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Anotace 

V předložené práci je popis důvodů implementace nového informačního systému do 

firmy Sittech Hydraulika s.r.o. a Sittech CZ s.r.o. a zhodnocení jeho potenciálu pro rozvoj 

společnosti. V první části je krátce představena firma, její struktura a seznámení 

s předmětem činnosti. Poté následuje popsání současného podnikového informačního 

systému všeobecně a poté přímý popis jeho nedostatků. V další části je vysvětlen pojem 

restrukturalizace, užití informačních systémů jako nástroje pro rozvoj podniku a jejich 

přínosy pro firmu. Další část se zabývá analyzováním požadavků na nový informační 

systém důležitými pro výběr dodavatele a popisuje návrhy řešení jednotlivých požadavků 

od vybraného dodavatele. Poslední část se popisuje implementaci nového informačního 

systému a vnitropodnikové změny, které po implementaci nového systému nastaly.  

Klíčová slova:  

Informační systém, kritéria, restrukturalizace a revitalizace, implementace 

Summary 

The subject of the presented bachelor´s thesis is a description of the reasons to 

implement a new information system to the company Sittech Hydraulics Ltd. and Sittech 

CZ Ltd. and evaluation of its potential for development of the companies. The text is 

divided into several parts. The first part is a short introduction of the company, its 

oraganization structure and familiarization with the activity. This is followed by the 

description of the current enterprise information system in general, and then direct 

description of his shortcomings. The next section explains the concept of restructuring, use 

of information systems as a tool for business development and their contributions for the 

company. Another section deals with analyzing the requirements of the new information 

system relevant to supplier selection and describes the proposed solutions to the 

requirements of the selected contractor. The last part describes the implementation of a 

new information system and internal changes after implementation of the new system has 

occurred. 
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Úvod 

V každé době je prostředkem úspěchu v podnikání informovanost a znalosti. Tyto 

komodity se však v průběhu doby mění a je důležité umět se rychle přizpůsobovat 

současným trendům. Pokud například v dobách průmyslové revoluce bylo úspěchem 

dosažení největší kvantity s pokud možno nejnižšími náklady, poté úspěch v dnešní době je 

dosažení nejvyšší kvality v nejkratším čase. Pokud člověk chce splňovat tyto cíle, mít 

možnost je aktivně ovlivňovat a dynamicky je měnit, musí k tomu mít i náležité 

prostředky. [13] 

Informační a komunikační technologie (ICT - z anglického Information and 

Communication Technologies), česky též IKT, zahrnuji veškeré technologie používané pro 

komunikaci a práci s informacemi. [14] ICT v podnikatelském sektoru mají 

nezastupitelnou roli již řadu let. V současné době jsou firmy, které nepoužívají pro svou 

činnost počítače, počítačové sítě a nemají profil na internetových stránkách, snad už 

unikátem. Neustále dochází k inovaci komunikací a možností šířeni informací jak mezi 

firmami a ostatními subjekty ve společnosti, tak i v rámci firmy samotné prostřednictvím 

ICT. Moderní technologie a systémy umožňuji nové způsoby provádění jednotlivých 

činností firmy, počínaje její prezentací na webových stránkách a čistě elektronickým 

obchodováním konče. ICT a jejich použití nabízí významné pracovní příležitosti, stimuluje 

růst, podněcuje firmy k investicím do inovací a může přispět ke zvýšení 

konkurenceschopnosti. [15] 

Dnes nám tuto možnost konkurenceschopnosti poskytují podnikové informační 

systémy. Se stále rychleji se měnícím ekonomickým prostředím ve společnosti jsou i na 

informační systémy ve firmách kladeny vyšší požadavky. Dříve všeobecně využitelný 

systém se v dnešní době specifikuje firmám na míru tak, aby byl co nejlépe využit 

potencionál systému a tím podpořil firmu v její činnosti. Je upravován a programován aby 

provázal firemní strategii s potřebami, které vyplývají z cyklu životnosti finálního výrobku 

nebo poskytované služby. Dobře a spolehlivě fungující informační systém ve firmě není 

zárukou úspěchu, nemá hmotnou finanční návratnost, ale je strategickou výhodou a 

zdrojem firemního rozvoje. Zajišťuje vývoj a přežití podniku na trhu v dlouhodobějším 

horizontu. [15] 
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Pro firmy využívající informační systém je základem, aby takový systém splňoval 

požadavky a specifikace firemního zaměření a jejich business strategie. Bohužel je to však 

jedna z nejvíce podceňovaných fází při zavádění systému – tvorba požadavků a zadání. A 

to i přesto, že tato fáze může mít ve finále největší dopad na celkové náklady 

implementace. Častou chybou bývá jednak definování maximálních požadavků, které 

následně vedou k předimenzovanému a předraženému řešení nebo naopak pouze 

stručnému zadání, kdy zákazník očekává celou řadu samozřejmých funkcí, které pak musí 

být doplňovány a tak dochází ke zpoždění spuštění provozu a zbytečným nákladům. 

Tématem této bakalářské práce je návrh implementace informačního systému 

v podmínkách malého až středního podniku, jehož využití by následně mělo vést ke změně 

organizace práce, zrychlení dílčích úkolů, odbourání současné časové náročnosti a využití 

informačních technologií k zefektivnění provozu. Toto téma jsem nezvolil náhodně, 

pracuji totiž ve firmě, která až doposud fungovala jako malý, spíše skoro rodinný podnik, 

avšak v současné době investuje do stavby nové haly a do rozšíření provozu. Což s sebou 

logicky přináší velké změny, jednak ve struktuře fungování, tak ve zvyšování nároků na 

efektivitu zdroje podnikání. 

Tato práce je zaměřena na změny, které probíhaly ve firmě, při přechodu 

z informačního systému Money S3 na lepší, výkonnější a komplexnější verzi. V první části 

jsou popsány stěžejní nedostatky systému Money S3 a požadavky na nový systém, který je 

následně implementován. V druhé části je popsáno, jak probíhala a jak nadále bude 

probíhat restrukturalizace ve společnosti a realizace zavedení systému, požadavky na 

technologii a zabezpečení. 

Cílem této práce je zpracování postupu změny ze současného IS na nový tak, aby se 

firma vyhnula zbytečným nákladům, časové náročnosti a předimenzovanému systému. 

Nový systém by měl přinést uživatelům pohodlnější a rychlejší práci, více možností a 

efektivitu využití jeho kapacity pro budoucí rozvoj společnosti.  
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1 Charakteristika podniku 

V této kapitole je stručně popsána historie, vývoj a činnost společností Sittech CZ a 

Sittech Hydraulika. Nejprve zakládající společnosti Sittech CZ, která před více než 

patnácti lety odstartovala svůj rozvoj v jedné malé kanceláři a která dnes sídlí v nové 

výrobní hale a může se pochlubit ročními obraty v řádu desítek milionů. Tato společnost 

v průběhu své existence pomohla založit i dceřinou společnost Sittech Hydraulika, jejíž 

vývoj je zde také popisován a ve které v současné době pracuji.  

Firma SITTECH CZ 

Společnost SITTECH CZ byla založena v roce 2000. Zajišťuje dodávky, výrobu a 

technický servis v oblasti průmyslového těsnění a izolací, zpracování pryžových materiálů, 

technických plastů a poskytováním služeb v sektoru průmyslových těsniv. Firma vznikla 

odloučením z české sekce nadnárodního dodavatele po jeho rozpadu na českém trhu. 

