predstaviteľom spoločnosti zodpovedným za všetky aktivity voči:  

 majiteľom; 

 štátu a miestnej správe; 

 zamestnancom; 

 obchodným partnerom, subdodávateľom a bankám; 

 oznamovacím prostriedkom. 

V systému akosti má tieto oprávnenia a zodpovednosti: 

 definovať a zriadiť politiku akosti a ciele akosti; 

 odpovedať za dodržiavanie systému akosti; 

 schváliť príručku akosti a jej zmeny; 

 revidovať periodicky SMA, preverovať aktuálnosť a účinnosť systému; 

 menovať pracovníka zodpovedného za koordináciu SMA a taktiež mu dávať 

oprávnenie a prostriedky nutné pre splnenie jeho funkcie; 

 koordinovať vzťahy medzi oddeleniami a rozhodovať v prípade rozporov 

medzi nimi; 

 schvaľovať preventívne a nápravné akcie a kontrolovať ich splnenie; 

 zabezpečiť povedomie o požiadavkách zákazníkov v celej spoločnosti. 

Riaditeľ vedie priamo úsek ekonomiky a financií, personalistiku, akosť, 

investície a technický úsek. Preto má v daných úsekoch oprávnenia a zodpovednosti 

rozvíjať, zavádzať a udržiavať SMA, navrhovať riešenia pre prevenciu vzniku nezhôd, 

navrhovať riešenia k odstráneniu nedostatkov a sledovať zavádzanie nápravných 

opatrení. 

3.5.2 Zmocnenec pre akosť (ZA) 

Medzi jeho právomoci patria: 

 oprávnenie kontrolovať dodržiavanie zavedeného SMA; 

 oprávnenie nariadiť a kontrolovať oprávnenie k náprave. 
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Je zodpovedný za SMA v spoločnosti. Medzi jeho zodpovednosti patria: 

 vydávanie príručky akosti, staranie sa o ňu a jej aktualizáciu, 

 organizovanie, vykonávanie a dokumentácia internej previerky akosti, 

 zodpovednosť za kvalifikáciu pracovníkov vykonávajúcich previerky, 

 sledovanie realizácií či stanovenie opatrení k náprave nedostatkov v akosti; 

 pravidelné predkladanie správy o účinnosti SMA vedeniu spoločnosti; 

 navrhovanie strategických rozhodnutí v oblasti akosti; 

 rozvíjanie, zavádzanie a udržovanie akosti na všetkých úsekoch spoločnosti; 

 preškoľovanie pracovníkov pre zámery SMA; 

 navrhovanie riešení pri prevencií pred vznikom nezhôd; 

 navrhovanie riešení k odstráneniu nedostatkov. 

3.5.3 Vedúci obchodného oddelenia 

Priamo vedie činnosti podniku a to marketing, ponuky, predaj a obchodnú časť 

pri realizácii zákaziek. Medzi jeho oprávnenia a zodpovednosti patrí: 

 rozvíjanie, zavádzanie a udržiavanie SMA v obchodnom oddelení; 

 navrhovanie riešení pre prevenciu vzniku nezhôd v obchodnej časti zákazky; 

 navrhovanie riešení k odstráneniu nedostatkov; 

 sledovanie zavádzania nápravných opatrení. 

3.5.4 Vedúci realizačného úseku 

Priamo vedie prípravu výroby, výrobu, riadenie akosti, zásobovanie a sklady. 

Medzi jeho oprávnenia a zodpovednosti patrí: 

 rozvíjanie, zavádzanie a udržiavanie akosti v realizačnom oddelení; 

 navrhovanie riešení pre prevenciu vzniku nezhôd v zákazke; 

 navrhovanie riešení k odstráneniu nedostatkov; 

 sledovanie zavádzania nápravných opatrení. 

3.5.5 Vedúci konštrukcie 

Vedúci konštrukcie má v  SMA tieto oprávnenia a zodpovednosti: 

 dodržiavať SMA vo vývojových a konštrukčných zákazkách; 

 sledovanie nezhôd vo vývojovej zákazke až po odstránení nedostatkov. 
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3.6 Riadenie zdrojov 

Súčasťou tejto podkapitoly je popis, akým spôsobom sú v podniku zaisťované 

zdroje a to buď ľudské (najímanie nových pracovníkov), alebo zdroje infraštruktúry 

(priestory podniku, vybavenie spoločnosti a iné). 

3.6.1 Zaisťovanie zdrojov 

Vedenie spoločnosti na pravidelných 14 dňových poradách pojednáva o 

potrebách personálnych, finančných, materiálových a informačných zdrojov pre 

zabezpečovanie akosti a spokojnosti zákazníkov. Podklady pre tieto jednania vrátane 

požiadavkou na zabezpečenie uvedených zdrojov predkladajú vedúci oddelení. Títo 

vedúci pracovníci odpovedajú za sledovanie a zistenie potrieb ľudských zdrojov 

a infraštruktúry vo všetkých oddeleniach, ktoré sú im zverené. 

3.6.2 Ľudské zdroje 

Vo vybranom podniku sú na všetky funkčné miesta zaraďovaní iba takí 

pracovníci, ktorí splňujú kvalifikačné požiadavky. Na základe porád riaditeľ rozhodne 

o prijatí či neprijatí nového pracovníka. S každým uchádzačom o zamestnanie 

vykoná za účasti príslušného vedúceho oddelenia osobný pohovor, pri ktorom 

dotyčného oboznámi s požiadavkami firmy a podmienkami práce. Pre úspešných 

uchádzačov vypracuje ekonomické oddelenie pracovnú zmluvu, ktorú príslušné 

vedúce oddelenie odsúhlasí a za podnik ju podpíše riaditeľ. Všetky záznamy 

z prijímacích riadení sú archivované v ekonomickom oddelení v osobnej zložke 

zamestnanca po dobu 10 rokov po ukončení pracovného pomeru. Novo prijatý 

zamestnanec absolvuje úvodné školenie o predpisoch týkajúcich sa jeho činnosti. 

3.6.3 Infraštruktúra 

Spoločnosť využíva pre svoju činnosť infraštruktúru, ktorá zahrňuje budovu a jej 

pracovné priestory, súvisiace technické vybavenie a zariadenie pre vykonávanie 

procesov (tj. HW a SW). Tieto zariadenia sú uvedené v aktualizovanej evidencií 

u pracovníka správy majetku. Podnik svojím pracovníkom zabezpečuje všetko 

potrebné vybavenie, ktoré je nutné pre dosiahnutie požadovanej akosti práce. 

Taktiež zaisťuje vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
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a vytvára podmienky pre bezpečnú prácu. Podnik svojím zamestnancom poskytuje aj 

softwarové a hardwarové vybavenie. 

3.7 Súčasný stav IS v spoločnosti 

V súčasnej dobe spoločnosť žiadny IS nevyužíva. Pred 3 rokmi uvažovali 

o zavedení ERP, ale z dôvodu vysokých finančných nákladov na jeho implementáciu, 

podnik od tejto myšlienky ustúpil. Všetky činnosti vykonávané zamestnancami 

podniku sú nimi ručne zaznamenávané. Vedúci pracovníci sa vyjadrili, že v dnešnej 

dobe je už zavedenie IS do podniku nevyhnutné. Hlavným dôvodom je viacnásobné 

zaznamenávanie tých istých informácii rôznymi pracovníkmi (duplicita údajov), 

pretože v podniku existuje niekoľko programov, ktoré spolu nespolupracujú. To 

spôsobuje zbytočné straty času, pritom by tento čas mohol byť využitý na činnosti, 

ktoré môžu  spoločnosti priniesť prínos. 
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4 Návrh systému hodnotenia výkonnosti s podporou ERP 

Spoločnosť (zadávateľ návrhu), ktorej sa bude týkať celá praktická časť tejto 

diplomovej práce, sa rozhodla v tomto roku o  významný krok a to implementáciu 

ERP systému do podniku. Pred necelými 5 rokmi vedenie podniku o zavedenie 

daného IS veľmi vážne uvažovalo, ba dokonca jej predstavitelia absolvovali aj 

niekoľko stretnutí s dodávateľmi IS v ČR. Najviac podnik oslovila ponuka spoločnosti 

Asseco Solutions, a.s. s produktmi HELIOS, ktorá je považovaná za najväčšieho 

producenta podnikových IS na českom a slovenskom trhu. K dohode o implementácii 

napokon nedošlo a to z dôvodu vysokých finančných nákladov, ktoré spočiatku 

spoločnosť Asseco Solutions, a.s. vyčíslila o polovicu nižšie. Avšak k opätovnej 

myšlienke o zavedení ERP systému sa spoločnosť v tomto roku vrátila, pretože jeho 

implementáciu považuje manažment v dnešnej dobe za nevyhnutný krok, vedúci 

k zefektívneniu podnikových činností a tým k zvýšeniu výkonnosti podniku.  

S návrhom témy pre praktickú časť prišli samotní predstavitelia spoločnosti a to 

z dôvodu, že je to pre nich aktuálna téma a vedenie má eminentný záujem 

o implementáciu daného systému už v roku 2015. V súčasnej dobe nie je v podniku 

využívaný žiadny IS, preto sa nebude jednoť o inováciu stávajúceho IS, ale o prvý 

pokus o zavedenie ERP systému do daného podniku. Hlavným dôvodom, prečo 

firma stojí o túto implementáciu je odstránenie chýb, ktoré vznikajú ručným 

zaznamenávaním všetkých vykonaných činností pracovníkmi a tým dochádza aj 

k znižovaniu efektivity ich práce. Tieto informácie sú zaznamenávané niekoľkokrát, 

čím zbytočne pracovníci strácajú čas, ktorý by mohli využiť na činnosti nesúce prínos 

pre firmu. V podniku vzniká zbytočný chaos, využíva sa viacero programov na rôzne 

činnosti, ktoré spolu nekooperujú, čo spôsobuje množstvo neprehľadných situácii. 

Zavedenie IS do podniku môže napomôcť k prehľadnosti v spoločnosti, ale taktiež 

pomôcť v boji s konkurenciou na domácom i zahraničnom trhu. 

Celý postup implementácie ERP bude založený na postupe popísanom 

v teoretickej časti DP, viz kapitola 2.3.7,  aj keď životná realita je zväčša na hony 

vzdialená teoretickým poučkám. 
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Po uvedomení si nutnosti zavedenia tohto systému do podniku nastáva 1. etapa 

a to analýza potrieb podniku. Táto fáza je pre úspešnosť daného systému kľúčová, 

pretože objasní priania a požiadavky vedenia spoločnosti na ERP. Taktiež zodpovie 

otázky, či je zavedenie ERP uskutočniteľné a či táto implementácia vyrieši kľúčové 

problémy spoločnosti. Súčasťou 1. etapy budú rozhovory s vedúcimi a výrobnými 

pracovníkmi z porady s predstaviteľmi spoločnosti Asseco Solutions, a.s. Želania 

a požiadavky všetkých zamestnancov, čo od tejto implementácie očakávajú, sú 

podložené aj dotazníkovým prieskumom. Súčasťou tejto fázy bude taktiež SWOT 

analýza, na základe ktorej budú zobrazené silné a slabé stránky, taktiež ako 

príležitosti a ohrozenia pre podnik. Aby mala táto analýza nejakú vypovedajúcu 

hodnotu a nebola založená len na subjektívnom pohľade autorky práce, je taktiež 

doložená dotazníkovým šetrením. Keďže je táto etapa najdôležitejšia pre úspešnosť 

implementácie, tak jej bude venované veľká pozornosť.  

Výsledkom 2. etapy bude výber konkrétneho produktu ERP a dodávateľa, ktorý 

je pre danú spoločnosť najprijateľnejší a to nielen z finančnej stránky, ale aj 

z hľadiska funkcionality a poskytovanej kvality. Postupným vyraďovacím procesom 

bude podľa kritérií na ERP navrhnutých niekoľko ERP systémov, ktoré sa najviac 

približujú očakávaniam podniku.  

V 3. etape, ktorou je už konkrétne zavádzanie ERP do firmy,  taká pozornosť 

poskytnutá nebude a to z dôvodu, že systém bude aplikovaný do podniku až po 

dopísaní tejto práce.  

Poslednou etapou, ktorá nebýva veľmi často v implementácii popisovaná, je 

kontrola zavedenia ERP. Táto fáza nastáva až po niekoľkých mesiacov po zavedení 

systému, kde je porovnávaný skutočný stav po implementácii ERP so stavom 

z obdobia, kedy v podniku ešte ERP systém nefungoval. Až toto porovnanie ukáže, či 

bola táto implementácia pre podnik úspešná, alebo naopak stratová. 

4.1 Predstavenie zadávateľa návrhu 

Spoločnosť (zadávateľ návrhu) bola založená v Ostrave v roku 1994 a to 9 

spoločníkmi ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide o súkromnú nezávislú 

firmu, ktorá sa zaoberá servisom, výrobou a dodávkami elektrických, elektronických, 
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zabezpečovacích, meracích, regulačných a analyzačných zariadení. Svoju pozornosť 

venuje z 30% na služby, z 30% na výrobu, z 30% na obchod a 10% je venovaných 

iným činnostiam v spoločnosti. Firma nepôsobí len na domácom českom trhu, ale má 

svoje zastúpenie v Poľsku, v SR a taktiež aj v Rusku. Od založenia firmy stúpol počet 

pracovníkov o viac než polovicu, momentálne je ich počet 45. Rozvrstvenie je pestré, 

od riadiacich až po výrobných pracovníkov. V podniku badať spojené funkcie 

zamestnancov (1 pracovník pracuje na viacerých pozíciách), viz kapitola 3.5 

Organizačná štruktúra spoločnosti. Firma kladie veľký dôraz na kvalitu 

produkovaných výrobkov a poskytovaných služieb. To je dôvodom, prečo je 

súčasťou interných predpisov firmy aj príručka akosti ISO 9001 a od roku 1999 je 

podnik držiteľom certifikátu akosti. Táto certifikácia zaručuje, že procesy v podniku 

odpovedajú celosvetovo uznávanému štandardu v oblasti dosahovanej kvalitatívnej 

úrovne. Jedná sa o certifikát, ktorý je podstatný pre riadenie kvality výrobkov 

a služieb a dodržovaní pravidiel manažmentu akosti. Garantovaním kvalitných 

výrobkov a služieb chce podnik docieliť konkurenčnú výhodu v získavaní nových 

a udržovaní stálych zákazníkov, viz kapitola 3.3. V obrázku, viz Obr. 4.1, sú 

zobrazené komunikačné väzby medzi pracovníkmi firmy.  

Obr. 4.1 Zobrazenie vzájomných komunikačných väzieb medzi zamestnancami 

 

Zdroj: interné dokumenty spoločnosti. 
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Pred nasadením ERP systému do spoločnosti by mali byť v podniku zvážené 

postupné kroky tejto implementácie. Prvé 3 kroky z predimplementačnej fázy budú 

rozobrané v nasledujúcom textu tejto práce. 

1. fáza - Predimplementačná analýza ERP 

1. Prieskum a analýza súčasného stavu IS. 

2. Prieskum vhodného poskytovateľa software. 

3. Vyhodnotenie vhodných poskytovateľov a výber 3 kandidátov. 

4. Oslovenie vybraných firiem. 

5. Prezentácia ponúk firiem v podniku.  

6. Výber firmy.  

7. Uzavretie zmluvy o poskytnutí software. 

2. fáza – Proces implementácie ERP 

1. Inštalácia a nastavenie SW a HW. 

2. Školenie užívateľov. 

3. Testovanie daného IS. 

3. fáza – Poimplementačná fáza 

Zhodnotenie úspešnosti implementácie vybraného systému. 