Zpočátku se firma soustředila hlavně na obchod s hotovými výrobky, později rozvinula 

vlastní výrobní sekci, rozšířila pole působnosti i na zahraniční trhy a začala dodávat 

komplexní řešení na míru. Stále však fungovala na bázi menšího podniku 

s celkovým počtem 6 zaměstnanců. Od té doby prošla společnost masivním rozvojem, 

který byl spojen s plynulým nárůstem výroby i zvýšením počtu zaměstnanců. Za velice 

důležitý milník v rozvoji společnosti je považován rok 2006. V tomto roce se jednatel 

firmy rozhodl pro vytvoření nové dceřiné společnosti a spojil se společníkem.  

Firma SITTECH-HYDRAULIKA 

Společnost SITTECH-HYDRAULIKA vznikla jako dceřiná společnost firmy 

SITTECH CZ. Soustředí se na poskytování komplexních služeb v oboru těsnění 

hydraulických a pneumatických systémů, rotačních a statických aplikací v průmyslové 

výrobě. Hlavním předmětem činnosti je zakázková výroba těsnění na míru a přání 

zákazníků, poskytuje ale také dodávky standartních těsniv podle norem, zpracování 

technických návrhů, repase a přetěsnění již používaných válců a hydraulických segmentů a 

poskytování služeb spojených s údržbou provozu zákaznické firmy. Společnost se během 

let rozrostla z původních pěti zaměstnanců na současných 22. [2] 
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Firmy jsou v současné době na českém trhu stálé a začínají významně podnikat i na 

zahraničních trzích. Jsou také držitelem certifikátu o splnění podmínek pro normu ČSN EN 

ISO 9001:2009. Mezi významné zákazníky patří společnosti ČEZ a.s., Severočeské doly 

a.s., Unipetrol a.s., Czech Coal Services a.s., Lovochemie a.s., AGC AUTOMOTIVE 

Czech a.s., BIS Czech a.s., Sandvik Precision Tubes spol. s.r.o., Constellium a.s. a 

v neposlední řadě České dráhy a.s. [2] 

Z pohledu firemního vývoje byl rokem stabilizace, zkvalitňování všech zdrojů a 

expanze na trhu, rok 2012. Zejména pak proběhlo mnoho interních změn. Došlo k 

přehodnocení mnoha procesů a ke stanovení plánů do budoucna. Velký tlak byl kladen na 

optimalizaci a efektivitu, a to se stalo důvodem odborného rozvoje stávajících 

zaměstnanců. Ještě před několika lety se vyrábělo způsobem, kdy zaměstnanci měli svou 

konkrétní pracovní pozici a nemuseli během výroby přecházet z jedné operace na druhou. 

Dnes, v rámci jejich flexibilního využití, a zejména také v rámci optimalizace, zaměstnanci 

nejen vyrábějí, kompletují a testují válce, ale jsou schopní všechny tyto činnosti zvládat v 

rámci celé výroby. Poptávka neustále rostla, a proto firma využila těchto možností pro 

expanzi. Vedení společnosti Sittech-Hydraulika se rozhodlo pro výstavbu nové výrobní 

haly, kam se obě dvě společnosti v této chvíli stěhují. Nejenže nové prostory poskytují 

zvětšení skladovací plochy, rozšíření dílenské části, ale také prostor pro nové technologie. 

Společnost nakoupila nové výrobní stroje pro CNC obrábění a stroj na výrobu vlastního 

materiálu. Chce tak rozšířit svou kapacitu a vstoupit i na trh obchodu s výrobními 

materiály.  

Obě dvě společnosti spolu úzce spolupracují už od samého začátku, proto se také 

v minulosti rozhodly pro stejný informační systém. A jelikož sídlí, i nadále budou, v jedné 

budově, tak i pro stejnou firemní síť, která společnosti propojuje a sdílí data. Na tomto 

rozhodnutí by se nemělo nic měnit ani v novém působišti. Síť v současné době propojuje 

18 počítačů přes jeden server. V nové hale by se však tento počet měl až zdvojnásobit. 

S tím jsou spojené i vzniklé problémy se současným systémem a přirozeně vznikají nároky 

na nový stav systému. 
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1.1 Předpokládaný vývoj společnosti 

Společnost má v současné době velmi dobrou pozici na trhu a dá se předpokládat,  

že tak tomu bude i do budoucna. Prací zkušených zaměstnanců, především v oblasti 

technické a projektové činnosti, dochází k neustálé inovaci sortimentu výrobků a služeb, 

čímž získává náskok před konkurencí, který se snaží udržet nebo dokonce zvýšit. Důležitá 

byla rozhodnutí o stavbě nové výrobní haly a nového, reprezentativního sídla společnosti, 

které by mohlo společnosti vytvořit nové možnosti v rozmachu na trhu, a také rozhodnuti  

o implementaci nového informačního systému, od kterého si vedení společnosti slibuje 

především zrychlení a zkvalitnění některých firemních procesů. Společnost od systému 

očekává výraznou asistenci v dalším rozvoji a s jeho pomocí chce pokrýt plánování a řízení 

vnitropodnikových procesů, které budou postupně transformovány na všech úrovních 

řízení. Prvotním požadavkem od systému byla změna procesu zpracování objednávky do 

výroby, další na řadu přišla logistika a řízení skladu a do budoucna společnost počítá 

s transformací logistického řetězce výrobku, změnou koloběhu a spravování dokumentace 

a v neposlední řadě reorganizací administrace. Všechny vnitropodnikové procesy mají být 

dále řízeny pomocí nového IS. 

Do konce srpna roku 2015 bude dokončena fáze zkušebního provozu zmiňovaného 

nového sídla společnosti. Společnost tím získala lepší pracovní prostředí pro své 

zaměstnance, nové reprezentační prostory a strategické umístění firmy. 
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2 Současná implementace informačního systému 

V dobách svého vzniku společnost SITTECH CZ využívala základní verzi systému 

Helios od firmy Asseco Solutions. Není mi znám důvod, proč od tohoto systému opustila, 

ale v roce 2006, s příchodem nového společníka a vznikem dceřiné společnosti, se vedení 

rozhodlo pro nákup ekonomického systému Money S3 od společnosti CÍGLER 

SOFTWARE a.s, který byl doposud využíván v obou společnostech. 

2.1 Money S3 

Systém Money S3 je v základu řazen mezi účetní programy a je vhodný hlavně pro 

menší až střední firmy. Je komplexním řešením pro vedení účetnictví, obsahuje však i 

moduly pro vedení základního skladového hospodářství, objednávek, kompletních 

fakturací, evidenci majetku, mezd a jízd. Je to komerční modulový systém, není tedy 

zpravidla dodáván na míru zákazníkovi, ale právě díky modulům a rozšířením, je možné si 

zkombinovat systém dle potřeb společnosti. V současnosti je na českém trhu jedním 

z nejrozšířenějších účetních programů, a to z důvodu své dostupnosti, finanční i 

hardwarové nenáročnosti a jednoduchému uživatelskému rozhraní. Už od začátku byl 

program vyvíjen ve spolupráci s uživateli, takže odpovídá potřebám menších firem a 

drobnějších živnostníků. Právě díky své jednoduchosti a přehlednosti uživatelského 

rozhraní, srovnatelným s produkty řady Microsoft Office (s nimiž i datově spolupracuje) 

vyniká mezi účetními programy. Obsahuje širokou škálu nadstandartních funkcí, které 

ocení každý, kdo si potrpí na profesionální vzhled firemních dokumentů a podrobný 

přehled o vlastním hospodaření. [3] 

První verze Money S3 byla uvedena firmou Cígler Software na trh již v roce 1990 a 

od té doby až do současnosti bylo prodáno více než 100 000 licencí. V roce 1995 získal 

titul Czech Made a v roce 2010 se stal IT Produktem roku. Jeho vývoj probíhá podle 

standardů norem ISO a každá nová verze podstupuje pravidelný audit. [3] 
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Obrázek 1 Účetní program Money S3 [2] 

2.2 Moduly Money S3 

Jelikož je Money S3 modulární systém, existuje několik základních kompletů, které 

mají různě strukturované moduly pro nejlepší přizpůsobení nutnosti užívání. Následující 

seznam vypočítavá moduly, které obsahuje varianta kompletu Money S3 Business, jenž 

byla implementována i v naší firmě. 

1. Agenda 

2. Účetnictví 

3. Fakturace 

4. Adresář 

5. Sklady 

6. Objednávky 

7. Mzdy 

8. Majetek 

9. Jízdy 
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2.3 Stěžejní problémy programu Money S3 

Vzhledem k postupnému rozvoji firmy a narůstajícím požadavkům na zpracování 

firemních dat, vznikla potřeba na rychle pracující systém s rozmanitými možnostmi 

využití. Neustálé rozšiřování počtu uživatelů, sebou nesla povinnost zakoupení nových 

uživatelských licencí a bylo důležité se rozhodnout, jestli je pro firmu výhodné do 

rozšiřování starého systému investovat finance. Vedení se proto rozhodlo zpracovat 

analýzu a zjistit nároky uživatelů. Managementem společnosti jsem byl pověřen, abych 

zpracoval všechny požadavky uživatelů, podle kterých jsem stanovil seznam stěžejních 

chyb systému Money S3. Analýzu následně prováděli členové vedení společnosti. 

Množství uživatelů  

Ekonomický systém Money S3 byl v základu navržen pro menší až střední 

podniky, tudíž byl omezen množstvím uživatelů. Při nákupu to společnost nebrala jako 

problém, protože pořízení systému nebylo zbytečně finančně náročné a systém využívala 

pouze na 4 počítačích. Postupně, jak se firma rozrůstala, se počet licencí zvyšoval a s nimi 

rostly i nároky na množství zpracovávaných dat. Technická podpora společnosti Cígler 

software pro tehdejší verzi účetního programu Money S3 doporučovala pro práci na síti 

(do pěti stanic a počtu 50 000 záznamů) Microsoft Windows Server (verze nebyla 

důležitá). Z hlediska HW sestavy bylo doporučeno zajistit server s procesorem 

o minimálním taktu 2,0 GHz nebo vyšším, min. 6 GB paměti RAM a vysokootáčkové 

disky redundantně zapojené do pole RAID. To vše společnost splnila a systém fungoval 

podle představ. Poté ale přišlo produktivní období a firma se rozhodla přijmout hned 

několik nových zaměstnanců. Společnost Cígler Software pro případy přesažení počtu pěti 

uživatelů nebo přesažení hodnoty 50 000 záznamů doporučila navíc k předchozí HW 

konfiguraci použít i Windows Server s terminálovými službami, důrazně však varovala 

před zvýšením počtu uživatelů na deset a více, jelikož nemohla zaručit správnou funkci 

systému na všech klientských stanicích. Firma Sittech CZ spolu s firmou Sittech 

Hydraulika čítala již v roce 2010 přes 14 aktivních uživatelů systému, s tím, že do roku 

2014 přibylo dalších 10 uživatelů. Tento nárůst uživatelů znamenal velké nároky na 

program Money S3, a i přes využití serveru byl systém výrazně zpomalený a měl opožděné 

reakce, které způsobovaly komplikace v jeho použití.  
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Zpomalování a výpadky systému  

Ve spojení s přesažením maximálního doporučeného počtu uživatelů a náročnosti na 

objem dat, začal program vykazovat výrazné, dokonce až znepokojující zpomalení své 

funkčnosti, které bylo následováno náhlými výpadky. Tyto výpadky způsobovaly nemalé 

problémy při rozpracovaných zakázkách a náhlé ztráty dat. Při běžné práci se odezvy 

systému daly počítat na desítky sekund, což se stalo krajně nevyhovujícím faktorem. 

Bohužel, i přes veškerou snahu techniků společnosti Cígler Software, tyto nedostatky 

odstraněny nebyly. Samozřejmě výrazně tomuto zpomalování přispěla skutečnost, že sídlo 

společnosti bylo umístěno ve starší budově, která dříve sloužila jako školka, tudíž co se 

týkalo rozvodů a sítí, budova nebyla v nejlepším technickém stavu. I to se stalo jedním 

z mnoha faktorů pro rozhodnutí o výstavbě nového sídla společnosti. 

Nedostatečné možnosti kontroly stavu zboží  

S navyšováním objemu realizovaných zakázek a obchodů byla samozřejmě spojena 

potřeba přesná kontroly o současném stavu zboží z logistického hlediska. V systému 

Money S3 tyto možnosti bohužel chyběly. Byl zde modul Sklady, ve kterém jsou záznamy 

o současných hladinách množství skladových jednotek, ale chybí např. bilance stavů zásob 

na cestě, minimálních či pojistných zásob a také bilance skladových nákladů. Nedala se 

nastavit limita pro minimální nebo maximální požadované množství skladem, chyběl 

systém upozornění na přechod zásoby do mínusových hodnot. Manažer, který byl 

zodpovědný za objednávání a udržování skladových zásob byl nucen si vést své vlastní 

doplňující záznamy, ve kterých propojoval zásobu s určitou opakující se objednávkou. Při 

nízkém počtu zásob by to nejspíše problém nebyl, ale vzhledem k rozvoji společnosti bylo 

potřeba nové řešení. Modul Sklady je vyobrazen na obrázku 2, kde jsou vidět i sloupce 

s možnostmi pro upřesnění skladových jednotek. Nedostatečné množství detailů 

popisujících skladovou zásobu poté při větším množství záznamů způsobovalo zmatek. 
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Obrázek 2. Modul Skladových zásob v programu Money S3 [2] 

Absence modulu pro manažerská rozhodnutí 

Mnoho společností dnes archivuje obrovská množství obchodních dat. Jejich 

pořízení je v informačních systémech jednoduché, programy samy generují tisíce kilobytů 

dat o prodeji, obratu či objednávkách. Tyto data nestačí jen vlastnit, je potřeba umět se 

v nich orientovat a mít možnost na ně nahlížet. I když se to občas nezdá, není v lidských 

možnostech rozumně a kvalitně číst i v kratších tabulkách s obsahem stovek záznamů. [3] 

K tomu by měly sloužit moduly informačního systému. S rostoucím objemem objednávek, 

bylo potřeba ve firmě začít vést určité přehledy o pohybech obchodu. Manažeři vyžadovali 

přehledy obratů, informace o rychlosti a zpracování dodávek a data o růstu a pohybu 

zásob. To bohužel Money S3 nebyl schopen zajistit a neměl možnost tyto záznamy 

generovat do potřebné formy zpracování. Program byl schopen generovat tiskové sestavy o 

stavech zásob, současných objednávkách, aktuálních fakturací nebo pohledávkách či 

sestavy o majetku, ale nebyl schopen je dát do určitého kontextu v průběhu času. Manažer 

si musel potřebná data „vydolovat“ sám a také si je sám zpracovat do přehledného 
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záznamu. Při objemu desítek objednávek měsíčně např. od stejného zákazníka to byla 

obrovská ztráta potřebného produktivního času. 