4.2 Skutočný stav informačného systému v podniku 

Jednou z priorít podniku pre tento rok je práve implementácia IS do podniku a  

to z dôvodu, že momentálne nie je v podniku žiadny IS v  zavedený. Z tohto dôvodu 

sa všetky vykonané činnosti (príjemky na sklad, prijaté či odoslané faktúry 

a podobne) spracovávajú ručne. V podniku je využívaný účtovný program Winduo 

(rýchly a výkonný SW, odpovedajúci zákonu o účtovníctve, zákone o dani z príjmu, 

zákone o DPH, predpisom a vyhláškam), mzdový program Fluxpan (systém pre 

riadenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy) a SCUD (IS pre riadenie 

vzťahov so zákazníkmi). Bez jednotného IS dochádza k stratám dôležitých 

záznamov, čomu by práve implementácia ERP mala do budúcnosti zabrániť. 
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4.3 Analýza potrieb podniku 

Fáza analýzy potrieb podniku je najdôležitejšou a najkritickejšou fázou celého 

procesu implementácie ERP systému do spoločnosti. Až na základe detailných 

poznatkov potrieb podniku môže nastať výber toho správneho IS. Ako prvé budú 

zhrnuté informácie získané z porady s popredným dodávateľom ERP systémov 

v ČR. Následne budú vyhodnotené dotazníky vyplnené zamestnancami vybranej 

spoločnosti a načrtnutá SWOT analýza podniku. 

4.3.1 Poznatky získané na porade s Asseco Solutions, a.s. 

V priebehu roku 2015 stihlo vedenie podniku absolvovať už 3 pracovné 

stretnutia s konkrétnymi dodávateľmi ERP systémov pre český trh. Na poslednom 

jednaní, ktoré sa uskutočnilo v priebehu mesiaca január, ktorého sa autorka práce 

mala možnosť aj osobne zúčastniť a získať potrebné informácie, bola prezentovaná 

ponuka od spoločnosti Asseco Solutions, a.s. Táto pracovná schôdzka, ktorá sa 

odohrala v priestoroch zadávateľa návrhu, trvala niečo viac než 3 hodiny. 

Predstavitelia spoločnosti Asseco Solutions, a.s. predniesli pripravenú prezentáciu 

o svojom produkte HELIOS Orange. Súčasťou tejto prezentácie bolo aj aktívne sa 

zapájanie vedenia spoločnosti kladením otázok. Na konci „meetingu“ kládli aj 

predstavitelia Asseco Solutions, a.s. otázky na vedenie podniku a to prevažne na 

požadovanú funkcionalitu ERP a počet užívateľov, ktorí budú tento systém využívať 

(a ich vzájomné pracovné väzby). 

Vedenie zdôraznilo podstatné požiadavky, čo očakávajú od implementácie ERP 

do spoločnosti (ich splnenie je pre podnik významné), medi ktorá patria: 

 Vizuálne jednoduchá verzia pre robotníkov - aby bol tento IS pre 

robotníkov ľahko pochopiteľný, neobsahoval množstvo tabuliek; 

 Filtrovateľnosť - namiesto všetkých informácii vyfiltrovať pre pracovníkov len 

tie, ktoré sú pre jeho prácu dôležité; 

 Zabránenie duplicite informácii - zabrániť viacnásobnému vkladaniu tých 

istých informácii rôznymi pracovníkmi z dôvodu nevedomosti o ich existencii 

a tým skrátenie času v rôznych výrobných a riadiacich úsekoch. 
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Prevažnú väčšinu zamestnancov spoločnosti tvoria výrobní pracovníci, ktorí sa 

doposiaľ vo svojom zamestnaní nestretli so žiadnou prácou na PC. Vedenie sa 

obáva tejto inovácie (implementácie ERP), pretože nevie, ako sa títo zamestnanci 

tejto zmene prispôsobia. Preto je pre nich kľúčové, aby ERP systém nebol náročný 

a filtroval pre konkrétnych užívateľov iba tie informácie, ktoré sú pre ich prácu 

nevyhnutné.  

Z dôvodu spolupráce s pobočkami v Rusku a Poľsku je pochopiteľné, že ERP 

nepožadujú len v českom jazyku. Zo začiatku by tento systém chceli aj v ruskom 

jazyku, pretože daná krajina je pre nich, popri domácom trhu, taktiež prioritou. Ďalším 

bodom, ku ktorému sa vedenie vyjadrilo, je schopnosť tvorby odoslaných faktúr. 

Súčasťou programu IS u produktu HELIOS Orange je tvorba odoslaných faktúr na 

základe formátu, ktorý stačí len vyplniť. Spoločnosť ale nepotrebuje, aby bola 

súčasťou tohto systému ich tvorba, pretože podnik nemá 1 základný formát faktúry 

pre všetkých zákazníkov, ale pre každú spoločnosť vytvárajú špeciálne odoslané 

faktúry šité na mieru. Predstaviteľov spoločnosti zaujal aj fakt, že na základe 

užívateľských prístupov (licencií) vedenie podniku dokáže kontrolovať svojich 

zamestnancov a ich činnosti. Ak niekto v systéme vykoná hocijakú zmenu, vedenie si 

v histórii dokáže presne dohľadať, ktorý zamestnanec, kedy a akú zmenu vykonal. 

Na druhej strane pre predstaviteľov spoločnosti Asseco Solutions, a.s. bola 

podstatná informácia o presnom počte užívateľských prístupov (licencii) do IS 

a naznačenie vzájomných väzieb medzi zamestnancami na rôznych pozíciách. 

4.3.2 Dotazníkové šetrenie 

Ďalšou metódou, ktorú je možné aplikovať v podniku pri zbieraní informácii pre 

čo najlepší výber ERP systému, je dotazníkové šetrenie. Na základe dotazníku je 

možné dostať odpovede na všetky dôležité otázky, ktorých zodpovedanie je pre 

správnu implementáciu systému v podniku kľúčové. Pre dôkladnejší prieskum prianí, 

želaní či očakávaní spoločnosti od implementácie ERP, boli zostavené 2 dotazníky. 

Jeden z nich sa týka len vedúcich pracovníkov, lebo koniec koncov sú to práve oni, 

ktorí rozhodujú o zavedení či nezavedení tohto systému do podniku. Druhý dotazník 

bol zostavený pre všetkých zamestnancov spoločnosti a to z dôvodu, že nielen názor 
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riadiacich pracovníkov, ale aj výrobných zamestnancov je významný, keďže jeho 

implementácia bude mať dopad aj na ich prácu. 

Tohto prieskumu sa podrobilo 6 z 11 vedúcich zamestnancov spoločnosti (1 

z každého oddelenia) a 15 z 34 výrobných pracovníkov. Tento počet zúčastnených 

na dotazníkovom prieskume poukazuje na skutočnosť, že výsledky tohto šetrenia 

môžu byť považované za výsledky s dobrou vypovedajúcou schopnosťou. 

S vyplnením dotazníkov nebolo veľa problémov, keďže podnik sa radí na českom 

trhu medzi SME a títo pracovníci boli veľmi ochotní pri ich vyplňovaní. 

 Výsledky z dotazníka pre vedúcich pracovníkov 

Z výsledkov dotazníka u riadiacich pracovníkov vyšlo najavo, že počítačové 

aplikácie, ktoré zamestnanci najčastejšie používajú sú MS Word a MS Excel. Iné PC 

programy, ktoré sú využívané v podniku sú MS Outlook, účtovnícky software 

Winduo, ale taktiež SW ako LibreOffice, Corel a Open Office. Informácie si 

spolupracovníci a podriadení medzi sebou predávajú e-mailom, podnikovým 

serverom (zdieľaním disku) a zdieľaním dokumentov v tlačenej podobe. Medzi 

dokumenty, ktoré si medzi sebou vedúci pracovníci predávajú v elektronickej podobe, 

patria katalógové listy dodávateľov, dopyt, ponuky, kalkulácia ponúk či objednávky. 

V tlačenej podobe sú to katalógové listy dodávateľov, ponuky a objednávky. 

Zodpovedanie otázky na celkový odhadovaný rozpočet, ktorý je vedenie 

ochotné za implementovanie systému zaplatiť ukázal, že 3/4 pracovníkov odhaduje 

čiastku na hodnotu medzi 500 000 Kč – 1 000 000 Kč. Viac ako 1 000 000 Kč na 

zavedenie IS predpokladá 1/4 zamestnancov. Výsledky dotazníkového prieskumu 

ukázali, že podľa zamestnancov postačí v podniku ERP systém len v českom jazyku. 

Avšak pár vedúcich pracovníkov poukázalo na nutnosť zavedenia ERP systému aj 

v ruskom jazyku. Toto tvrdenie bolo zdôraznené aj na porade so spoločnosťou 

Asseco Solutions, a.s., kde bola preukázaná nutnosť implementácie systému aj 

v ruskom jazyku. Pre výber správneho ERP systému je dôležité aj množstvo a kvalita 

poskytovaných modulov (funkcionality), viz Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Vyžadovaná funkcionalita na ERP (vlastné spracovanie) 

Stupeň 
dôležitosti 

Požadovaná funkcionalita od systému 

Najdôležitejšie 

Automatizácia podnikových procesov a obeh dokumentov, cenový 
a produktový konfigurátor, financie a účtovníctvo, ľudské zdroje, 
mzdy, manažment nákupu, manažment obchodných operácii, 
výroba, riadenie zásob, sklady a distribúcia. 

Veľmi dôležité 
Automatizácia predajných činností, manažment kvality, pokročilé 
plánovanie, riadenie vzťahov so zákazníkmi, servis a support 
zákazníkov, snímače čiarových kódov a veľkoobchod. 

Menej dôležité 
Call centrum, integrácia podnikových informácii, prepravný 
manažment, správa majetku, maloobchod a riadenie vzťahov 
s dodávateľmi. 

Zdroj: Dotazník pre vedúcich pracovníkov spoločnosti. 

Pohľad na dôležitosť KPI sa líši podľa práce, ktorú vo firme pracovník 

vykonáva. U vedúcich pracovníkov jasne dominovali ekonomické ukazovatele 

a ukazovatele kvality. Pre výsledky ich práce je však významné sledovať aj 

ukazovatele výkonnosti procesov, bezpečnostné či environmentálne ukazovatele 

a ukazovatele zásob.  

 Výsledky z dotazníka pre všetkých zamestnancov podniku 

Z výsledkov dotazníka je vidieť, že prevažnú časť zamestnancov podniku tvoria 

muži, čo na základe odvetvia, v ktorom firma pôsobí,  nie je prekvapením. Ako 

ukázali výsledky prieskumu, všetci opýtaní zamestnanci ešte pred zavedením ERP 

poznajú, čo sa pod touto skratkou ukrýva. Medzi najčastejšie využívane PC aplikácie 

patria MS Word, MS Excel, ale taktiež MS Outlook a MS Access. Web, odoslané 

a prijaté faktúry, skladové položky a Solid software sú najčastejšie využívané 

podnikové informačné zdroje pri práci. Zamestnanci si medzi sebou informácie 

najčastejšie podávajú v podobe e-mailu či zdieľaním dokumentov v tlačenej podobe, 

ale taktiež využívajú podnikový server (zdieľanie disku). Dokumenty, ktoré si medzi 

sebou pracovníci navzájom predávajú v tlačenej či elektronickej podobe sú rovnaké, 

ako u vedúcich pracovníkov, keď medzi najviac používané spôsoby patria napríklad 

katalógové listy dodávateľov, ponuky, dopyt, objednávky a podobne. Z pohľadu KPI 

je sústredená pozornosť prevažne na ekonomické ukazovatele a ukazovatele 
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kvality. Sledované sú taktiež ukazovatele zásob, ktoré sa podľa počtu hlasov 

opýtaných zaradili na 3. miesto.  

4.3.3 Zhrnutie obecných požiadaviek na ERP 

Informácie získané z porady s predstaviteľmi spoločnosti Asseco Solutions, a.s. 

a z dotazníkového prieskumu poukazujú na hlavné stimuly, ktoré vedú podnik 

k rozhodnutiu o implementácii ERP. Z množstva požiadavkou na IS boli vybrané tie, 

ktoré boli najčastejšie vedením a pracovníkmi zdôrazňované, viz Tab. 4.2. 

Požiadavky na ERP systém sú len výsledkom príčin, viz Tab. 4.3, ktoré brzdia rast 

danej spoločnosti a vyvolali pocit nutnosti implementácie daného IS.  

Tab. 4.2 Zhrnutie obecných požiadaviek firmy na ERP  

 Požiadavky firmy na ERP systém 

1 Zabránenie duplicite informácii 

2 Vizuálna jednoduchosť ERP systému 

3 Filtrovateľnosť údajov 

4 IS vrátane užívateľskej príručky v českom jazyku a v ruskom jazyku 

5 Identifikácia autora a času vykonanej zmeny 

6 Jeden integrovaný IS pre všetky podnikové činnosti  

7 Možnosť tvorby vlastných zostav a reportov  

8 Možnosť dokúpenia model v prípade potreby 

Zdroj: dotazníkové šetrenie a porada s HELIOS Orange. 

Tab. 4.3 Príčiny vzniku obecných požiadaviek na ERP systém  

 Príčiny vzniku požiadaviek na ERP systém 

1 Chybovosť zamestnancov a straty času 

2 Menej vzdelaní zamestnanci 

3 Menej vzdelaní zamestnanci 

4 Zrozumiteľnosť pre všetkých pracovníkov (menej vzdelaní zamestnanci) 

5 Chybovosť zamestnancov 

6 Nekooperovanie, duplicita a častá chybovosť 

7 Nároční zákazníci 

8 Vysoké počiatočné náklady 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Naznačením jednotlivých príčin sa je možné dopracovať k 1 hlavnému „core“ 

problému podniku, ktorý je hlavným dôvodom zavádzania systému do firmy. Práve 
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jeho zavedením by sa mal tento nedostatok vyriešiť, čo by malo pozitívny dopad aj 

na zvýšenie výkonnosti všetkých procesov vo firme a tým celej spoločnosti.  

4.3.4 CRT (Strom súčasnej reality) 

Basl (2008) sa domnieva, že základom metódy CRT je na podklade zákaldných 

nežiaducích efektov pre firmu nájsť kľúčový „core“ problém v rámci stromu súčasnej 

reality. Pri tomto hľadaní sú jednotlivé nežiadúce efekty pre firmy spárované do 

kauzálneho vzťahu: Príčina      Následok. Práve tento výsledný „core“ problém je 

neskôr podkladom pre hlavnú inovačnú zmenu. Ďalším krokom je grafické 

znázornenie väzieb medzi príčinami a požiadavkami na ERP. Na základe týchto 

príčin sa vyprofiluje 1 najvýznamnejší „core“ problém firmy, viz Obr.4.2. 

Obr. 4.2 Grafické spracovanie „core“ problému spoločnosti 

 

1 Zabránenie duplicite informácii 

2 Vizuálna jednoduchosť ERP systému 

3 Filtrovateľnosť údajov 

4 IS vrátane užívateľskej príručky v českom jazyku a v ruskom jazyku 

5 Identifikácia autora a času vykonanej zmeny 

6 Jeden integrovaný IS pre všetky podnikové činnosti  

7 Možnosť tvorby vlastných zostav a reportov  

8 Možnosť dokúpenia model v prípade potreby 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Grafické znázornenie väzieb medzi príčinami, ktoré vedú podnik k zavádzaniu 

ERP a požiadavkami na daný systém ukazujú, že „core“ problémom firmy sú 

prevažne menej vzdelaní zamestnanci a zlá spolupráca medzi nimi.  

Výsledky dokazujú, že je potrebné zaviesť do podniku 1 integrovaný IS, ktorý by 

mohol zabrániť duplicite a tým zbytočnej chybovosti pracovníkov a strate času, ktorý 

by mohli zamestnanci venovať činnostiam, ktoré podniku prinášajú nejaký prínos. 