Zpracování objednávek pro výrobu 

Při využití programu Money S3 probíhalo zpracování objednávky následujícím 

způsobem:  

1) Obchodní oddělení obdrželo objednávku od zákazníka (různými způsoby 

přijetí – telefonicky, emailem, osobně, atd.). 

2) Oddělení objednávku zpracovalo zadáním do systému, čímž bylo 

objednávce přiřazeno referenční číslo. 

3) Objednávka byla vygenerována a vytištěna ve dvou provedeních.  

4) Jedno provedení bylo uloženo do šanonu nevyřízených objednávek a 

druhé bylo připraveno pro technika, který objednávku zpracoval pro 

výrobu. Technik si musel zjistit, zda tato objednávka již byla někdy 

zpracovávána a pokud ano, v systému si našel stejnou objednávku a podle 

čísla faktury si ji fyzicky vyhledal v kartotéce. Pokud byla objednávka ze 

standartních výrobků, které drží společnost skladem, odnesl ji vedoucímu 

skladu pro další zpracování. Pokud na objednávce bylo zboží pro výrobu, 

technik podle staré objednávky zpracoval technickou dokumentaci, jelikož 

obsahovala potřebné výkresy (v papírové podobě). 

5) Nově zpracovanou objednávku s přiloženou dokumentací odnesl do 

výrobního sektoru, kde ji předal vedoucímu výroby pro zařazení do 

výroby.  

6) Vedoucí výroby ji odnesl do skladu, aby k ní skladník přiřadil 

nejvhodnější výrobní materiál. 

7) Skladník poté objednávku i s připraveným materiál objednávku vrátil zpět 

vedoucímu výroby. 

Až po těchto sedmi krocích se objednávka dostala do výroby a mohla být fyzicky 

zpracována. Logickým požadavkem proto bylo tento proces zkrátit, zjednodušit, vynechat 

zbytečné kroky a ušetřit tím čas při zpracování objednávky.  

 



Josef Kazda: Implementace IS jako prostředku restrukturalizace malého podniku 

2015   12 

 

Nedostatečná modulárnost 

V době nákupu ekonomického systému Money S3 v základu existovala komplexní 

verze tohoto programu a možnosti výběru modulů se lišily pouze v licencích rozdělených 

dle potřeby využití tohoto programu. V praxi to znamenalo, že pokud zákazník např. 

vyžadoval pouze účetní systém, zakoupil si verzi Money S3 Lite. Pokud měl zájem pouze 

o vedení skladové agendy, zakoupil verzi Money S3 Sklad. [3] Společnost měla tehdy 

zájem o komplexní vedení firemních dat, v rozsahu od účetnictví přes vedení skladu, až 

evidenci majetku. Proto zakoupila verzi Money S3 Business, která byla v té době nejvyšší 

nabízenou variantou.  

Postupem času však narůstaly nároky na zpracování těchto dat a na další moduly. 

Dokumenty spojené s provozem společnosti se začaly hromadit a bylo potřeba je začít 

snadno a rychle zpracovávat. Nejlepší možností se jevilo využití nějakého DMS systému 

(Document Management System).  Money S3 bohužel tuto součást jako rozšíření 

nenabízela. Množily se i řady zákazníků a komunikace s nimi začala být časově náročná. 

Opět by se k tomuto dal využít nějaký CRM systém (Customer Relation Management). 

Money S3 tento modul postrádala. Dále bych mohl jmenovat moduly, jako jsou Ceníky, 

HR a Personalistika, atd. Opět Money S3 nebyla dostatečně modulární pro možnost 

zařazení těchto součástí do aktuálního systémového rozhraní.  

Nedostatečné zabezpečení  

S narůstajícím množstvím zaměstnanců využívajících informační systém bylo 

potřeba třídit, kdo bude moci nahlížet do určitých oddílů. Asistentka na obchodím oddělení 

potřebovala mít možnost nahlížet k fakturacím, kdežto ve skladu nebylo žádoucí nahlížet 

k těmto informacím. Řešením by bylo vymezení přístupových práv a určení rolí pro 

uživatele nebo celé skupiny uživatelů. S tím je samozřejmě spojený nástroj controllingu, 

které chtělo vedení využít. Money S3 toto řešení nenabízel. 
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Toto byly hlavní a nejzávažnější problémy, které vedly k rozhodnutí změnit 

informační systém. To s sebou neslo nutnost vybrat nový systém. Vedení se rozhodlo dát 

dohromady požadavky na nový systém a zpracovat analýzu nabízených řešení. Jako 

nejlogičtější postup pro výběr se jevily dvě varianty: 

- První variantou bylo oslovení společnosti Cígler software s žádostí o upgrade 

systému na vyšší verzi. Zde se nabízelo jako řešení systémy Money S4 nebo Money 

S5, které by plynule nahradily Money S3 bez větších časových nároků na 

implementaci. 

- Druhou variantou bylo sestavení seznamu několika potencionálních dodavatelů, pro 

které byly stanoveny požadavky s ohledem na nespokojenost se současným Money 

S3.  

Všechny tyto stěžejní nedostatky a problémy se systémem Money S3 byly 

vyhodnoceny jako negativa pro postup procesu restrukturalizace ve firmě, tudíž bylo 

žádoucí je co nejdříve odstranit. 
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3 Restrukturalizace 

V současné době ve firmě probíhá několik procesů změn. Než však bylo k těmto 

změnám přistoupeno, muselo proběhnout rozhodnutí o určitém procesu restrukturalizace 

podniku. To je však silně všeobecný pojem, proto je nutné specifikovat, o jaký typ 

restrukturalizace se jedná, a co vlastně restrukturalizace pro společnost znamená.  

Dnešní společnost málokdy dokáže vysvětlit a rozpoznat rozdíl mezi restrukturalizací 

podniku a revitalizací firmy. Restrukturalizace podniku se v podstatě rozděluje do tří stádií 

dle rozsahu změn a zásahů, které ve firmě probíhají. Míra změn a zásahů je dána tím, 

v jakém životním cyklu, či v jakém stavu se podnik nachází. Rozlišují se tři základní fáze 

v rámci životního cyklu podniku: růst, vrchol, pokles. [4] 

 Pokud je podnik v rozvoji (fáze růstu) a přistoupí z důvodu snahy o další růst 

k procesu restrukturalizace, hovoří se o tzv. strategii prosperity. 

 Pokud je firma ve fázi stagnace (vrchol) či poklesu výkonnosti, pak jde o tzv. 

strategii revitalizace.  

 Je-li podnik na hranici zániku, potřebuje se z této fáze dostat a má k tomu 

ještě prostředky, pak se jedná o tzv. strategii resuscitace. Tato strategie je 

však v běžném slovníku manažerů, akcionářů a podnikatelů chápána jako ona 

restrukturalizace podniku – v tomto slova smyslu je tento pojem používán 

nejčastěji. [5] 

3.1 Pojem restrukturalizace 

V běžném smyslu chápání je zevšedněný pojem restrukturalizace firmy pro situaci, 

kdy firma skomírá. Je tedy nutná komplexní, zcela zásadní změna struktury podniku, 

procesů v něm probíhajících, výrazná úprava či změna vstupů a výstupů. Restrukturalizace 

podniku je proces, který řeší závažný stav v životě firmy. Podnik se nachází v celkové 

krizi. Ta se projevuje jak ve finančních výsledcích - zhoršeným cash flow, nedostatkem 

pracovního kapitálu, zvyšující se zadlužeností, neschopností dostát svým závazkům, tak 

v doprovodných efektech - jako je útlum odbytu, odliv zákazníků, atmosféra strachu a 

nedůvěry mezi lidmi ve firmě pracujícími či výrazným psychickým stresem pro 

zaměstnance, manažery a majitele. Jak již bylo uvedeno výše, restrukturalizace firmy 

zahrnuje vážné a zásadní zásahy nejen do strategického řízení firmy, ale také do všech 
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dílčích oddělení, ať už ekonomického, obchodního, personálního či výrobního. Následují 

často velmi bolestivá opatření, která mají jediný cíl: dostat firmu zpátky na nohy. Tento cíl 

by se také dal vyjádřit jinak, a to jako přežití firmy, růst rentability. Tyto krizové situace 

v životě podniků se také běžně řeší formou krizového managementu firmy (záleží na 

velikosti organizace). [4] 

3.2 Pojem revitalizace 

Proces revitalizace firmy obnáší sérii drobných změn v podniku, které však 

neznamenají zásadní odklonění od zaměření firmy a nemají nijak razantní vliv na její 

běžný provoz. V rámci revitalizace podniku rozlišujeme v základu dva pojmy: 

 Ozdravení firmy (tzv. strategie revitalizace) 

Proces ozdravení firmy je pomoc stagnujícím firmám, které na jedné straně nemají 

zásadní provozní problémy, ale na druhé straně kvůli malým avšak četným nedostatkům 

nedosahují plného potenciálu svých možností – zejména kladného hospodářského 

výsledku, růstu rentability či pozitivního cash flow. Jasnými příznaky toho, že podnik si 

žádá ozdravení, jsou nejčastěji: dočasně zhoršené cash flow firmy, přetížení manažeři či 

majitelé, stres, malá otevřenost managementu vůči pracovníkům, nedostatek důvěry lidí 

uvnitř podniku, častá či vysoká fluktuace. Toto vše jsou příznaky „drobných“ problémů, 

které firmu trápí (stejně jako lidi v ní pracující). Nic z toho však nemá rozměr existenčních 

problémů. Důsledky těchto problémů bývají velmi nepříjemné nejen pro podnik. Jedná se 

např. o dlouhou či rostoucí dobu splatnosti faktur dodavatelům, o špatnou organizaci práce, 

chaos. Zaměstnanci přesně neví, jakou práci mají zrovna vykonávat a pokud mají práci 

splněnu, nehledají jinou produktivní činnost. Je špatná koordinace více méně všech aktivit 

uvnitř firmy, časté zmatky v provozu, špatná komunikace ve firmě, množí se reklamace od 

zákazníků. Ve firemní kultuře je znát atmosféra napětí. [4] 

 Rozvoj firmy (tzv. strategie prosperity) 

Rozvoj firmy je práce na prosperujícím podniku, který se snaží dále rozvíjet. Daný 

podnik je zdravý a prosperuje, ale majitel či akcionáři chtějí zároveň další rozvoj a 

viditelnější pohyb k ještě lepším výsledkům. Rozvoj firmy si vyžaduje maximálně 

kreativní a soustředěnou práci, znalost fungujících strategií a postupů, neboť se musí najít 

další nová a funkční řešení, která se ve firmě doposud nepoužívají, a která přinesou 

http://www.restrukturalizace.cz/revitalizace-firem,23.html
http://www.restrukturalizace.cz/revitalizace-firem,23.html
http://www.restrukturalizace.cz/rozvoj-firmy,38.html
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podniku efektivnější provoz, nové trhy, další zákazníky, nové způsoby oslovení cílových 

skupin, novou formu reklamy či propagace, zefektivnění výroby. Výsledkem rozvoje firmy 

je mnohem efektivnější chod firmy, vyšší produktivita, lepší výsledky. Tento druh 

restrukturalizace (strategie prosperity) v České republice není příliš používaný, protože se 

jedná o zásah do strategického řízení firmy v době, kdy podnik zažívá rozkvět či je těsně 

před dosažením vrcholu svého vývoje (růstu). Proto je rozhodnutí managementu či 

majitelů ze všech tří typů restrukturalizace nejtěžší. [4] 

Proč by ale firma měla měnit to, co funguje? Odpovědí je neměnit to, co funguje, ale 

zlepšovat to, co funguje. Tuto podobu restrukturalizace volí převážně manažeři či majitelé 

velice zkušení a v byznysu znalí. Vědí, že každá firma prochází různými fázemi svého 

životního cyklu a ještě před dosažením vrcholu rozvoje firmy chtějí pracovat na dalším 

směřování podniku. V odborné literatuře se tento proces restrukturalizace označuje za tzv. 

delfíní efekt. Delfín plave specifickým způsobem, a to že těží z pozitivních sil 

vzdouvajících se vln. Jimi se nechává vynášet tak, aby těsně před tím, než vlna dosáhne 

vrcholu, tuto vlnu opustil, skokem proplul jejím hřbetem a dostal se na stěnu dalších 

vzdouvajících se vln, u kterých stejným způsobem využije vztlakové síly. Díky instinktu 

opustit vlnu, která ho nese, v nejpříznivějším okamžiku, šetří mnoho energie a jeho pohyb 

je maximálně efektivní. [4] 

Jak delfíní efekt souvisí s rozvojem firmy? Je velice těžké určit pravý okamžik, kdy 

má delfín opustit vzdouvající se vlnu. Delfínovi je to zřejmě dáno od přírody, má to jako 

jeden ze svých instinktů. Podobný, avšak velice těžký manévr dělá majitel či manažer. 

Jeho rozhodnutí, vylepšit dosavadní pozitivní růst své firmy, kdy výkonnost a hospodářský 

výsledek stále stoupá, aniž by čekal na vrchol a přistoupil na změnu pro další rozvoj firmy, 

není instinktem. Je to silou zkušeností a dobrého odhadu. Majitel či management 

podstupují jisté riziko, ale je-li pravděpodobnost zisků ještě vyšší než ona míra rizika, 

může se jednat o naprosto geniální tah. Takovýto model fungování v minulosti uplatňovala 

např. společnost General Electric (GE). [7] 
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3.3 Představa restrukturalizace firmy SITTECH HYDRAULIKA  

Doba, kdy se rozhodovalo o případné restrukturalizaci v naší firmě, byla dobou 

celosvětové ekonomické krize. Ani naší společnosti se pokles obratů, snížení výroby a 

úpadek tržeb nevyhnul. Vedení proto začalo uvažovat o určitém oživení obchodní činnosti 

a dalším rozvoji firmy. Překvapivé rozhodnutí přišlo v podobě stavby nové výrobní haly a 

moderního sídla společnosti.  