Dôležitá je aj možnosť filtrovania len tých informácii, ktoré sú pre daného užívateľa 

významné. Väčšina pracovníkov, ktorí robia vo výrobnej sfére, sa počas svojej 

pracovnej kariéry nestretla so žiadnym IS, či prácou na PC. Preto je pre vedenie 

dôležité, aby dokázal tento systém filtrovať len potrebné údaje a tým bol vizuálne 

dostupný a jednoduchý pre zamestnancov. Zavedenie ERP systému má 

zamestnancom prácu uľahčiť, nie naopak. Pracovníci musia mať k dispozícii IS, 

ktorému rozumejú. Preto je potrebné, aby bol tento systém dostupný v 2 jazykoch 

a to v češtine a ruštine, kde má podnik najväčšie zastúpenie (najdôležitejšie trhy). 

Súčasťou IS by mala byť aj možnosť identifikácie autora, ktorý vykoná v IS nejaké 

zmeny (napríklad nákup materiálu, odobranie materiálu zo skladu k spracovaniu 

a podobne). Na základe tejto identifikácie si vedúci pracovníci dokážu dohľadať 

zamestnanca, ktorý spravil chybu a pomôcť mu sa tohto omylu do budúcnosti 

vyvarovať (znižovanie neefektívnosti v podniku). 

4.3.5 SWOT analýza 

SWOT analýzu, ktorú radíme medzi 1 z najčastejšie využívaných analytických 

metód, za autora je považovaný Albert Humphrey. Analýza SWOT je skratkou 

z anglického originálu: Strenghts (silné stránky), Weakness (slabé stránky), 

Opportunities (príležitosti) a Threats (hrozby). Táto strategická analýza stavu firmy 

identifikuje vnútorné slabé a silné stránky podniku a príležitosti a ohrozenia 

identifikované vo vonkajšom prostredí firmy (Grasseová, 2012).  

SWOT analýza je jednu z často používaných techník v 1. Etape, viz Tab. 4.4. 

Táto metóda je podložená výsledkami z dotazníkového prieskumu, pretože iba na 

základe objektívnych názorov zamestnancov, ktorí dobre poznajú prostredie podniku, 

môžu byť dosiahnuté reálne a subjektívne neskreslené výsledky. Silné a slabé 
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stránky, príležitosti a ohrozenia sú v SWOT analýze zoradené podľa početnosti 

odpovedí v dotazníku od najvýznamnejších po menej významné. 

Tab. 4.4 SWOT analýza vybranej spoločnosti  

In
te

rn
é
 f

a
k

to
ry

 

 Silné stránky 

 vysoko kvalitné výrobky a služby, 

 výborné vzťahy s obchodnými 
partnermi  a zákazníkmi, 

 certifikácia akosti, 

 dobré postavenie na českom trhu, 

 kladné referencie od jej zákazníkov, 

 efektívne investície do vývoja 
služieb a výrobkov,  

 dobrý rating spoločnosti, 

 jedinečný know-how a goodwill, 

 nízka poruchovosť vo výrobe, 

 silná customizácia produktov,  

 finančná sila a zdravie podniku. 

Slabé stránky 

 zastarané a neefektívne výrobné 
postupy a výrobné zariadenia, 

 nedostatočný prístup zamestnancov 
k informačným zdrojom, 

 nedostatočne zaškolení pracovníci, 

 nezárobkové činnosti, 

 nedostatočná motivácia, 
zamestnancov, 

 nekvalitný manažment. 

E
x

te
rn

é
 f

a
k
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ry

 

  

Príležitosti 

 rozvoj a využitie nových trhov 
a získanie nových zákazníkov, 

 rozvoj a využitie nových 
distribučných ciest (internet), 

 vývoj nových produktov, 

 vznik novej technológie (nové 
výrobné postupy, materiály, 
softwarové riešenia), 

 nárast predajov súčasným 
zákazníkom. 

Hrozby 

 strata významného zákazníka alebo 
dodávateľa, 

 posilnenie konkurencie (získanie 
novej technológie), 

 cenová vojna s konkurenciou, 

 zvyšovanie cien od dodávateľov.  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe vykonaného dotazníkového prieskumu. 

Z  SWOT analýzy je možné vyvodiť výsledky, podľa ktorých má podnik na 

českom trhu vybudovanú silnú pozíciu, ktorá je podložená nielen dobrým ratingom 

spoločnosti, ale taktiež výbornými vzťahmi s obchodnými partnermi a zákazníkmi 

firmy. Dobré postavenie na domácom trhu je taktiež spôsobené kvalitnými výrobkami, 

ktorých kvalita je doložená certifikátom akosti. Na druhej strane by spoločnosť mala 

popracovať na inovácii zastaraných a neefektívnych výrobných postupoch 

a výrobných zariadení. Nedostatočný prístup pracovníkov k informačným zdrojom by 

mohol byť práve implementáciou vyriešený. Popri zavádzaniu ERP je potrebné 

dostatočné zaškolenie zamestnancov, aby ich práca v rámci ERP systému bola 

efektívne využitá na zlepšenie postavenia spoločnosti. Týmto zavedením a správnym 
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zaškolením pracovníkov by mohlo dôjsť k zlepšeniu kvality a kvantity vykonanej 

práce všetkých zamestnancov.  

Z výsledkov, ktoré sa zaoberajú príležitosťami a ohrozeniami spoločnosti je 

badať, že príležitosti, na ktorých môže podnik budovať svoju budúcnosť je rozvoj 

nevyužitých trhov a tým získavanie nových zákazníkov, rozvoj a využitie nových 

distribučných ciest, vývoj nových produktov či vznik novej technológie a to napríklad 

aplikovaním nových výrobných postupov, materiálov či softwarových riešení. 

Príležitosťou pre podnik je práve implementácia ERP, čím by bolo v spoločnosti 

zavedené nové softwarové riešenie. Na druhej strane spoločnosť ohrozuje prevažne 

možnosť straty významného zákazníka alebo dodávateľa, čo by mohlo mať pri 

aktuálnom množstve zákazníkov pre podnik významné dôsledky. Spoločnosť taktiež 

ohrozuje silná konkurencia a to možnosťou jej posilnenia (napríklad získanie novej 

technológie) či cenovou vojnou s konkurenciou. 

4.3.6 Navrhnutie KPI 

Z výsledkov dotazníkového prieskumu je možné vyvodiť významné fakty 

o dôležitosti KPI pre firmu. Medzi vedúcimi pracovníkmi jednoznačne dominovali 

ekonomické ukazovatele a ukazovatele kvality. Pracovníci vo výrobe považujú za 

dôležité mimo iné aj sledovanie ukazovateľov zásob. KPI, ktorým by mali v podniku 

venovať zvýšenú pozornosť, boli navrhnuté s prihliadnutím na možnosť zavádzania 

ERP do firmy v roku 2015. Táto implementácia by bola pre podnik z hľadiska 

inovácie veľkým krokom vpred. Avšak vyžaduje taktiež vysoké počiatočné investície, 

preto je nutnosťou sledovať KPI aj s prihliadnutím na možnosť tejto implementácie. 

Sledovať veľké kvantum KPI nie je pre podnik výhodné. Lepšie sa je sústrediť na pár 

vybratých KPI, ktoré majú veľký význam na efektívne fungovanie a tým aj zvyšovanie 

výkonnosti spoločnosti.  

1. Sledovanie stabilného zisku - implementácia ERP by mala napomôcť 

k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti pracovníkov. Výška ziskovosti podniku nie 

je iba výsledkom efektívnej práce zamestnancov, ale taktiež výsledkom 

schopného manažmentu a počtu zákazníkov. K výpočtu môže podnik použiť 

napríklad porovnanie ukazovateľov EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) a to 
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za obdobie pred implementáciou a po implementácii systému. Obecne je 

možné vzorec zapísať ako: 

     

 t

tt

EBIT

EBITEBIT
EBITIndex




1

, 

 kde  EBITIndex  je hľadaná hodnota zmeny, ktorá by mala byť vyššia než 0, 

                 tEBIT  - zisk pred úrokmi a zdanením pred implementáciou, 

                 1tEBIT  - zisk pred úrokmi a zdanením po implementácií ERP. 

2. Návratnosť investície (ROI) – implementovanie IS je finančne veľmi 

náročnou investíciou pre firmu, preto by pre vedenie malo byť významné 

sledovanie ukazovateľa ROI. Ide o pomer zarobených peňazí k peniazom 

investovaným, pričom je možné tento vzťah zapísať ako: 

 
  

NI

NIObratObrat
ERPROI tt 

 1
, 

kde  ERPROI  je návratnosť investície po implementácií ERP, ktorá by mala 

byť kladnou hodnotou, 

                1tObrat  - obrat firmy po implementácií ERP, 

      tObrat  - obrat firmy pred implementáciou ERP, 

     NI - náklady implementácie. 

3. Efektivita práce zamestnancov – hlavným dôvodom, prečo podnik uvažuje 

o implementácií IS do spoločnosti je zefektívnenie práce jednotlivých 

zamestnancov, ktorí pracovný čas využívajú veľmi neefektívnym spôsobov. 

Duplicitné zavádzanie informácii, neprehľadnosť v dokumentoch, ich veľká 

stratovosť v spoločnosti znižuje efektívnosť pracovníkov a tým aj výkonnosť 

celého podniku. Implementáciou by mohli vzniknúť časové úspory a tento čas 

by mohli zamestnanci venovať na činnosti, nesúce podniku nejaký prínos. 

Odporúčanou metódou porovnania efektivity práce je snímok pracovného dňa 

zamestnanca pred a po implementácii. Pre tento výpočet bol odvodený vzorec 

ako: 
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kde PDIndex  je indexom zmeny pracovného dňa zamestnanca pred a po 

implementácií ERP, pričom hodnota by mala byť vyššia než 1, 

                 tSD  - snímok pracovného dňa pred implementáciou ERP, 

       1tSD  - snímok pracovného dňa po implementácií ERP. 

4. Zaistenie optimálneho množstva zásob – správne riadenie firemných 

zdrojov, k čomu dokáže napomôcť práve systém ERP, zvyšuje efektívnosť 

spoločnosti a tým aj výkonnosť celej firmy. Odporúčanou je ABC analýza 

zásob a to z pohľadu kľúčových zákazníkov. Spoločnosť má veľký počet 

zákazníkov, ale len pár z nich je významných (nesúcich spoločnosti vysoké 

tržby). Preto by analýza ABC mala byť zameraná na rozdelenie zákazníkov 

podľa tržieb na významných a menej významných. 

4.4 Výber vhodného ERP a jeho dodávateľa 

ERP systém spravuje a riadi procesy a zdroje podniku, pričom rozsah a výber 

IS je závislý nielen na veľkosti podniku, ale taktiež na jeho činnosti.  Pri tomto výbere 

treba brať v úvahu aj to, že niektorý ERP je skôr vhodný pre dopravnú spoločnosť, 

iný pre veľkoobchod, stavebnú firmu či iné podniky. Vo všeobecnosti existuje zhoda 

medzi ERP systémami a to v základných funkciách, ktoré pokrývajú ekonomiku, 

výrobu, CRM, dopravu a riadenie ľudských zdrojov.  

Prvým krokom správneho výberu ERP je celkový prieskum trhu s danými IS 

ponúkanými na území ČR, viz príloha č.3. Ďalšou je z veľkého množstva ponúkaných 

ERP zvoliť do užšieho výberu len tie, ktoré najviac vyhovujú požiadavkám podniku 

a to so zameraním na SME, viz Obr. 4.3, Tab. 4.5, Obr. 4.4 a Tab. 4.6. Na záver 

budú podľa kritérií výberu ERP navrhnuté 1-3 IS, ktoré sa najviac približujú prianiam 

vedúcich pracovníkov podniku. Centrum pre výskum IS (CVIS) každoročne analyzuje 

český trh s ERP systémami podľa segmentu malých (do 50), stredných (50-250) 

a veľkých organizácii (nad 250 zamestnancov). Keďže podnik na českom trhu patrí 
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medzi SME, budú brané v úvahu len ERP systémy vhodné pre malé a stredné 

podniky. 

Obr. 4.3 Najčastejšie využívané ERP pre malé spoločnosti v ČR 

 

Zdroj : www.cvis.cz. 

Tab. 4.5 ERP systémy pre malé organizácie  

Software Výrobca/ Predajca Odkaz 

HELIOS Asseco Solutions a.s. www.helios.eu 

ABRA ABRA Software a.s. www.abra.eu 

Altus Vario Altus software s.r.o. www.altus.cz 

K2 Software K2 atmitec s.r.o. www.k2atmitec.cz 

MONEY S4, S5 CÍGLER SOFTWARE a.s. www.money.cz 

BYZNYS J.K.R. www.jkr.cz 

QI DC Concept a.s. www.qi.cz 

Orsoft ORTEX spol. s r.o. www.orsoft.cz 

Zdroj: www.cvis.cz. 

Obr. 4.4 Najčastejšie využívané ERP pre stredné spoločnosti v ČR 

 

Zdroj: www.cvis.cz. 

 

http://www.helios.eu/
http://www.abra.eu/
http://www.altus.cz/
http://www.k2atmitec.cz/
http://www.money.cz/
http://www.jkr.cz/
http://www.qi.cz/
http://www.orsoft.cz/
http://www.cvis.cz/
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Tab. 4.6 ERP systémy pre stredne veľké organizácie  

Software Výrobca/ Predajca Odkaz 

HELIOS Asseco Solutions a.s. www.helios.eu 

ABRA ABRA Software a.s. www.abra.eu 

Microsoft Dynamics Microsoft s.r.o. www.microsoft.com/cze 

BYZNYS J.K.R. www.jkr.cz 

Orsoft ORTEX spol. s r.o. www.orsoft.cz 

SAP SAP ČR, spol. s r.o. www.sap.cz 

QI DC Concept a.s. www.qi.cz 

ES09 ESO9 intranet a.s. www.es09.cz 

Zdroj: www.cvis.cz. 

4.4.1 Asecco Solutions, a.s. 

Podnik je najväčším producentom IS v ČR a SR, ale jeho produkty sú 

distribuované aj na ďalšie trhy strednej Európy. Zaoberá sa nielen vývojom, 

implementáciou, ale taktiež podporou špecializovaných systémov pre rôzne veľké 

organizácie podnikajúce v rozličných oblastiach. Podnikové IS HELIOS z produkcie 

Asecco Solution plne pokrývajú potreby veľkých, stredných a malých firiem, či 

ostatných ekonomických subjektov. Produkty HELIOS využíva viac ako 13 000 

zákazníkov a od roku 2004 je podnik držiteľom medzinárodnej normy ISO 

9001:2008. 

HELIOS Orange 

1. Stručný popis 

HELIOS Orange je modulárny systém, ktorý disponuje množstvom odborových 

riešení, ktoré presne odrážajú ich špecifiká a požiadavky. Medzi tieto odborové 

riešenia patria automobilový priemysel, doprava a prepravné služby, elektrotechnická 

výrova, maloobchod, veľkoobchod, potravinárstvo, energetika, stavebníctvo, 

strojárenská výroba, poľnohospodárstvo a účtovníctvo. 

2. Referencie 

 ALFA IN a.s. - najväčší český výrobca zváracej techniky, 

http://www.jkr.cz/
http://www.orsoft.cz/
http://www.qi.cz/
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 Borcadcz s.r.o. - výrobca špičkových kresiel, sedadiel a ležadiel pre 

zdravotníctvo a dopravu v rámci celej EU, 

 ZEBR s.r.o. – svetový líder v obore výrobcov strojov pre tieniacu techniku, 

 Fenix Group a.s. – holding 6 firiem, najvýznamnejší tuzemský dodávateľ 

elektrických tepelných systémov. 

3. Prínosy HELIOS Orange 

Tab. 4.7 Prínosy ERP systému HELIOS Orange  

Zefektívnenie procesov v podniku a znižovanie nákladov 

 Prispôsobivý konkrétnym potrebám firiem 

 Možnosť implementácie len potrebným a požadovaným modulom 

 Možnosť nastavenia prístupných práv pre každý modul 

 Široká a komplexná funkcionalita 

 Automatizácia rutinných operácii 

 Podpora medzinárodných účtovných štandardov US GAAP a IFRS 

 Integrácia s MS Office (MS Word, MS Excel a MS Outlook) a inými SW 

 Vyškolení a certifikovaní konzultanti rýchlo reagujú na požiadavky klientov 

 Ideálny pre zahraničné spoločnosti pôsobiace v ČR  

Vyspelé grafické prostredie užívateľsky prijateľné a nenáročne na obsluhu 

 Jednoduché ovládanie, jednoduchá inštalácia a bezproblémová prevádzka 

Zdroj: www.helios.eu. 

4. Funkcionalita HELIOS Orange 

Výroba - modul štandardizuje procesy vo výrobnej firme, sleduje a riadi 

kooperácie a  porovnáva plnenie noriem. 

CRM - jednotný nástroj prístupu presne tých správnych informácii o všetkých 

zákazníkoch, ktoré vedenie spoločnosti potrebuje pre správne rozhodnutie. 

Financie - tento modul zabezpečuje pri rozhodovaní o kľúčových ekonomických 

záležitostiach vedeniu jednoduchý prístup k najdôležitejším informáciám, napríklad k 

finančnej analýze, účtovným zápisom, evidencií záväzkov a pohľadávok a podobne. 

BI - medzi prínosy HELIOS Intelligence patrí sledovanie komplexných údajov 

podniku, podpora rozhodovacích procesov, analýza úplnosti dát,  sledovanie 
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skutočného stavu riadenia, zvyšovanie konkurencieschopnosti a podpora tvorby a 

kontrola plánov. 

Ľudské zdroje - tento SW sleduje a riadi prácu s ľudskými zdrojmi od ich 

náboru, cez ich pôsobenie v spoločnosti, až po ukončení pracovného pomeru. 

Súčasťou sú napríklad evidencia všetkých dokumentov o zamestnancovi, evidencia 

ich jubileí, evidencia školení a lekárskych prehliadok, zaraďovanie zamestnancov na 

pracovné pozície, evidencia uchádzačov o zamestnanie a veľa ďalších. 

HELIOS Store - distribuční kanál slúžiaci k získavaniu a sprevádzkovaniu 

upgradov a doplnkov HELIOS Orange.  

5. Cena HELIOS Orange 

Cenu sa odvíja od množstva požadovaných modulov (každý modul má inú 

cenu) a množstva licencii pre užívateľov. Túto cenu je možné zistiť až po predložení 

požiadavkou na ERP systém a následnom spracovaní ponuky pre spoločnosť. 

4.4.2 ABRA Software a.s. 

Je členom skupiny United Software a.s. a na českom trhu pôsobí už od roku 

1991. Patrí k najväčším českým producentom podnikových IS, pričom ako 1. vo 

svojom obore v ČR získala v roku 1996 certifikáciu akosti ISO 9001. Je vhodný pre 

veľké firmy, podnikateľov, živnostníkov, neziskové organizácie a štátnu správu.   

ABRA G3  

1. Stručný popis 

Komplexné riešenie pre riadenie, plánovanie a evidenciu kľúčových 

podnikateľských procesov. Systémy ABRA G3 sú určené pre firmy všetkých 

podnikateľským odborov, pre neziskové organizácie a štátnu správu.  

2. Referencie 

 PETROF s.r.o. – výrobca klavírov a pián s viac ako 150 ročnou históriou; 

 Yves Rocher s.r.o. – francúzska rastlinná kozmetika; 
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 LAKTOS a.s. – obchod a distribúcia mliečnych výrobkov do veľkoobchodnej 

a maloobchodnej siete v rámci a mimo EU. 

3. Prínosy pre užívateľov 

Tab. 4.8 Prínosy ERP systému ABRA G3  

Bohatá ponuka modelov a partnerských riešení 

 Dokonalá prispôsobivosť hneď od začiatku – možnosť nastavenia pracovnej plochy 
pre každého užívateľa a automatické spúšťanie často používaných agend 

Príjemné a jednoduché ovládanie 

 Sledovanie zmien – všetky zmeny sú poznamenané s časom kedy k ním došlo, 
s identifikáciou autora a s možnosťou všetko pohodlne zobraziť vrátane histórie 

Možnosť rastu – možnosť rozšírenia systému v budúcnosti 

 Členenie dát voliteľne na strediská, zákazky, obchodní prípady a firmy 

Vysoká bezpečnosť a legislatívna pripravenosť 

Jazyková podpora (angličtina, nemčina, čeština a slovenčina) 

Otvorenosť – schopnosť obstarať a čítať dáta pre vonkajšie programové doplnky, 
zákazkový nebo cudzí SW, ktorý tak automaticky komunikuje so systémom 

Zdroj: www.abra.eu. 

4. Moduly ABRA G3 

Systém ABRA G3 sa skladá z jednotlivých modulov, ktoré sú vzájomne úzko 

previazané (počet modulov je možné postupne rozširovať podľa rastúcich nárokov 

jednotlivých firemných procesov), rovnako ako počet užívateľských licencii.  

Riadenie a financie - patria sem moduly Podvojné účtovníctvo a výkazy 

(globálne kontroly zaúčtovaných dokladov, finančné plánovanie a riadenie cash flow), 

Daňová evidencia (vedenie daňovej evidencie a zistenie základu dane z príjmu), 

Banka a homebanking (spracovanie platobných príkazov, bankových výpisov a 

elektronická komunikácia s bankou), Majetok (evidencia dlhodobého a krátkodobého 

majetku), Mzdy a personalistika (zaisťovanie správneho a včasného spracovania 

miezd), Kniha jázd (prehľad o nákladoch na prevádzku jednotlivých vozidiel) a BI – 

ABRA iGATE (portál zobrazovania dát uložených v IS). 

Nákup, výroba a zásobovanie - patria sem moduly Nákup, Skladové 

hospodárstvo, Polohované sklady (modul pomáhajúci organizovať a riadiť prácu 

v sklade), SCM (zaisťovanie tovaru či materiálu vrátane optimalizácie skladových 
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zásob), Kompletizácia, Výroba (výkonný pomocník v zákazkových a opakovaných 

výrobách pre SME), Kapacitné plánovanie a Gastrovýroba.  

Interné procesy a automatizácia - súčasťou je modul Evidencia pošty, 

Dochádzka pracovníkov, Projektové riadenie (kalkulácia, plánovanie, riadenie, 

kontrola a vyhodnocovanie projektov), Projektová dokumentácia (podpora vývoja 

a tvorby nových produktov), Automatizačný server (automatické vykonávanie úloh), 

E-maily a interné odkazy, Webové služby a Workflow schvaľovania dokladov 

(schvaľovanie dôležitých dokumentov podľa pripravených schvaľovacích scenárov). 

Predaj a starostlivosť o zákazníka -  patrí sem CRM, Kampane (pomoc pri 

realizácii marketingových a obchodných kampaní), Predaj (podpora celého 

obchodného procesu), eSHOP, Pokladňa, Call centrum (priame napojenie systému 

na digitálnu ústredňu), Maloobchodný predaj, Reštauračný predaj, Splátkový 

predaj (generovanie splátkového kalendára k faktúram), Servis (riadenie servisnej 

a opravárenskej činnosti) a ABRA mGATE (aplikácie pre mobily a tablety k online 

napojeniu na IS ABRA). 

5. Cena ABRA G3 

Cena systému ABRA G3 sa stanovuje na základe predpredajnej konzultácie 

medzi vedením podniku a predstaviteľmi spoločnosti ABRA Software, a.s. 

4.4.3 Altus software s.r.o. 

Spoločnosť je významným českým výrobcom a dodávateľom podnikových SW 

ERP. Podnik je držiteľom certifikátu ISO 9001 a to v oblasti Návrh, vývoj a podpora 

SW a Implementácia IS.  

Altus Vario 

1. Stručný popis 

ERP systém, ktorý sa prispôsobí veľkosti podniku, so skvelým pomerom ceny 

k výkonu. Ide o SW pre firmy, ktoré pôsobia v rozličných odvetviach.  
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2. Referencie 

 Comes s.r.o. – správa počítačových sietí, predaj, servis a inštalácia 

informačných technológii, 

 DEWA consult s.r.o. – poradenská spoločnosť, 

 Metalflex CZ s.r.o. – výroba a dodávky komponentov potrubných systémov. 

3. Prínosy pre užívateľov 

Tab. 4.9 Prínosy ERP systému Altus Vario  

Kompletný systém – všetky obchodné a ekonomické informácie v jednom programe  

Nižšie náklady na správu – z dôvodu jedného kompletného systému 

 Firma môže začať so základným modulom a postupne podľa potreby ďalšie 
pridávať Spoľahlivosť na prvom mieste (certifikát ISO 9001) 

Pravidelné aktualizácie systému – podľa aktuálnej legislatívy ČR a EU 

 Príjemné ovládanie a vzhľad  

 Kompatibilita s Microsoft Office 

Prispôsobivosť –prispôsobovanie sa požiadavkám zákazníkov 

Veľké množstvo nadstavieb systému od výrobcu, ale aj nezávislých dodávateľov 

 Zdroj:www.altus.cz. 

4. Funkcionalita 

Zásobovanie - medzi základné moduly patrí Katalóg zbožia (Nákupná 

stratégia, Varianty zbožia a Nákupné cenníky), Nákup (patrí sem Dopyt, Objednávky 

a Nákupné cenníky) a Sklady (Skladové karty, Umiestnenie a Inventúry). 

Obchod - súčasťou je modul CRM (riadi vzťahy so zákazníkmi), Predaj (patria 

sem Ponuky, Fakturácie a Prijaté objednávky) a modul e-Shop 

Výroba a služby - modul Výroba sa stará o riadenie výroby a operácii firmy, 

Servis (Riadenie údržby, Riadenie servisu a Požičovňa) a Služby, ktorej úlohou je 

riadenie reklamácii, spravovanie nehnuteľností a evidovanie zmlúv. 

Financie - tvorí ho 5 modulov a to Banka (riadenie príkazov a výpisov), 

Pokladňa, Majetok (HIM a NIM), Kurzový lístok a Účtovníctvo (Podvojné 

účtovníctvo, Daňová evidencia, Interné doklady a Riadenie pohľadávok) 

http://www.altus.cz/
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HR - súčasťou riadenia ľudských zdrojov sú 2 moduly a to Mzdy 

a Personalistika (Pracovné pozície, Pracovné pomôcky, Osvedčenia a školenia, 

Evidencia úrazov a podmodul Hodnotenie). 

Riadenie – tvorí ho Komunikácia, ktorá sa stará o korešpondenciu a dátové 

schránky firmy, modul Riadenie (súčasťou sú podmoduly Manažérsky reporting, 

Plánovanie zdrojov a Úlohy) a Audit (Denník udalostí, Evidencia dokumentov 

a Kniha jázd). 

5. Cena SW Altus Vario 

Cena systému Altus Vario je založená na veľkosti spoločnosti a rozsahu 

využitia funkcii. Na základe vyplneného formulára dopytu predstavitelia Altus 

spočítajú a zašlú optimálnu ponuku.  

4.4.4 Microsoft s.r.o. 

Spoločnosť Microsoft bola založená v roku 1975 a je svetovým lídrom 

v poskytovaní SW, služieb a riešení, ktoré pomáhajú firmám po celom svete naplno 

realizovať ich potenciál. 

Microsoft Dynamics NAV 

1. Stručný popis 

Je špeciálne vyvinutý pre podniky SME, ktoré hľadajú riešenie, ktoré im 

napomôže zvýšiť produktivitu bez narúšania bežných aktivít. So sebou prináša plne 

integrované riešenie pre podporu aktivít ako sú riadenie financií, riadenie 

dodávateľského reťazca, CRM a E-Business. V súčasnosti tento IS využíva viac ako 

40 000 firiem v 30 štátoch sveta. 

2. Referencie 

 ACADEMIA Nakladatelství – nakladateľstvo v ČR, 

 České aerolinie a.s. – letecká spoločnosť, 

 CEMEX Czech Republic, s.r.o. – popredný výrobca a dodávateľ betónu, 

liatych podláh, anhydritových poterov, a iných stavebných zmesí.  
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3. Prínosy Microsoft Dynamics NAV 

Tab.4.10 Prínosy ERP systému Microsoft Dynamics NAV 

Rozsiahla integrácia medzi systémami Microsoft Office a Microsoft Dynamics NAV 
(pristupovanie, analyzovanie a zdieľanie informácii v prostredí, ktoré podniku 
najviac vyhovuje) 

Znižovanie nárokov na školenie zamestnancov, keďže funguje ako ostatné 
produkty Microsoftu, ktorý je v podniku využívaný 

Dostupnosť presných a aktuálnych dát a analytických nástrojov pre ich 
vyhodnocovanie Rýchle prispôsobovanie sa špecifickým potrebám podniku 

Riešenie upravené na mieru – splnenie jedinečných požiadavkou každého podniku 

Jednoduchosť používania a prístup k potrebným informáciám a nástrojom 

 Podpora viacerých peňažných mien a jazykov (použitie v150 štátoch sveta) 

Jednoduchosť dopĺňania funkcionalít, zákazníckych modulov a  napájania sa na 
online obchodovanie 

Zníženie celkových nákladov na IS (využitie previazanosti s ďalšími produktmi 
a technológiami spoločnosti Microsoft) 

Jedno integrované riešenie prepájajúce každého zamestnanca so zákazníkmi, 
dodávateľmi či obchodnými partnermi prostredníctvom internetu  

Zdroj: www.dynamicsnav.cz. 

4. Funkcionalita a moduly Microsoft Dynamics NAV 

Medzi moduly Microsoft Dynamics NAV sa radí Riadenie financií, Nákup 

a záväzky, Predaj a pohľadávky, Správca hotovostí, Sklad, Správca skladu, Ľudské 

zdroje, CRM Marketing a predaj, CRM servis, Zdroje, Projekty, Dlhodobý majetok 

a Výroba. 

Riadenie financií - účtovanie, sumarizovanie, spracovávanie a vykazovanie 

všetkých finančných informácii. Ponúka základné funkcie potrebné pre štandardné 

účtovanie ako napríklad účtovnú osnovu, finančné denníky, funkcie DPH, periodické 

denníky, možnosť tvorby rozpočtov a ich porovnávanie s bilanciou, možnosť tvorby 

vlastných finančných výkazov a zostav či konsolidácii firiem (databáz). 

Nákup a záväzky - modul umožňuje vytváranie a evidovanie dodávateľov 

a riadenie ich záväzkov. Všetky transakcie môžu prebiehať v cudzích menách 

a môžu byť všetky záväzky spravované vo viacerých menách pre každého 

dodávateľa. 
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Predaj a pohľadávky - využitie pri registrácii zákazníkov, riadení procesov 

ponúk, objednávok, faktúr, dobropisov či vrátkov. Pomáha pri práci so zľavami alebo 

v situácii, keď podnik potrebuje zistiť čo najpresnejšiu dobu dodania tovaru 

zákazníkovi. Možnosť riadenia predajných transakcií a pohľadávok vo viacerých 

menách pre každého zákazníka. 

Správca hotovostí - účinné prostriedky pre sledovanie peňažných účtov 

a finančných inštitúcii. 