Před samotnou realizací projektu se firma opět dostala do fáze prosperity a bez 

větších problémů obrátila nastalou ekonomickou krizi ve prospěch. Své rozhodnutí ale 

nepřehodnotila a využila tedy strategii prosperity, čímž se přiblížila delfínímu efektu. 

Pouze zlepšila to, co už fungovalo. To však sebou neslo i razantní změny v jiných 

oblastech, především ve výrobních procesech, personálních kruzích, užití nových 

technologií a přechod na lepší a výkonnější informační systém. 

3.4 Informační systém jako nástroj 

Informační systémy mají široké spektrum využití. Přesná definice a vyměření tohoto 

pojmu ve své podstatě neexistuje. Ani ji nelze jednoduše vytvořit, jelikož každý uživatel, 

případně tvůrce, používá různé terminologie a zdůrazňuje různé aspekty. Klasickým 

příkladem IS v dobách minulých může být klasická kartotéka, kniha účetnictví, kniha jízd 

nebo kniha došlé pošty. I takový obyčejný telefonní seznam, by se dal kdysi označit za IS. 

Pro dnešní dobu definovat IS ve firemním odvětví lze jen zčásti. Můžeme říci, že IS lze 

chápat jako soubor vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi 

pracují. Pod pojmem procesu v IS si pak můžeme představit funkci, která zpracovává 

informaci do systému vstupující a transformuje ji na informaci ze systému vystupující již 

s nějakou přidanou hodnotou. Tyto přidané hodnoty jsou pak významným faktorem pro 

řídící pracovníky, kteří jsou pak schopni vykonávat rozhodující funkce jako je plánování, 

koordinace a contŕolling veškerých procesů firmy. Potřeba kvalitního IS roste s významem 

informace a dnešní firmy jsou závislé na kvalitních a včasných informací. Proto se 

v posledních letech výrazně zvýšil objem finančních prostředků investovaných do inovace 

IS a ICT ve firmách a ve společnosti jako takové. [10] 

Význam přesnosti, včasnosti a kvality informace však není žádnou novinkou. To, že 

informace jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání, přičemž ostatní výrobní 

faktory se stávají druhořadými, bylo již před desítkami let zcela samozřejmé pro 
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zakladatele světoznámých korporací, jako byli Tomáš Baťa, Henry Ford nebo Gerard 

Philips. Právě tito podnikatelé považovali informace jako hlavní tepnu jejich podnikání, 

stejně jako půdu, kapitál nebo práci. Také však věděli, že informace není automaticky 

znalostí a poznání, jak rozvíjet podnik v nadnárodní korporaci, nevzniká pouhým 

shromažďováním těchto informací, ale hlavně jejich zpracováním. Budovali svá impéria 

jako síťové organizace, jejichž úspěch nebyl založen na automatizovaném zpracování dat, 

ale na změně koncepce řízení firmy, která se opírala především o efektivní řízení 

informačních toků, o řízení inovací a tvorby intelektuálního vlastnictví a řízení 

kontinuálního procesu učení. [9] 

V dnešní době je situace díky využití ICT poněkud jiná, avšak podstata se nemění. 

Díky neustále zrychlující se dynamice trhů a nových výrobních technik, je jednou 

z hlavních úloh IS pomáhat držet tempo. Velikou měrou ovlivňuje technologickou úroveň 

výroby a služeb – v mnoha firmách slouží IS od návrhu produktu, technologické 

zpracování výroby, přes řízení této výroby až po uzavření smlouvy s odběratelem a dodání 

produktu. Umožňuje také výrazné zlepšení služeb zákazníkům, neboť veškeré informace o 

nových požadavcích jsou evidovány, zpracovávány, vyhodnocovány a poskytovány přímo 

zodpovědným osobám, čímž se podstatně urychluje jejich vyřízení. IS hlavně umožňuje 

vyhodnocování informací o vlastních činnostech firmy, čímž se efektivněji specifikují cíle 

a činnosti firmy, které mohou vést ke zlepšení provozu a vyšším ziskům. Poskytuje 

veškeré uložené informace v různých časových a věcných řetězcích, např. podle oblasti 

výroby, období, zákazníků, tržeb, využitelnosti, odběru, z čehož má možnost vytěžit 

statistiky. Vyhodnocuje i informace o konkurentech, které může využít k včasné reakci. A 

včasná reakce může být pro firmu rozhodující. Zpracovává informace mnohem rychleji a 

efektivněji, člení je a poskytuje v ucelené struktuře, takže jsou k dispozici ve chvíli 

nutnosti, pro včasné a správné rozhodnutí firemní strategie. Dalo by se tedy říct, že kvalitní 

IS je v současnosti nutnou podmínkou úspěšnosti firmy, a to ve všech oblastech podnikání. 
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3.4.1 Maximálně efektivní IS 

V dnešní době globalizace trhů a volnému přístupu k informacím, především díky 

celosvětovému propojení počítačovou sítí, je důležité, aby firemní IS byl maximálně 

výkonný. Následující body vystihují vlastnosti, které by kvalitní IS s maximální 

výkonností měl splňovat: 

 Musí obsahovat nutné informace, které uchovává, analyzuje a s potřebnou 

rychlostí předává procesům. Dané informace se týkají zejména vlastní 

činnosti firmy jako je výroba, evidence zákazníků, zásob, zaměstnanců, 

finance, stav a vývoj vlastních výrobků. 

 Musí obsahovat informace o konkurenci, světovém trhu, trendech výroby, 

optimalizaci výrobních procesů, o místech působnosti firmy, o strategických 

cílech a podobně. 

  Musí obsahovat moduly pro zjednodušení a urychlení výroby, čímž je 

míněno hlavně urychlení a zefektivnění návrhu výrobků, technologická 

příprava výroby a její řízení. 

  Musí umožňovat rychlou komunikaci pracovníků firmy, jednotlivých 

pracovních úseků, ale musí také zahrnovat komunikaci se světem. 

  Musí umožňovat z dostupných informací zpracovávat cíle a strategie firmy, 

koordinovat činnost různých procesů a tím přispívat k zefektivnění činnosti 

firmy. 

  Musí nabízet rychlou komunikaci se zákazníkem přes počítačovou síť. 