Sklad - aplikácia podporujúca každodenné predajné a nákupné operácie 

(príjem, výdaj, nákup, predaj, transfer), riadenie zásob na viacerých lokalitách 

(skladoch) a ich presun medzi lokalitami. Súčasťou je aj možnosť evidencie 

neskladovaného tovaru (nie je súčasťou zásob podniku). 

Správca skladu - základná funkčnosť pre podporu zamestnancov pri prijímaní 

zásob, príprave objednávok na vyskladnenie, vyskladnenie alebo dodanie tovaru. 

Taktiež umožňuje spracovanie vydaných objednávok (nákupné, predajné, transfery) 

alebo výrobnej zákazky. 

Ľudské zdroje - efektívna správa ľudských zdrojov pri optimálnom využívaní 

údajov o zamestnancoch, pričom základom modulu sú presné záznamy 

o pracovníkoch.  

CRM Marketing a predaj - efektívne využívanie cenných informácií o 

kontaktoch a podpora vzťahov s potenciálnymi a stávajúcimi zákazníkmi. Modul 

umožňuje evidovať všetky interakcie nadviazané s kontaktom (telefónne hovory, 

korešpondencie , e-maily, schôdzky, fakturácie, upomienky a iné). Ku všetkým 

aktivitám je možné pripojiť dokumenty ako napríklad Microsoft Word, Microsoft Excel 

a iné. 

CRM servis - poskytovanie servisných služieb na vysokej úrovni tak, aby 

vyhovovali rastúcim potrebám zákazníkov. Tento modul umožňuje napríklad lepšiu 

kontrolu nad nákladmi a zdrojmi, rýchly prístup do histórie o servise zákazníka, 

predvídanie ich potrieb a veľa ďalších. 
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Zdroje - aplikácia Zdroje umožňuje optimálnu správu zdrojov, využitia 

zamestnancov a vybavenia podniku. Pomocou nej je možné monitorovať náklady na 

zdroje a ich využitie.  

Projekty - evidencia, vytváranie a sledovanie projektov, tvorba rozpočtov pre 

celý projekt či detailnejšie úrovne (fáze, úlohy, kroky). Projekty umožňuje podrobné 

účtovanie a plánovanie všetkých nákladov a fakturáciu projektu nebo úloh.  

Dlhodobý majetok - komplexný nástroj pre organizovanie, správu a účtovanie 

dlhodobého majetku firmy. Umožňuje evidovať všetky podstatné informácie 

o dlhodobom majetku podniku (náklady na jeho obstaranie a údržbu).  

Výroba - zaisťuje najvyššiemu vedeniu firmy informácie, ktoré mu pomôžu 

identifikovať postupy a procesy, u ktorých je potrebné zvýšiť efektivitu a ziskovosť. 

5. Cena 

Cena je založená rovnako ako u ostatných ERP systémov na množstve 

modulov, ktoré si spoločnosť vyberie a na množstve užívateľských licencii. Obstarať 

si Microsoft Dynamics NAV licencie je možné 2 spôsobmi: 

 Štandardný nákup licencie - obstaranie licencie na základe licenčných 

modulov Business Ready Licensing. 

 Prenájom licencie formou SaaS (Software as a Service), pričom podnik platí 

mesačne len za licencie, ktoré v skutočnosti použije. 

4.4.5 J.K.R. 

Spoločnosť bola založená v roku 1991 v Příbrami a v súčasnosti patrí k 

popredným dodávateľom IS v ČR a SR. Zamestnaných je viac než 100 pracovníkov 

na příbramskej centrále a na pobočkách v Prahe, Brne a Tepliciach.  Pri 

implementácii systému sú zaisťované všetky služby v oblasti individuálnych, tak aj 

skupinových konzultácii a školenia ekonomických pracovníkov priamo u užívateľa. 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu akosti ČSN ISO 9001: 2001 a dvakrát ročne je 

v podniku vykonávaný audit. 
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BYZNYS ERP 

1. Stručný popis 

Systémy sú zamerané na riešenie potrieb zákazníkov, komplexné zvýšenie 

výkonnosti podniku, kvality a rýchlosti prijímania rozhodnutí na všetkých stupňoch 

podnikovej štruktúry. Tento IS taktiež ponúka najmodernejšiu technológiu, pohodlnú 

každodennú prácu či rozsiahle možnosti v spracovaní dát, vrátane správy 

dokumentov, Workflow, projektového riadenia a BI. Výkon aplikácii je podporený 

profesionálnou servisnou činnosťou, legislatívnou bezchybnosťou a osobným 

prístupom konzultantov.  

2. Referencie 

 Advokátní Kancelář Brož, Sokol & Novák, s.r.o. – advokátska kancelária, 

 Český svaz ledního hokeje –agenda všetkých hokejových tímov v ČR, 

 NOHEL GARDEN a.s. – najväčší dodávateľ záhradných potrieb v ČR a SR, 

 RAVAK a.s. – výrobca a predajca sanitárnej techniky nielen na českom trhu. 

3. Prínosy ERP systému BYZNYS 

Tab. 4.11 Významné prínosy implementácie BYZNYS ERP  

Modifikácia podľa požiadavkou a vytvorenie aplikácii na mieru 

Informovaný manažment v reálnom čase 

Odstránenie duplicitného zavádzania informácií 

Zvýšenie bezpečnosti dát 

Kvalitné grafické výstupy  

Sledovanie nákladov na zákazky 

Digitalizácia dokumentov a ich ďalšie spracovanie (prepojenie a triedenie dokladov 
do  logickým väzieb a zložiek) Centrálne spracovanie dát v 1 systéme 

Prepojenie s MS Office 

Obchodné, ekonomické a projektové štatistiky 

Previazanie jednotlivých modulov 

Sledovanie hodín a činností pracovníka na zákazke 

Prehľadnosť evidovaných informácii a rýchle vyhľadávanie 

Sprehľadnenie a zefektívnenie všetkých súvisiacich procesov 
Zdroj: www.jkr.cz. 
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4. Funkcionalita a moduly BYZNYS ERP 

BYZNYS ERP je plne modulárny a jednotlivé moduly je možné postupne 

pridávať s rastúcimi nárokmi spoločnosti a meniacimi sa potrebami vedenia firmy. 

Financie - obsahuje 4 základné moduly pričom hlavnou súčasťou BYZNYS 

ERP je Finančné účtovníctvo, ktoré zabezpečuje prehľadnú evidenciu všetkých 

účtovných dokladov a záznamov, ktoré je možno doťahovať z jednotlivých modulov, 

obstarať ručne alebo s pomocou prednastavených predkontácií. Tento modul 

umožňuje spracovanie rozborov a podkladov pre internú potrebu každej účtovnej 

jednotky a komunikáciu so štátnymi a finančnými inštitúciami. Ďalšími modulmi sú 

Fakturácie (spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, tvorba zápočtov, 

upomienok, vyúčtovania penále, zostav, grafov a účtovnej likvidácii jednotlivých 

dokladov), Pokladňa (zápis príjmových a výdajových pokladničných dokladov či 

vedenie pokladničnej knihy) a Bankové operácie (obstarávanie príkazov k úhrade, 

devízové príkazy k úhrade, príkazy k inkasu, ich tlač, odosielanie do banky či 

likvidácia bankových výpisov po ich zaúčtovaní). 

Evidencie - presný a aktuálny prehľad o stave zásob, jednoduchá tvorba ceny 

a  evidencia personálnej a mzdové agendy. Súčasťou modulu sú Evidencie majetku 

(sledovanie stavu a vývoja DHM a DNM, drobného majetku, oceňovanie rozdielov, 

goodwill, vedenie inventárnych kariet HM a NM, či daňové a účtovné odpisy), 

Skladové hospodárstvo (evidencia príjmov, sledovanie objednávok a rezervácii, 

evidencia kariet sortimentu a nákupných cenníkov), Mzdy a personalistika 

(evidencia pracovníkov, výpočet miezd, výpočet nemocenskej a náhrad, sociálne 

a nemocenské poistenie, sledovanie dovoleniek a evidencia všetkých údajov o 

jednotlivých pracovníkoch) a taktiež Evidencia zamestnancov (presná evidencia 

každodenných činností pracovníkov podľa oddelení a alebo pracovných týždňov). 

Zákazníci – patrí sem modul CRM (podpora pri získavaní nových a udržiavaní 

si stávajúcich vzťahov s obchodnými partnermi), pričom aplikácia zaisťuje rutinné 

činnosti v spoločnosti (korešpondencia, identifikácia partnera, evidencia kontaktov, 

kalendár významných udalostí). Súčasťou sú aj moduly Internetový obchod 
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iBYZNYS a Riadenie efektivity obchodných príležitostí (objektívny pohľad na 

vlastnú obchodnú činnosť). 

Inteligencia - moderné nástroje, ktoré dokážu sledovať kľúčové ukazovatele 

vypovedajúce o stave podniku, pripraviť podklady pre rozhodovanie manažmentu či 

zaistiť finančné analýzy a reporting. Súčasťou je BYZNYS BI (podpora strategického 

rozhodovania), Excellent (finančná analýza podniku a jeho stredísk) a OLAP 

(využitie moderných technológii umožňujúcich okamžité zodpovedanie hocijakej 

otázky riadiacich pracovníkov a poskytovanie kvalitných podkladov pre 

rozhodovanie). 

Produktivita - popis výroby sa vykonáva v takom rozsahu a podrobnostiach, 

aké si stanoví sám užívateľ. Možnosť využitia dát pre kalkulácie, vytváranie 

výrobných príkazov, plánovanie výroby a kooperácii, riadenie dodávok vstupných 

materiálov, operatívne sledovanie výroby, finanční vyjadrenie hodnoty rozpracovanej 

výroby, vyhodnotenie výrobných zákaziek a evidencie výkonov pracovníkov. 

Efektivita - systémy BYZNYS ERP disponujú unikátnou technológiou, s ktorej 

pomocou je možné systém maximálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka.  

Dokumenty - elektronické spracovanie dokumentov a previazanie tohto ERP 

riešenia s kancelárskymi aplikáciami. 

Informácie - bez kvalitných informačných zdrojov je správne rozhodovanie 

a predpovedanie budúceho vývoja zložité až nemožné. Súčasťou tohto modulu sú 

Manažér (manažérska nadstavba podávajúca ucelený pohľad na hospodárenie 

firmy), Zákazky (nadstavba účtovného okruhu sledujúca náklady, výnosy 

a hospodársky výsledok zákaziek) a Informácie (sledovanie informačných tokov 

a obecných informácii vo firme, zadávanie úloh, plánovanie pomocou kalendára, 

evidovanie korešpondencie  a pošty, zaznamenávanie a prehľadávanie telefónnych 

čísiel). 

Procesy - patrí sem Workflow je nástrojom prenášania úloh, príkazov a 

informácií z jedného účastníka procesu na jeho priamych nasledovníkov. Na základe 

požiadavku na projekt sa vytvorí šablóna, ktorá slúži ako vzor pre vytváranie 
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následných ostrých projektov. Projektové riadenie umožňuje definovať projekty, 

štruktúru činností projektov a priraďovanie zdrojov, ktoré budú tieto činnosti plniť. Je 

možné sledovať projekty z finančného, kapacitného a termínového hľadiska. Správa 

projektov slúži pre definíciu a editáciu projektov, vytvorenie činností prirazených k 

projektom a výber zdrojov pre vykonávanie činností.  

5. Cena 

Výpočet výšky ceny je odvodený z kalkulácie počtu licencii na jednotlivé 

moduly. Konkrétna kalkulácia je založená na požiadavkách podniku a ich potrebách. 

4.4.6 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1990, sa zaoberá vývojom, implementáciou 

a podporou moderných účtovných programov, informačných a ekonomických 

systémov. V súčasnej dobe pokrýva celý trh, od malých cez stredne veľké podniky až 

po  veľké nadnárodné koncerny. V ČR má 4 pobočky (Praha, Brno, Plzeň a Liberec) 

a v SR má 2 pobočky (Bratislava a Prešov). Podnik zamestnáva 100 kmeňových IT 

odborníkov a obrat za posledné obdobie prekročil 160 miliónov Kč. V roku 2005 bol 

zaradený do TOP 100 českých spoločností, od roku 2007 patrí medzi TOP 100 IT 

spoločností a dnes patrí medzi najvýznamnejších českých producentov 

ekonomických aplikácii a podnikových IS. Od roku 2003 je certifikovaná podľa noriem 

ISO 9001 a v roku 2005 dosiahla najvyššiu úroveň certifikácie od Microsoftu a to 

Microsoft Gold Certified Partner. 

MONEY S4 

1. Stručný popis 

Ideálny IS pre podniky, ktoré potrebujú, aby sa ERP prispôsobilo ich potrebám. 

Ponúka bohaté možnosti nastavenia, jednoduché ovládanie (stačí základné 

zaškolenie) a rýchlu inštaláciu. Tento IS systém ocenia aj podniky, ktoré 

požadujú vlastnosti veľkých ERP, ale momentálne si nemôžu dovoliť stotisícovú 

korunovú investíciu. Na implementáciu tohto IS stačí len pár dní.  
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2. Referencie 

 Denis Lauko , s.r.o. – jeden z najväčších dovozcov a distribútorov tabakových 

a fajčiarskych výrobkov, 

 PANACEA, s.r.o. – najväčší certifikovaný výrobca lekárničiek v SR, 

 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 

3. Prínosy ERP systému MONEY S4 

Tab. 4.12 Prínosy ERP systému MONEY S4  

Jednoduché ovládanie 

Rýchle hľadanie a filtrovanie v zoznamoch 

Viacjazyčné prostredie (individuálne nastavenie jazyka) 

Prístupové práva zabezpečujú maximálnu vnútornú bezpečnosť 

Rýchla implementácia (v priebehu pár dní) s nízkymi počiatočnými nákladmi 

Podrobne prepracované príručky o MONEY S4 

Možnosti užívateľského prispôsobovania podniku na mieru 

Rozsiahle controlingové nástroje 

Zdroj: www.money.cz. 

4. Funkcionalita a moduly MONEY S4 

IS Money S4 disponuje niekoľkými modulmi, medzi ktoré patria moduly 

Medzinárodné DPH, CRM, Zákazky (zjednodušovanie ich riadenia a zvyšovanie 

prehľadnosti vo všetkých fázach), HR Vema (uľahčuje evidenciu a spracovanie 

všetkých personálnych procesov, od výberového riadenia, evidencie zamestnancov, 

spracovania miezd až po plánovanie dovolenky), Účtovníctvo, Adresár, Fakturácie 

(evidencia prijatých a odoslaných faktúr a zálohových faktúr prijatých a odoslaných), 

Cenníky, Sklady, Objednávky, Majetok, Personalistika a Mzdy, Document 

Management System (nástroj pre evidenciu dokumentov priamo v ERP Money S4, 

umožňujúci pripojenie dokumentu k ľubovoľnému záznamu vrátane automatického 

zaradenia dokumentu do zložky, priradenie controlingových premenných a adresy), 

Expedície, iDoklad konektor (prepojenie Money S4 a on-line cloudové aplikácie 

iDoklad), Target S4 (nástroj komplexnej podpory práce v organizačných, 

personálnych a mzdových útvaroch podnikov, rozsiahlym spôsobom rieši systém 

http://www.money.cz/idoklad/
http://www.money.cz/idoklad/


 

74 

 

podpory procesu riadenia akosti ISO 9000 v personálnych a organizačných 

útvaroch), TaxEdit S4 (správa daňových formulárov), Datev Balance (modul na 

zefektívnenie controllingu a reportingu), JetWEBB S4 (komplexný modul pre vedenie 

a správu internetového obchodu) a iné rozširujúce moduly. 

5. Cena 

Cena je zložená z MONEY S4- jadra, ktorého cena je 29 990 Kč a z ceny za 

užívateľskú licenciu, ktorá činí  6 990 Kč pre 1 užívateľa. Licencie je možné rozšíriť 

o ďalšie moduly a funkcie, ktoré majú rôzne ceny (napríklad Jazykové mutácie za 

4 990 Kč za 1 mutáciu a podobne). 

4.4.7 DC Concept a.s. 

Česká spoločnosť, ktorá sa od roku 2000 zaoberá vývojom podnikového IS QI. 

Už v roku 2005 firma získala ocenenie Firma roku, v roku 2006 sa zaradila ako 

jediný český podnik do prestížneho rebríčka IS TOP Vendors. Firma ako jediná v ČR 

ponúka IS, ktorý integruje procesné a projektové riadenie do 1 produktu. 

QI 

1. Stručný popis 

Komplexný IS, ktorý je určený pre riadenie výrobných a obchodných 

spoločností, pre firmy z oblastí služieb a distribúcie. Vďaka schopnosti prispôsobovať 

sa zákazníkom je tento IS používaný v malých, stredných a veľkých podnikoch. 

2. Referencie 

 BYTOS spol. s.r.o. –správa nehnuteľností a údržba bytového fondu, 

 MODUS spol. s.r.o. – vývoj, výroba a distribúcia svietidiel, 

 Moravia Consult Olomouc a.s. – projektová, inženýrská, konzultačná 

a poradenská spoločnosť, 

 SOR Libchavy spol. s.r.o. – významný český výrobca autobusov pre mestskú, 

medzimestskú a turistickú dopravu. 



 

75 

 

3. Prínosy 

Tab. 4.13 Prínosy IS QI 

Zlepšenie bezpečnosti z hľadiska chráneného prístupu do databázy 

Moderný IS zjednocujúci všetky agendy spoločnosti 

Jednoduché ovládanie pre každého 

Viacjazyčnosť (anglicky, nemecky, rusky, česky, slovensky a iné) 

IS pre každého zákazníka na mieru 

QI komunikuje s ostatnými SW (MS Office, CAD/CAM systémy a inými) 

Široké uplatnenie a flexibilita (prispôsobenie sa individuálnym potrebám jednotlivých 
zákazníkov) 

Unisize a unisex (vhodný pre živnostníkov či nadnárodné kooperácie) 

Rýchle a presné vyhľadávanie dát 

Jednoduchá rozširovanie funkčnosti QI podľa potrieb 

Zamedzuje duplicite údajov 

Poskytuje širokú škálu výstupov v tlačenej podobe  

Zdroj: www.qi.cz. 

4. Funkcionalita a moduly K2 software 

Tab. 4.14 Moduly QI  

Moduly 

Ekonomika Financie Účtovníctvo Majetok Insolvenčný 
register 

 

Ľudské 
zdroje 

Personalistika Mzdy a 
platy 

Dochádzka   

Marketing Sklady Obchod CRM Marketing  

Riadenie 
firmy 

Organizácia a 
riadenie 

Procesy Projekty Workflow  

Výroba Kapacity 
Plánovanie 

výroby 
Riadenie 
výroby 

Riadenie 
akosti 

Technická 
príprava 
výroby 

E-moduly QI Shop QI Portál QI 
Helpdesk 

Redakčný 
systém 

QI Mobile 

Odborné 
moduly 

Servis a 
údržba 

Doprava a 
špedícia 

Pokladničn
ý predaj 

QI Aplikácia Správa 
priestorov 

Zdroj: www.qi.cz. 

 

 

http://www.qi.cz/
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5. Cena 

Spoločnosť vypracováva konkrétnu ponuku až po zoznámení sa s potrebami 

podniku a po definovaní rozsahu a spôsobe nasadenia ERP. 

4.4.8 Saatyho matica  

Pri výbere konkrétneho ERP bude využitá Saatyho matica. Pri tvorbe matice 

párového zrovnania bude použitá stupnica od 1 do 9. Samotné porovnanie kritérií  i 

(hodnoty na riadkoch) a j (hodnoty v stĺpcoch) udávajú veľkosť preferencií, ktoré sa 

vyjadria počtom bodov zo zvolenej stupnice, viz kapitola 2.3.7. Súčasťou tejto 

metódy bude vzájomné porovnávanie jednotlivých požiadavkou na ERP systém, 

pričom jednotlivým preferenciám budú priradené hodnoty zo stupnice, viz Tab. 4.15. 

Na základe geometrického priemeru budú zobrazené váhy konkrétnych požiadavkou. 

Tie, s najvyššími hodnotami sú spoločnosťou preferované pred ostatnými 

požiadavkami.  

Tab. 4.15 Porovnanie jednotlivých požiadavkou na ERP systém 
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Jednoduché 
ovládanie 

 

1 1 3 5 3 5 3 2,54 0,28 

Filtrovateľnosť 
údajov 

 

1 1 3 5 3 5 3 2,54 0,28 

Previazanosť 
s inými SW 

 

1/3 1/3 1 3 1 5 3 1,26 0,14 

Jazyková 
dualita 1/5 1/5 1/3 1 1/3 3 1 0,54 0,06 

Bezpečnosť 
informácii 1/3 1/3 1 3 1 5 3 1,26 0,14 

Ocenenia firmy 

 
1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1 1 0,34 0,04 

Riešenie na 
mieru 

 

1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 1 0,53 0,06 

Celkom        9,00 1,00 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Následne budú porovnávané jednotlivé požiadavky samostatne na základe 

zrovnania konkrétnych produktov ERP. Na podklade geometrického priemeru budú 

zobrazené váhy jednotlivých ERP systémov a to postupne u všetkých požiadavkách 

na IS. Tie s najvyššou váhou budú preferované pred tými s nižšími váhami. Všetky 

výsledky budú na záver zhrnuté v 1 tabuľke, ktorá ukáže poradie jednotlivých 

výsledkov. ERP systémy s najvyššími hodnotami sa najviac približujú prianiam 

vedenia firmy a budú odporučené k implementácii 

Výsledky jednotlivých porovnaní požiadavkou vedenia na ERP systém ukázali, 

že pre podnik sú najdôležitejšie jednoduché ovládanie a vizualita, filtrovateľnosť 

údajov, previazanosť s inými SW a vysoká bezpečnosť informácii. V prílohe č.4, sú 

zobrazené tabuľky a výsledky jednotlivých požiadavkou samostatne na základe 

zrovnania konkrétnych produktov ERP. Výsledky všetkých predchádzajúcich tabuliek 

sú zhrnuté v konečnej tabuľke, ktorá zobrazuje poradie jednotlivých ERP systémov.  

Tab. 4.16 Poradie významnosti jednotlivých ERP systémov 
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Váhy 
kritérií 

0,282 0,282 0,140 0,060 0,140 0,038 0,059 Poradie 

HELIOS  

 

0,109 0,080 0,141 0,110 0,297 0,083 0,227 0,138 

G3 

 

0,109 0,080 0,029 0,094 0,050 0,038 0,031 0,073 

ALTUS  

 

0,039 0,025 0,056 0,041 0,050 0,038 0,031 0,038 

NAV 

 

0,303 0,406 0,350 0,280 0,127 0,172 0,178 0,300 

BYZNYS 

 

0,045 0,042 0,141 0,044 0,050 0,067 0,071 0,061 

S4 

 

0,303 0,183 0,141 0,129 0,297 0,300 0,071 0,222 

QI 

 

0,093 0,183 0,141 0,301 0,127 0,300 0,391 0,168 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Konečné výsledky ukazujú, že najviac sa požiadavkám vedenia spoločnosti 

približuje IS Microsoft Dynamics NAV, ktorý si 30% hodnotou získal vedúce 

postavenie medzi ostatnými produktmi. MONEY S4 (22,2%) a QI (16,8%) si taktiež 

zaslúžia pozornosť vedenia podniku. 



 

78 

 

4.5 Zhrnutie výsledkov, návrhy a odporučenia pre spoločnosť 

Táto podkapitola je venovaná zhrnutiu všetkých významných výsledkov a  

odporúčaní pre podnik do budúcnosti. Cieľom práce bolo navrhnúť postup, ktorým by 

sa mala firma riadiť pri pokuse o úspešné implementovanie ERP systému, pričom 

pozornosť je venovaná postupným krokom už od predimplementačnej fázy až po 

obdobie, kedy bude vybraný systém v spoločnosti zavedený a na rad príde fáza 

hodnotenia úspešnosti daného projektu. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie 

podkladov pre návrh implementácie nového podnikového ERP s možnosťou 

sledovania a hodnotenia výkonnosti podniku a následný výber konkrétneho ERP 

systému. Tomuto výberu predchádzal prieskum trhu a dodávateľov ERP systémov 

v ČR. Až na základe vzájomného porovnania dostupných možností na trhu a prianí 

vedenia na tento systém boli vybrané 3 víťazné systémy, ktorých implementáciou by 

sa mali vyriešiť hlavné problémy spoločnosti a tým zvýšiť výkonnosť a efektívnosť 

jednotlivých firemných procesov a následne aj výkonnosť celého podniku. Ďalším 

z cieľov práce bolo navrhnutie konkrétnych KPI a ich sledovanie vedením, pretože 

správne navolené ukazovatele môžu taktiež napomôcť podniku k zvýšeniu 

efektívnosti a výkonnosti. 

4.5.1 Postupné kroky implementačného procesu 

Vo väčšine podnikov usilujúcich o implementáciu nového alebo o inováciu 

stávajúceho IS vedenie podceňuje dôležitosť jednotlivých fáz implementačného 

procesu, prevažne predimplementačnú fázu. Podcenenie významnosti tejto fázy 

môže viesť k neúspešnosti celého projektu. Preto bol v predchádzajúcom texte 

navrhnutý odporúčaný postup, viz kapitola 4.1, ktorým by sa vedenie malo riadiť 

poprípade inšpirovať pri zostavení vlastného implementačného postupu.  

4.5.2 Výber víťazných ERP a ich vzájomné zrovnanie  

V súčasnosti ERP systém, ktorý nezvyšuje výkonnosť firmy, je prakticky mimo 

hru. K trendom posledných rokov sa pridáva aj zameranie IS na individuálne potreby 

konkrétnych firiem a na previazanosť dát s firemnými procesmi. V praktickej časti boli 

na základe výsledkov CVIS načrtnuté najčastejšie využívané ERP systémy pre SME 

v ČR (hrubý výber). Do užšieho výberu boli vybrané ERP systémy HELIOS Orange, 
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ABRA G3, Altus Vario, Microsoft Dynamics NAV, BYZNYS ERP, MONEY S4 

a QI. Každý systém bol stručne popísaný, ku každému IS boli uvedené referencie od 

iných spoločností, hlavné prínosy plynúce z jeho implementácie, uvedené moduly 

(funkcionalita) a výpočet jeho ceny. Pomocou metódy Saatyho matice boli vybrané 3 

víťazné ERP systémy Microsoft Dynamics NAV, MONEY S4 a QI, ktoré sú 

autorkou práce doporučené k implementovaniu do spoločnosti. Rozhodnutie, pre 

ktorý ERP sa podnik rozhodne je na vedení, avšak dôležité pri výbere je vzájomné 

porovnanie silných a slabých stránok jednotlivých systémov.  

Microsoft Dynamics NAV 

Na základe výsledkov Saatyho matice sa tento ERP stal s najväčším podielom 

(30%) víťazom z trojice vybraných systémov. Najlepšieho bodovania dosiahol u 

výsledkov jednoduchosti ovládania (spolu s MONEY S4), vo filtrovateľnosti 

potrebných údajov a u možnosti previazanosti s inými SW. 

Spoločnosť Microsoft každoročne investuje do rozvoja svojich produktov veľkú 

časť z firemného obratu (snaha o ich neustále zlepšovanie). Dynamics NAV ponúka 

rozsiahlu funkcionalitu (z väčšiny podnikových oblastí), avšak na začiatku je možné 

zakúpenie iba základnej verzie a možnosť rozširovania v budúcnosti. Výhodou je 

jednoduchá a rýchla implementácia, ktorá má za následok zjednodušenie 

obchodných procesov a tým zvýšenie produktivity podniku. Hlavným dôvodom 

zvýšenej produktivity je možnosť minimalizácie časovo náročných a rutinných 

činností zamestnancov a ich vzájomné spolupracovanie a vymieňanie si informácii. 

Nezávislé štúdie ukázali, že žiadny iný ERP nedosahuje takých priaznivých čísel 

návratnosti (priemerná návratnosť investície je 1,5 roka). NAV uľahčuje pracovníkom 

rozhodovania, pretože im poskytuje dáta v reálnom čase. Jedná sa o veľmi flexibilný 

systém, každý zamestnanec si môže sám upraviť vzhľad reportov, obrazoviek, 

poradie políčok, vyfiltrovať potrebné dáta a zoradiť si ich ako sám potrebuje. 

Výhodou je taktiež jednoduchá integrácia na iné Microsoft technológie (Word, Excel, 

Outlook a veľa iných). Dáta zadávané na 1 mieste sú zdieľané v celej spoločnosti, čo 

zrýchľuje firemné operácie, znižuje počet chýb, prináša informácie pre všetkých, kto 

ich potrebuje (maximalizácia efektivity firmy). NAV má podobné užívateľské 

prostredie ako iné známe SW od tejto spoločnosti. Preto je ľahšie (než u iných ERP 

systémov) naučiť sa s ním pracovať a tým sa skracuje aj doba potrebná k učeniu, 
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nákladovosť a čas na školenie pracovníkov. Vysoká bezpečnosť systému je 

samozrejmosťou. 

MONEY S4 

Tento IS získal 2. najvyššie hodnotenie podľa Saatyho matice s celkovým 

podielom 22,2%. V jednoduchosti ovládania a v jednoduchej vizualite tento IS 

dominoval spolu s Microsoft Dynamics NAV, taktiež je preň typická vysoká 

bezpečnosť dát (podiel 31%) a spolu so spoločnosťou dodávajúcou QI je 

najoceňovanejšou firmou. Tento IS dosiahol vyrovnaných výsledkov vo všetkých 

kritériách  a v žiadnej z požiadaviek vedenia firmy na IS výrazne nezaostáva.  

MONEY S4 je IS, ktorý je produktom spoločnosti, ktorá sa môže pýšiť 

množstvom ocenení (napríklad Microsoft Awards, IT Produkt roka, Slovakgold 

a podobne). Základom kvalitného produktu je výborný výrobca, čo je hlavným bodom 

úspešnosti IS S4.  Systém sa vyznačuje jednoduchým ovládaním a kladie dôraz na 

rýchle vyhľadávanie požadovaných údajov (na podklade fulltextového alebo rýchleho 

vyhľadávania). Užívatelia si môžu vytvárať aj vlastné a veľmi zložité kritéria 

vyhľadávania (filtre). Tento IS bol navrhnutý tak, aby sa dokázal maximálne 

prispôsobiť konkrétnemu užívateľovi. Ako ukázali aj výsledky Saatyho matice, S4 je 

ERP, ktorý kladie veľký dôraz na bezpečnú prácu s dátami. Dáta sú uložené na SQL 

serveri v transakčnom režime. Ak dôjde napríklad k výpadku napájania (a počítač nie 

je vybavený záložným zdrojom), tak po opätovnom spustení programu sa je možné 

vrátiť automaticky do stavu pred ukončením transakcie. Ďalšou úlohou bezpečnosti 

S4 je ochrana proti odcudzeniu dát, ktorej súčasťou je možnosť definície obmedzení 

prístupov jednotlivých užívateľov. Výhodou je aj možnosť komunikácie s okolím 

(inými SW). Významnú úlohu zohráva aj nástroj controlling, ktorý dokáže 

vyhodnocovať firmu z rôznych pohľadov a kritérií (prehľad o efektivite celej firmy, 

jednotlivých čiastkových ukazovateľoch či o výkone práce zamestnancov).  