  Musí obsahovat další nutné moduly k vedení firmy, jako jsou statistiky, 

mzdy, účetnictví, kompletní personalistika, sklad, oblast manažer – 

marketing, výroba a další. [8] 

3.5 Přínosy z využití IS ve firmě 

Efekty informatiky a softwarových aplikací představují každou pozitivní a 

produktivní změnu v ekonomických, výkonných, zdrojových nebo znalostních okruzích 

podniku, vyvolanou zcela nebo částečně použitím podnikového IS. Faktorů pro hodnocení 

výkonnosti a výnosnosti informačního systému ve firmě je mnoho, bohužel většina z nich 

není snadno a rychle zpracovatelná z důvodu nutnosti sledování hodnot v dlouhodobém 

časovém horizontu. Zmíním proto ty nejdůležitější a stěžejní pro sledování. 
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1. Finanční výnosy 

Finanční výnosy plynoucí z informatiky představují zejména objem tržeb 

z informatických produktů nebo služeb. Zpravidla to bývají přímé zisky z prodeje 

informatických služeb, jako jsou např. projektové, analytické, webové nebo konzultační a 

servisní služby, či prodeje produktů jako je např. software a prodej nebo pronájem 

technických prostředků. Finanční aspekt se většinou týká přímo IT společnosti, není to 

však pravidlem. Pro ostatní společnosti přináší informatika zisk v podobě součásti ceny za 

přidané hodnoty produktů ovlivněných informatickými službami. Typickým příkladem 

jsou projektové dokumentace např. od stavební firmy nebo výrobní společnosti (projektová 

dokumentace na typovou řadu specifického produktu). Tyto projektové či konsultační 

služby spojené s IT provedením zastupují zisky např. v automobilovém průmyslu, 

v bankách, pojišťovnách, energetice nebo nábytkářském průmyslu. [11] 

 Typickým a všem známým příkladem je nábytkářský řetězec IKEA. Nejenže 

vsází na designové projekty od návrhářů, ale díky svým webovým stránkám 

je úspěšně prezentuje potencionálním zákazníkům, formou neplaceného 

online plánovače či kategorií „Inspirace“. 

Rozsah a kvalita těchto přidaných hodnot a služeb jsou obvykle chápány jako 

konkurenční výhody, které jsou však součástí kalkulovaných cen, takže přináší finální 

ekonomické efekty. 

2. Ekonomické přínosy 

Ekonomické zisky z podnikové informatiky jsou rozdíly v běžných ekonomických 

indikátorech způsobené zapojením IT faktoru. Sledují se v naturálních nebo finančních 

ukazatelích a zpravidla bývají rozdílem hodnot před a po zavedení příslušné aplikace či 

technického prostředku. Příkladem jsou indikátory tržní hodnoty podniku, ukazatele zisku, 

tržeb a nákladů, ukazatele produktivity práce apod. [11] 

 Průzkum realizovaný ČSSI (Česká společnost pro průmyslovou integraci) 

mezi podnikovými manažery v roce 2008 ukázal, že v případě 

implementování vhodně zvoleného IS, dominovalo zvyšování produktivity 
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práce (30,4% kladných odpovědí) a zvyšování výnosů (29,4% kladných 

odpovědí). [11] 

Tato skupina zisků je však hůře zjistitelná, jelikož sledované období od nasazení IT 

řešení po daný termín, je silně ovlivňováno organizačními či personálními faktory, 

změnami tržního prostředí, poptávkou zákazníků, či nabídkou konkurence. [11] 

3. Procesní výkonnost firmy 

Snižování časové a finanční náročnosti podnikových procesů, zvyšování flexibility 

reakcí na zákaznické požadavky a celkové zvyšování efektivity procesů by mělo být 

krédem a součástí strategie každé cílevědomé společnosti. Typickými příklady procesů, 

kde je z hlediska konečných efektů podstatná jejich doba a pružnost, jsou zkrácení doby 

zpracování zakázek, zkrácení doby návrhu výrobku či služby, urychlení potřebné 

legislativy a vyřízení logistických záležitostí. Předpokladem pro dosažení těchto reformací 

podnikových procesů je realizace komplexních projektů na racionalizaci a restrukturalizaci 

procesů, v základu tedy jejich zjednodušování a zefektivňování. Zvyšování počtu těchto 

projektů je logickým krokem vpřed, tudíž spolu s těmito projekty je vyžadováno i 

početnější nasazování technologií, zejména workflow. Kvalitní informační systém a 

vhodně zvolené komponenty tohoto systému by ke všem těmto vnitropodnikovým 

procesům měly výrazně přispět, resp. by měly být nástrojem pro jejich realizaci. [11] 

  



Josef Kazda: Implementace IS jako prostředku restrukturalizace malého podniku 

2015   22 

 

4 Nové požadavky na informační systém 

Změna zaběhlého podnikového procesu se snadněji řekne, nežli vykoná. Přináší řadu 

úskalí, a to od pouhého vypracování projektu, návrhu vývoje, návrhu provozu, realizace či 

implementace daného projektu na specifický proces, přes personální aspekty, finanční a 

časové nároky, až po otázku úspěšnosti změny. Definice takových potřeb představuje 

seznam požadovaných funkcí a možností systému. Při zpracování seznamu možných řešení 

se hodnotí potencionální dodavatelé s jejich produkty, jako možná řešení definovaných 

potřeb. V etapě porovnávání se nejdříve nastaví kritéria hodnocení, jejich váhy, a na 

základě srovnání potřeb a možných řešení, se vybere dodavatel a jeho produkt. 

Seznamem požadavků na nový informační systém se ve své podstatě stala analýza 

nedostatků programu Money S3. S vyhodnocením problémů, které nastaly s původním 

systémem, bylo nutné stanovit požadavky na nový systém tak, aby splňoval všechny 

nároky budoucích uživatelů. Absence určitých modulů u původního systému se stala 

rozhodujícím faktorem pro výběr. Vedení společnosti ale nechtělo udělat unáhlené 

rozhodnutí, proto si pro výběr vhodného řešení sestavilo seznam několika potencionálních 

dodavatelů, u kterých porovnávali jednotlivé faktory a varianty nového systému. Jako 

rozhodující požadavek byl stanoven snadný převod aktuálních dat do nového systému, za 

co možná nejkratší dobu, aby nebyla narušena kontinuita provozu společnosti. Standartním 

postupem pro výběr nového systému bývá stanovení a specifikace následujících kritérií: 

1. Interní kritéria: 

 Dodrženi strategických cílů firmy a zajištění její budoucnosti. Pokud stávající 

software nebo zastaralý systém tomuto hledisku nevyhovuje, protože již 

nestačí objemu a kvalitě dat z probíhajících procesů nebo neumožňuje 

dostatečně rychle reagovat na kroky konkurence, je výměna nutná. 

 Tvrdá hodnotící kritéria. Mezi ně patři veškeré ekonomické ukazatele, jako 

jsou náklady na provoz a údržbu, možnosti zvýšit obrat a zisk, možnosti 

dosáhnout cenových výhod u dodavatelů apod. 

 Měkká hodnotící kritéria. Tyto ukazatele není sice možné hodnotit určitými 

čísly, ale přesto jsou pro firmu důležitá. Jde například o ukazatele kvality, 

očekávané zvýšeni podílu na trhu, zvýšení kvality práce a s tím spojená 

motivace pracovníků, atd. [12] 
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2. Externí kritéria: 

 Obecná funkcionalita systému. Informační systém, který se firma rozhodne 

zavést, by měl pokrývat základní funkční a procesní oblasti firmy s tím, že 

rozsah nutného přizpůsobováni bude co nejmenší. Tato otázka bývá často v 

popředí rozhodovacího procesu. 

 Míra zkušeností dodavatele, jeho reference, ověřená metodologie zavádění. 

Jejich zanedbání může vést k problémům a zpožděním projektu s následným 

růstem nákladů. 

 Schopnost softwaru a jeho dodavatele poskytnout užitnou hodnotu systému 

tak, jak ji vnímá uživatel a ne IT specialista. V podstatě potřeba nejjednodušší 

obsluhy a uživatelsky nenáročného prostředí. 

 Rozšiřitelnost systému, možnost dodavatele tato rozšířeni trvale dodávat a 

zavádět. Schopnost pravidelné aktualizace systému.  