QI 

S hodnotením 16,8% sa stal 3. ERP systémom, ktorý je odporučený autorkou 

práce k implementovaniu do firmy. QI je IS poskytovaný vo veľkom množstve 

jazykov, čo je jednou z jeho výhod. Spoločne s dodávateľom systému MONEY S4 je 
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výrobca QI najoceňovanejšou firmou. Hlavnou výhodou je tvorba IS na mieru pre 

podnik. Avšak QI zaostáva oproti ostatným ERP v jednoduchosti ovládania 

a vizualite, čo je považované za významnú nevýhodu tohto IS.  

Správne informácie v správny čas sú považované za 1 z najväčších 

konkurenčných výhod IS QI. Úspech každej spoločnosti je v dnešnej dobe založený 

na rýchlosti spracovania dát a výbere rozhodujúcich informácii, ktoré umožnia 

podniku nielen včas reagovať na zmeny, ale hlavne tieto zmeny v dostatočnom 

predstihu predvídať, čoho je tento ERP schopný. Unikátnou vlastnosťou QI je 

mimoriadna elasticita, ktorá spočíva v nadpriemerných možnostiach rýchlo sa 

prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníkov. Kedykoľvek je možné taktiež 

doplniť do IS nové funkcie podľa meniacich sa požiadavkou a potrieb podniku. QI je 

mimoriadne bezpečný IS,  zaisťujúci vysokú odolnosť voči negatívnym vonkajším 

vplyvom (šifrovateľnosť dát). Rovnako ako 2 predchádzajúce IS, aj QI je systémom 

otvoreným a dokáže komunikovať o inými SW. Ďalšou výhodou je možnosť pracovať 

súčasne vo viacerých svetových jazykoch.  

4.5.3 Návrh konkrétnych KPI 

Sledovanie KPI je pre každú spoločnosť taktiež veľmi dôležité. Podnik by si mal 

zvoliť také ukazovatele, ktoré majú výrazný dopad na efektívnosť a výkonnosť celého 

podniku. Nie je odporúčané venovať pozornosť veľkému počtu KPI, ale radšej vybrať 

pár (3-10), ale skúmať ich do hĺbky. Ak sa firma v budúcnosti ku kroku implementácie 

naozaj odhodlá, mala by tento fakt zohľadniť aj pri výbere týchto KPI, pretože 

zavedenie ERP do firmy je veľkým a finančne náročným krokom pre podnik. 

Sledovanie správnych KPI môže podniku napomôcť k zefektívneniu jednotlivých 

činností a tým aj k zvýšeniu výkonnosti celého podniku. Autorkou práce sú navrhnuté 

4 konkrétne KPI, viz kapitola  4.3.6, ktoré môžu byť pre vedenie inšpiráciou pri tvorbe 

vlastných KPI.  
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5 Záver 

Cieľom práce bolo vytvorenie podkladov pre návrh implementácie nového 

podnikového ERP s možnosťou sledovania a hodnotenia výkonnosti podniku. 

V súvislosti s týmto cieľom bolo nutné vykonať preskúmanie želaní a požiadavkou 

vedúcich i výrobných pracovníkov, aké zlepšenia (zvýšenie efektívnosti procesov 

v podniku a tým zlepšenie výkonnosti celej firmy) v spoločnosti od zavedenia ERP 

očakávajú a taktiež možností implementácie ERP do spoločnosti. Pri výbere 

konkrétneho ERP systému bola použitá jedna z metód AHP (Saatyho matica), ktorá 

párovým porovnávaním požiadavkou vedenia na IS a vzájomným zrovnaním 

jednotlivých ERP systémov ukázala, že na základe celkovo najvyšších získaných 

hodnôt sú pre podnik doporučené 3 ERP systémy: Microsoft Dynamics NAV, 

MONEY S4 a QI. 

Ak by sa firma rozhodla implementovať ERP systém do podniku, nasledovala 

by fáza, ktorá je pre úspešné zavedenie a následné používanie ERP systému 

najkritickejšia. Prvým krokom implementačného procesu by bola analýza potrieb 

podniku. Na podklade spracovanej SWOT analýzy, dotazníkového prieskumu 

a informácii získaných z porady s predstaviteľmi spoločnosti Asseco Solutions a.s. 

boli vykreslené hlavné požiadavky na ERP, ktoré doviedli predstaviteľov firmy 

k myšlienke o nutnosti systému v spoločnosti. Na základe týchto požiadavkou boli 

načrtnuté hlavné nedostatky (príčiny implementácie IS) a v grafickom spracovaní 

CRT zobrazený hlavný „core“ problém, ktorý brzdí firmu v boji s konkurenciou 

a znižuje jej výkonnosť. Toto grafické znázornenie ukázalo, že „core“ problémom 

firmy sú prevažne menej vzdelaní zamestnanci a zlá spolupráca medzi nimi. Ak chce 

vedenie zlepšiť v budúcnosti výkonnosť spoločnosti, malo by sa zamerať na 

odstránenie tohto nedostatku. Až po podrobnej a všestrannej analýze podniku boli 

z množstva ponúkaných ERP systémov vybrané konkrétne 3 ERP systémy. Tie boli 

zvolené na podklade subjektívneho hodnotenia autorky práce na základe doposiaľ 

získaných informácii na danú tematiku.  

Či spoločnosť pristúpi k implementácii ERP alebo nie, je na rozhodnutí vedenia 

podniku. Na základe skúseností a pozitívnych referencií iných firiem, ktoré 

úspešne implementovali systém ERP, je tento krok v prevažnej miere považovaný za 
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dobrý a to s ohľadom na budúcnosť, zvýšenú výkonnosť a efektivitu firmy. Pre 

úspešnosť danej implementácie je podstatné, aby spoločnosť postupovala podľa 

navrhnutých fáz a jednotlivých krokov implementačného procesu a neznižovala 

významnosť ani jednej fázy. 

Popri implementácii ERP je pre každý podnik dôležité aj sledovanie pre 

spoločnosť významných KPI. Správne navolené ukazovatele a ich podrobné 

skúmanie môžu v budúcnosti výrazne ovplyvniť výkonnosť celej firmy. V práci boli 

navrhnuté 4 KPI a to s prihliadnutím na možnosť danej implementácie ERP do firmy. 

Sledovanie stabilného zisku na základe indexu EBIT (porovnanie EBIT pred a po 

implementácií), návratnosť investície (ROI) na základe obratov (pred a po 

implementácií pri zohľadnení nákladov tejto implementácie), efektivita práce 

zamestnancov s využitím metódy sledovania pracovného dňa (pred a po 

implementácií ERP) a zaistenie optimálneho množstva zásob (využitie analýzy ABC 

s dôrazom na významných zákazníkov z pohľadu tržieb) boli navrhnuté ako KPI, 

ktorým by vedenie malo venovať zvýšenú pozornosť. 
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Zoznam skratiek 

BI - Business Intelligence 

BSC - Balanced scorecard 

CIM - Computer Integrated Manufacturing 

CRM - riadenie vzťahu so zákazníkmi 

CRT - Current Reality Tree 

ERP – Enterprise Resource Planning 

HW - hardware 

ICT - informačné a komunikačné technológie 

IS - informačný systém 

IT - informačné technológie 

JIT - Just in Time 

KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti 

KRI – kľúčové ukazovatele výsledkov 

MRP - Material Requirements Planning 

PI – ukazovatele výkonnosti 

SMA - systém manažmentu akosti 

SME - stredné a malé podniky 

SR – Slovenská republika 

SRM - riadenie vzťahov s dodávateľom 

SW – software 
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TCO – total cost of ownership 

TOP – technicko-organizačné postupy 

ZA – zmocnenec akosti 
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Príloha č. 1   Dotazník pre vedúcich pracovníkov spoločnosti 

1. Označte krížikom, aké aplikácie v PC najčastejšie používate?  

 MS Word 

 MS Excel 

 MS Access 

 MS Outlook 

 Účtovnícky software – aký ...................................................................... 

 Software pre skladovanie - aký ............................................................... 

 Iný software ............................................................................................. 

2. Napíšte, aké podnikové informačné zdroje používate pri práci: 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 

3. Označte krížikom, akým spôsobom si predávate informácie so svojimi 

spolupracovníkmi a podriadenými: 

 E-mail 

 Podnikový server (zdieľanie disku) 

 Zdieľanie dokumentov Office cez Onecloud a podobne 

 Zdieľanie dokumentov v tlačenej podobe 

 

4. Aké typy dokumentov a informácii si predávate v elektronickej podobe? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

5. Aké typy dokumentov a informácii si predávate v tlačenej podobe? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. Aký celkový rozpočet odhadujete na zavedení informačního systému 

(náklady vrátane inštalácie a ceny licencie) 

 menej ako 25 000Kč 

 25 000- 100 000 Kč 

 100 000 - 250 000 Kč 

 250 000 - 500 000 Kč 
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 500 000 – 1milión Kč 

 viac ako 1 milión Kč 

7. V akých jazykoch potrebujete Váš systém?  

 česky 

 slovensky 

 anglicky 

 nemecky 

 rusky 

 iný, doplňte 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

8. Označte krížikom, aké funkcionality od systém vyžadujete: 

 automatizácia podnikových procesov, obeh dokumentov (Workflow 

management) 

 automatizácia procesov v profesionálnych službách (Professional 

servicesautomation) 

 automatizácia predajných činností (Salesforceautomation) 

 biznis inteligencia (Business intelligence) 

 call centrum 

 cenový a produktový konfigurátor 

 financie a účtovníctvo 

 integrácia podnikových aplikácii 

 ľudské zdroje 

 mzdy 

 manažment kvality 

 manažment nákupu 

 manažment obchodných operácii 

 marketing manažment 

 výroba 

 monitorovanie biznis aktivít v reálnom čase 

 pokročilé plánovanie 

 prepravný/dopravný manažment 

 riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) 

 riadenie zásob (inventory management) 

 servis a suport zákazníkov 

 sklady, logistika a distribúcia 

 snímače čiarových kódov 

 správa majetku (Enterprise asset management) 

 systém na riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM) 

 veľkoobchod 
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 maloobchod 

 iné, doplňte 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

9. Označte krížikom, ktoré kľúčové ukazovatele výkonnosti sú z pohľadu 

vašej práce dôležité sledovať: 

 ekonomické ukazovatele (tržby, zisk, návratnosť investícii, likvidita, 

podiel na trhu, produktivita kapitálu, priemerné výdavky na vzdelávanie 

zamestnancov,...) 

 ukazovatele kvality (počet reklamácii, interných problémov kvality, % 

šrotu,...) 

 ukazovatele výkonnosti procesov (OEE, počet zlepšovacích návrhov, 

produktivita práce,...) 

 bezpečnostné/environmentálne ukazovatele (% úrazovosti, šetrenie 

energii,...) 

 ukazovatele zásob (obrátkovosť zásob, výška skladových zásob,...) 

 systém previazaných ukazovateľov (náklady na údržbu, náklady na 

opravy, suma v náhradných dieloch,...) 

 iné, vymenujte, aké konkrétne ukazovatele sú pre vás potrebné 

sledovať: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Príloha č. 2 Dotazník pre všetkých pracovníkov spoločnosti 

Dobrý deň. Volám sa Martina Cíchová a som študentkou ekonomickej fakulty, VŠB-

TUO v Ostrave. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníkov, pretože Vaše 

skúsenosti a znalosti z firemného prostredia mi môžu výrazne pomôcť pri písaní 

diplomovej práce. Vopred veľmi pekne ďakujem. 

1. Pohlavie: 

 muž 

 žena 

2. Oblasť, v ktorej pracujete: 

 riadiaca činnosť (manažment) 

 výrobná činnosť 

3. Označte krížikom, čo podľa Vás patrí medzi silné stránky spoločnosti: 

 dobré postavenie spoločnosti na českom trhu 

 výborné vzťahy s partnermi a zákazníkmi 

 kladné referencie spoločnosti od jej zákazníkov 

 kvalitný manažment a vzdelaní zamestnanci 

 silná customizácia produktu podľa požiadavkou zákazníkov 

 certifikácia akosti (kvality) 

 vysoko kvalitné produkty/služby 

 dobrý rating spoločnosti 

 efektívne investície do vývoja výrobkov a služieb 

 efektívne výrobné postupy a výrobné zariadenia 

 nízka poruchovosť vo výrobe 

 vysoká diverzifikácia (odlíšenie) výrobkov a služieb 

 jedinečný know-how, goodwill a patenty 

 výrobné procesy a postupy poskytujúce konkurenčné výhody 

 finančná sila a zdravie podniku 

 dobrý prístup zamestnancov k informačným zdrojom 

 iné ............................................................................................................ 

4. Označte krížikom, čo podľa Vás patrí medzi slabé stránky spoločnosti: 

 nedostatočne zaškolení zamestnanci 

 nekvalitný manažment  

 nezárobkové zákazky 

 nekvalitné výrobky a služby 

 nedostatočná motivácia zamestnancov 

 zlé umiestnenie firmy 

 nízka bonita spoločnosti 
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 zastarané neefektívne výrobné postupy a výrobné zariadenia 

 vysoká poruchovosť vo výrobe 

 nízka diverzifikácia (odlíšenie) výrobkov či služieb oproti konkurencii 

 nedostatočný prístup zamestnancov k informačným zdrojom  

 iné ............................................................................................................  

5. Označte krížikom, čo podľa Vás patrí medzi príležitosti spoločnosti: 

 rozvoj a využitie nových trhov a získanie nových zákazníkov 

 rozvoj a využitie nových distribučných ciest (internet) 

 nárast predajov súčasným zákazníkom 

 vývoj nových produktov  

 vznik strategických partnerstiev, fúzia s inou spoločnosťou 

 získanie kľúčových zamestnancov od konkurencie 

 vznik novej technológie (nové výrobné postupy, materiály, softwarové 

riešenie) 

 výhodná konkurenčná pozícia 

 iné ............................................................................................................  

6. Označte krížikom, čo podľa Vás môže ohroziť spoločnosť v budúcnosti: 

 strata významného zákazníka alebo dodávateľa 

 posilnenie konkurencie (získanie novej technológie) 

 zastaranie technológie spoločnosti 

 cenová vojna s konkurenciou 

 zvyšovanie cien od dodávateľov 

 iné ............................................................................................................  

7. Viete, čo je to ERP systém (plánovanie podnikových zdrojov): 

 áno 

 nie 

8. Označte krížikom, aké aplikácie v PC najčastejšie používate? 

 MS Word 

 MS Excel 

 MS Access 

 MS Outlook 

 Účtovnícky software – aký....................................................................... 

 Software preskladovanie - aký ................................................................ 

 Iný software .............................................................................................. 

9. Napíšte, aké podnikové informačné zdroje používate pri práci? 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 
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 ............................................... 

 ............................................... 

 

10. Označte krížikom, akým spôsobom si predávate informácie so svojimi 

spolupracovníkmi a podriadenými: 

 E-mail 

 Podnikový server (zdieľanie disku) 

 Zdieľanie dokumentov Office cez Onecloud a podobne 

 Zdieľanie dokumentov v tlačenej podobe 

10. Aké typy dokumentov a informácii si predávate v elektronickej podobe? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

11. Aké typy dokumentov a informácii si predávate v tlačenej podobe? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

12. Označte krížikom, ktoré kľúčové ukazovatele výkonnosti sú z pohľadu 

vašej práce dôležité sledovať: 

 ekonomické ukazovatele (tržby, zisk, návratnosť investícii, likvidita, 

podiel na trhu, produktivita kapitálu, priemerné výdavky na vzdelávanie 

zamestnancov,...) 

 ukazovatele kvality (počet reklamácii, interných problémov kvality, % 

šrotu,...) 

 ukazovatele výkonnosti procesov (OEE, počet zlepšovacích návrhov, 

produktivita práce,...) 

 bezpečnostné/environmentálne ukazovatele (% úrazovosti, šetrenie 

energii,...) 

 ukazovatele zásob (obrátkovosť zásob, výška skladových zásob,...) 

 systém previazaných ukazovateľov (náklady na údržbu, náklady na 

opravy, suma v náhradných dieloch,...) 

 iné, vymenujte, aké konkrétne ukazovatele sú pre vás potrebné 

sledovať: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Príloha č. 3 Prehľad ERP systémov 

Názov produktu Výrobca Dodávateľ 

abas ERP Distribution 

ABAS AG ABAS AG 

abas ERP Production  

ABAS AG ABAS AG 

ABRA G3 

ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. 

ABRA G4 

ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. 

ACC 4.00 

Accord, spol. s r.o. Accord, spol. s r.o. 

ALTEC Aplikace 

ALTEC a.s. ALTEC a.s. 

Altus Vario  

Altus software s.r.o. Altus software s.r.o. 

AQUILA A2 

AQUILA TS s.r.o. AQUILA TS s.r.o. 

AR-RIS 

Saul IS spol. s r.o. Saul IS spol. s r.o. 

Arowana Projecta 

AQUASOFT spol. s r.o. AQUASOFT spol. s r.o. 

AZ.PRO 

PROSPEKS-IT, a.s. PROSPEKS-IT, a.s. 

BEEP TWIST 
INSPIRE 

Beep s.r.o. Beep s.r.o. 

Bílý Motýl  

BM Servis s.r.o. BM Servis s.r.o. 

BMD COMMERCE  

BMD Systemhaus GmbH BMD Systemhaus GmbH 

BYZNYS ERP  

J.K.R. J.K.R. 

Comarch ERP 
Enterprise 

Comarch AG Comarch AG 

ComSTAR 2000 

ComSTAR, spol. s r.o. ComSTAR, spol. s r.o. 

DIALOG 3000S 

Control spol. s r.o. Control spol. s r.o. 

DIMENZE++  

CENTIS, spol. s r.o. CENTIS, spol. s r.o. 

Dynamic Logistics & 
Distribution 

Allium, s.r.o. Allium, s.r.o. 

Dynamic 
Manufacturing 

Allium, s.r.o. Allium, s.r.o. 

EasyTechnology 

TD-IS, s.r.o. TD-IS, s.r.o. 

ENTRY 

HJ-SOFT, s.r.o. HJ-SOFT, s.r.o. 

EPASS 

EPASS s.r.o. EPASS s.r.o. 

Epicor ERP Epicor Software Corporation Epicor Software Corporation 

eso/enterprise 
solution 

HT Solution s.r.o. HT Solution s.r.o. 

ESO9 Profi 

ESO9 international a.s. ESO9 international a.s. 

ESO9 Start 

ESO9 international a.s. ESO9 international a.s. 

ESYCO(.NET) 

E LINKX a.s. E LINKX a.s. 

Exact Globe Next  

Exact Software CEE s.r.o. Exact Software CEE s.r.o. 

FIS  

FULLCOM systems s.r.o. FULLCOM systems s.r.o. 

FlexiBee  

ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. 

GARIS 

TatraSoft Group s.r.o. TatraSoft Group s.r.o. 

GORDIC GINIS 

GORDIC spol. s r.o. GORDIC spol. s r.o. 

HELIOS Fenix 

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/abas-erp-distribution-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/abas-erp-production-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/abra-g3-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/abra-g4-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/acc-4-00.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/altec-aplikace-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/altus-vario-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/aquila-a2-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/ar-ris-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/arowana-projecta-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/az-pro-4.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/beep-twist-inspire-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/beep-twist-inspire-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/bily-motyl-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/bmd-commerce-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/byznys-erp-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/comarch-erp-enterprise-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/comarch-erp-enterprise-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/comstar-2000-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dialog-3000s-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dimenze--2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dynamic-logistics-distribution-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dynamic-logistics-distribution-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dynamic-manufacturing-4.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/dynamic-manufacturing-4.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/easytechnology-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/entry-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/epass-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/epicor-erp-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/eso-enterprise-solution.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/eso-enterprise-solution.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/eso9-profi.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/eso9-start.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/esyco-net-.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/exact-globe-next-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/fis.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/flexibee-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/garis.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/gordic-ginis.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/helios-fenix.htm
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HELIOS Green 

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

HELIOS Orange 

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

HELIOS SPIN 

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

HELIOS Wéčko 

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

i/2  

Polynorm Software AG Polynorm Software AG 

I6 

CyberSoft, spol. s r.o. CyberSoft, spol. s r.o. 

IDEA ERP 

IDEA, spol. s r. o. IDEA, spol. s r. o. 

IFS Aplikace IFS AB IFS AB 

IMPULS 32 

NOVA-SOFT spol. s r.o. NOVA-SOFT spol. s r.o. 

INFOpower 

RTS, a.s. RTS, a.s. 

INFOR ERP LN 

Infor Infor 

INFOR ERP LX 

Infor Infor 

INFOR ERP VISUAL 

Infor Infor 

Infor ERP XA  

Infor Infor 

Infor M3 

Infor Infor 

INFOR MAX+  

Infor Infor 

Infor SunSystems 

Infor Infor 

INFOR SyteLine 

Infor Infor 

Informační systém K2  

K2 atmitec s.r.o. K2 atmitec s.r.o. 

INFOS  

Infos 2001 spol. s r.o. Infos 2001 spol. s r.o. 

Inside software nicety 

Inside software s.r.o. Inside software s.r.o. 

IS ENERGIS 

INSTAR ITS Ostrava, a.s. INSTAR ITS Ostrava, a.s. 

IS FLORES FLORES Software s.r.o. FLORES Software s.r.o. 

 KARAT 

KARAT Software a.s. KARAT Software a.s.  

KOSTKA Pro SB 

APEX Computer, s.r.o. APEX Computer, s.r.o. 

KTKw 

KTK SOFTWARE s.r.o. KTK SOFTWARE s.r.o. 

Magion  

MAGION system, a.s. MAGION system, a.s. 

Microsoft Dynamics 
AX 

Microsoft s.r.o. Microsoft s.r.o. 

Microsoft Dynamics 
NAV  

Microsoft s.r.o. Microsoft s.r.o. 

Money S4 

CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

Money S5 

CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

myGEM 

Gemco, s.r.o. Gemco, s.r.o. 

myWAC 

myWAC TECHNOLOGIES 
s.r.o. 

myWAC TECHNOLOGIES 
s.r.o. 

NET Genium ERP 

NetGenium s.r.o. NetGenium s.r.o. 

NetSuite ERP 

NetSuite Inc. NetSuite Inc. 

Notia Business 
Server  

NOTIA Informační systémy NOTIA Informační systémy 

OBIS 

U&SLUNO a.s. U&SLUNO a.s. 

OpenERP 

Monte CZ s.r.o. Monte CZ s.r.o. 

OR-SYSTEM 

OR-CZ spol. s r.o. OR-CZ spol. s r.o. 

Oracle JD Edwards 

Oracle Oracle 

http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/helios-green-5.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/helios-orange-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/helios-spin-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/helios-wecko-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/i-2-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/i6.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/idea-erp-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/ifs-aplikace.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/impuls-32.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infopower-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-erp-ln-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-erp-lx-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-erp-visual-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-erp-xa-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-m3-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-max--2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-sunsystems-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infor-syteline-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/informacni-system-k2-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/infos.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/inside-software-nicety-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/is-energis.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/karat-2.htm
http://www.karatsoftware.cz/?utm_source=systemonline.cz&utm_medium=sponzorovany_odkaz&utm_campaign=karat
http://www.karatsoftware.cz/?utm_source=systemonline.cz&utm_medium=sponzorovany_odkaz&utm_campaign=karat
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/kostka-pro-sb-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/ktkw-4.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/magion-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/microsoft-dynamics-ax-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/microsoft-dynamics-ax-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/microsoft-dynamics-nav.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/microsoft-dynamics-nav.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/money-s4-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/money-s5-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/mygem-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/mywac-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/net-genium-erp-4.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/netsuite-erp-3.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/notia-business-server.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/notia-business-server.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/obis-2.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/openerp.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/or-system-1.htm
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/oracle-jd-edwards-1.htm
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Oracle PeopleSoft 
Enterprise 

Oracle Oracle 

ORAKISS 

Sigmasoft s.r.o. Sigmasoft s.r.o. 

Orsoft 

ORTEX spol. s r.o. ORTEX spol. s r.o. 

PERISKOP Accord, spol. s r.o. Accord, spol. s r.o. 

POHODA E1 2014 STORMWARE s.r.o. STORMWARE s.r.o. 

PREMIER system PREMIER system, a.s. PREMIER system, a.s. 

PROXIO 
MARBES CONSULTING 
s.r.o. 

MARBES CONSULTING 
s.r.o. 

PSIpenta PSI AG PSI AG 

PSW/erp kWare, s.r.o. kWare, s.r.o. 

QAD Enterprise 
Applications 

QAD Inc. QAD Inc. 

QI DC Concept a.s. DC Concept a.s. 

QML Q - COM, spol. s r.o. Q - COM, spol. s r.o. 

RIS Saul IS spol. s r.o. Saul IS spol. s r.o. 

SAP All-in-One SAP ČR,spol. s r.o. SAP ČR,spol. s r.o. 

SAP Business One SAP ČR,spol. s r.o. SAP ČR,spol. s r.o. 

SAP Business Suite SAP ČR,spol. s r.o. SAP ČR,spol. s r.o. 

SappyCar SAP ČR,spol. s r.o. SAP ČR,spol. s r.o. 

Signys TreSoft s.r.o. TreSoft s.r.o. 

Smart4Web ERP M2000 spol. s r.o M2000 spol. s r.o 

SOFIX SOFICO-CZ, a. s. SOFICO-CZ, a. s. 

Soft-4-Sale MTJ Service, s.r.o. MTJ Service, s.r.o. 

SOFTIP PACKET SOFTIP a.s. SOFTIP a.s. 

SOFTIP PROFIT 
PLUS 

SOFTIP a.s. SOFTIP a.s. 

TeamOnline TeamOnline a.s. TeamOnline a.s. 

Trilex TRINIDON, spol. s r. o. TRINIDON, spol. s r. o. 

Vema Vema, a. s. Vema, a. s. 

VENTUS KVADOS, a.s. KVADOS, a.s. 

Vision32 Vision Praha s.r.o. Vision Praha s.r.o. 

WAK INTRA WAK System, spol. s r.o. WAK System, spol. s r.o. 

WAM S/3 MIKROS, a.s. MIKROS, a.s. 
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Príloha č. 4 Výběr ERP systému pomocí metody AHP 

Saatyho matica - Jednoduché ovládanie 
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HELIOS 

 

1 1 3 1/3 3 1/3 1 1,00 0,11 

G3 

 

1 1 3 1/3 3 1/3 1 1,00 0,11 

ALTUS 

 

1/3 1/3 1 1/7 1/3 1/7 1 0,36 0,04 

NAV 

 

3 3 7 1 7 1 3 2,79 0,30 

BYZNYS 

 

1/3 1/3 3 1/7 1 1/7 1/3 0,42 0,05 

S4 

 

3 3 7 1 7 1 3 2,79 0,30 

QI 

 

1 1 1 1/3 3 1/3 1 0,85 0,09 

Celkom        9,22 1,00 

 

Saatyho matica - Filtrovateľnosť potrebných údajov 
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HELIOS 

 

1 1 5 1/7 3 1/3 1/3 0,81 0,08 

G3 

 

1 1 5 1/7 3 1/3 1/3 0,81 0,08 

ALTUS 

 

1/5 1/5 1 1/9 1/3 1/5 1/5 0,25 0,02 

NAV 

 

7 7 9 1 5 3 3 4,11 0,41 

BYZNYS 

 

1/3 1/3 3 1/5 1 1/5 1/5 0,43 0,04 

S4 

 

3 3 5 1/3 5 1 1 1,85 0,18 

QI 

 

3 3 5 1/3 5 1 1 1,85 0,18 

Celkom        10,12 1,00 
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Saatyho matica - Previazanosť s inými SW 

 

H
E

L
IO

S
 

 

 
G

3
 

 

A
L

T
U

S
  

 

N
A

V
 

 

B
Y

Z
N

Y
S

 

 

S
4
 

 

Q
I  G
e

o
m

e
tr

ic
k
ý
 

p
ri
e

m
e

r 

 V
á

h
y
 

 

HELIOS 

 

1 5 3 1/3 1 1 1 1,26 0,14 

G3 

 

1/5 1 1/3 1/7 1/5 1/5 1/5 0,26 0,03 

ALTUS  

 

1/3 3 1 1/5 1/3 1/3 1/3 0,50 0,06 

NAV 

 

3 7 5 1 3 3 3 3,11 0,35 

BYZNYS 

 

1 5 3 1/3 1 1 1 1,26 0,14 

S4 

 

1 5 3 1/3 1 1 1 1,26 0,14 

QI 

 

1 5 3 1/3 1 1 1 1,26 0,14 

Celkom        8,90 1,00 

 

Saatyho matica - Jazyková dualita 
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HELIOS 

 

1 1 3 1/3 3 1 1/3 1,00 0,11 

G3 

 

1 1 5 1/3 3 1/3 1/5 0,85 0,09 

ALTUS 

 

1/3 1/5 1 1/5 1 1/3 1/5 0,37 0,04 

NAV 

 

3 3 5 1 5 3 1 2,54 0,28 

BYZNYS 

 

1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 1/5 0,39 0,04 

S4 

 

1 3 3 1/3 3 1 1/3 1,17 0,13 

QI 

 

3 5 5 1 5 3 1 2,73 0,30 

Celkom        9,05 1,00 
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Saatyho matica - Vysoká bezpečnosť informácii 
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HELIOS 

 

1 5 5 3 5 1 3 2,73 0,30 

G3 

 

1/5 1 1 1/3 1 1/5 1/3 0,46 0,05 

ALTUS  

 

1/5 1 1 1/3 1 1/5 1/3 0,46 0,05 

NAV 

 

1/3 3 3 1 3 1/3 1 1,17 0,13 

BYZNYS 

 

1/5 1 1 1/3 1 1/5 1/3 0,46 0,05 

S4 

 

1 5 5 3 5 1 3 2,73 0,30 

QI 

 

1/3 3 3 1 3 1/3 1 1,17 0,13 

Celkom        9,18 1,00 

 

Saatyho matica - Ocenenia podniku 
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HELIOS 

 

 

1 3 3 1/5 3 1/5 1/5 0,80 0,08 

G3 

 

1/3 1 1 1/7 1 1/7 1/7 0,37 0,04 

ALTUS  

 

1/3 1 1 1/7 1 1/7 1/7 0,37 0,04 

NAV 

 

5 7 7 1 1/7 1 1 1,66 0,17 

BYZNYS 

 

1/3 1 1 7 1 1/7 1/7 0,65 0,07 

S4 

 

5 7 7 1 7 1 1 2,90 0,30 

QI 

 

5 7 7 1 7 1 1 2,90 0,30 

Celkom        9,65 1,00 
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Saatyho matica - Riešenie na mieru 
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HELIOS 

 

1 7 7 1 5 5 1/3 2,36 0,23 

G3 

 

1/7 1 1 1/5 1/3 1/3 1/9 0,32 0,03 

ALTUS  

 

1/7 1 1 1/5 1/3 1/3 1/9 0,32 0,03 

NAV 

 

1 5 5 1 3 3 1/3 1,85 0,18 

BYZNYS 

 

1/5 3 3 1/3 1 1 1/5 0,74 0,07 

S4 

 

1/5 3 3 1/3 1 1 1/5 0,74 0,07 

QI 

 

3 9 9 3 5 5 1 4,06 0,39 

Celkom        10,39 1,00 

 

 