 Ověření obchodního jména dodavatele a jeho postavení na trhu. Dodávka 

informačního systému je záležitost nákladná a rozhodnutí o jeho 

implementaci ovlivní výsledky firmy dlouhodobě. [12] 

Všechna tato kritéria byla přizpůsobena poměrům společnosti a následně byla 

managementem firmy zpracována. Jedním z požadavků byl i návrh technického provedení 

a doporučení HW vybavení v nové výrobní hale. HW vybavení bylo následně dle 

doporučení vybraného dodavatele systému svěřeno externímu IT specialistovi, který s naší 

společností spolupracuje již několik a spravuje současný systém a ITC vybavení 

společnosti. 

Ve výsledku byla opět vybrána firma Cígler Software. Ke všem požadavkům navrhla 

nejvhodnější řešení a ke svému návrhu připojila i nabídku slevy v rámci zachování již 

téměř desetiletého zákaznického vztahu. Svým návrhem řešení eliminovala všechny 

nevýhody a nedostatky původního systému Money S3. Cígler Software navrhl dvě varianty 

řešení pro splnění nároků, a to ERP systém Money S4 nebo ERP systém Money S5. Po 

konzultaci byla zvolena první varianta a to systém Money S4, neboť splnil všechny 

předpoklady, nabídl i moduly navíc a ze všech nabízených systémů předložil nejvýhodnější 

cenovou nabídku. 
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Obrázek 3 Vzhled uživatelského rozhraní systému Money S4 [2] 

 

 

4.1 Návrh řešení požadavků na nový systém 

Pro výběr dodavatele nového systému bylo stanoveno několik požadavků, které 

musely být splněny. Tyto požadavky byly uzpůsobeny specifickým potřebám oběma 

firmám a byly podmínkou pro výběr konečného řešení implementace nového informačního 

systému. Níže jsou vypsány stěžejní požadavky a řešení navržená společností Cígler 

Software, která byla v jejich zpracování nejúspěšnější. 

 Požadavek: Navýšení počtu uživatelů při zachování plynulosti funkčnosti 

systému 

Řešení navržené firmou Cígler Software: ERP systém Money S4 je při vhodném 

sestavení HW vybavení neomezen počtem uživatelských licencí a klientských 

stanic, tudíž nehrozí omezení provozu systému. Společnost Cígler Software navrhla 
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následující HW sestavy pro optimální práci v poměru k pořizovací ceně, které jsou 

zapsány v tabulce 1. 

 

 Server Klientská stanice 

Procesor Intel Quad Core 3 GHz 2 GHz a vyšší 

Operační paměť 24 GB RAM 2 GB RAM 

Pevný disk HDD SAS 15 000 ot/min 1 GB volného místa 

Grafika 1024 x 768 1024 x 768 

Operační systém Windows Server 2012 Windows 7 a vyšší 

Databáze MS SQL Server 2008 a vyšší - 

Tabulka 1 HW požadavky na systém Money S4 

(cena není v tabulce uvedena z důvodu skryté obchodní nabídky) [2] 

 

 Požadavek: Zabránění zpomalování a výpadků systému způsobujících ztrátu 

konzistence dat 

Řešení navržené firmou Cígler Software: K uchování účtovaných dat a 

veškerých informací, které systém Money zpracovává, využívá databáze. Systém 

Money S4 používá pro uložení dat databázovou platformu Microsoft SQL Server 

2008 (nebo vyšší), který je výhodným řešením pro svoji kompatibilitu, rychlost a 

bezpečnost dat. Databázová platforma funguje v transakčním režimu, z tohoto 

důvodu se nemůže stát, že by došlo k porušení konzistence dat. Pokud se 

z jakéhokoliv důvodu (pád aplikace, pád operačního systému, technické problémy, 

atd.) nějaká transakce nedokončí, při opětovném spuštění se vše vrátí do stavu, 

v jakém transakce započala. Využívá tedy veškerých výhod SQL platformy – 

rychlost, hromadné úpravy, snadný export/import. Hladký a bezproblémový běh 

aplikace poté zajišťuje vhodně nakonfigurovaný a parametrově vyhovující server, 

na kterém je systém instalován.  

 

 Požadavek: Dostatečná modulárnost systému pro jeho budoucí transformaci 

bez potřeby výměny 

Řešení navržené firmou Cígler Software: Systém Money S4 je v základu o 

stupeň vyšší řadou oproti Money S3, avšak jedná se již o ERP systém postavený na 

SQL databázích. Společnost Cígler Software stále poskytuje podporu pro účetní 

systém Money S3, ale co se týká vývoje, soustředí se již jen na vyšší řady. Money 
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S4 má v kompletní verzi 10 modulů a rozšíření čítají přes 20 modulů, s tím, že 

firma stále vyvíjí nové. Do budoucna je proto podpora systému zaručena a 

v případě velkého rozmachu společnosti, je možný přechod na verzi ERP systému 

Money S5, pouhou změnou licence, bez nutnosti instalace jádra systému. Money 

S5 je založen na stejném jádru jako Money S4 s rozdílem, že se dá upravovat a 

přizpůsobovat jakákoliv část na míru dle potřeby zákazníka (obdobně jako u 

systému SAP). Ve prospěch systému Money S4 mluví i ceny nástavbových 

modulů, které jsou v základu oproti konkurenci levnější a spolu s navrženou 

zákaznickou slevou nejvýhodnější.  

 

 Požadavek: Snadný převod dat a informací ze současného systému bez 

náročnějšího narušení kontinuity provozu společnosti 

Řešení navržené firmou Cígler Software: ERP systém Money S4 je novější 

řadou původního systému Money S3 a byl navržen právě pro snadný a plynulý 

přechod zákazníků bez nutnosti dlouhých výpadků provozu. Pro IT techniky 

společnosti Cígler Software je převod dat z Money S3 do Money S4 nebo S5 

standartní procedurou a zaručují převod dat do dvou pracovních dnů. 

 

Obrázek 4 Převodní můstek programu Money S3 do systému Money S4 [3] 
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 Požadavek: Jednoduché zaškolení obsluhy a nenáročné uživatelské prostředí, 

pro snadnou manipulaci a práci se systémem 

Řešení navržené firmou Cígler Software: Nově navrhovaný systém Money S4 

vychází vzhledově z prostředí původního účetního programu Money S3, což je 

logický krok pro zákazníky vyžadující plynulý přechod ze staršího na novější 

systém. Zaškolení obsluhy nového systému je proto otázkou pouhého jednoho 

školícího odpoledne, které je vedeno pro běžný personál a jednoho školícího dne, 

který je veden pro manažery, kteří budou využívat nástavbové funkce klasického 

systému. Na pohled je systém velice podobný a moduly jsou situovány stejně jako 

u předchozí verze. Standartní uživatel navíc uvidí jistou podobnost uživatelského 

prostředí s programy sady Microsoft Office a jim podobným, což slouží ke 

snadnější a rychlejší orientaci. Uživatelské prostředí je umožněno spuštěním na 

pozadí moderní objektově orientované aplikace, vytvořené v prostředí Microsoft 

.NET a v jazyce C#. Ke svému provozu využívá Microsoft .NET Framework verze 

4.5. [3] 

 

    

Obrázek 5 Srovnání vzhledu uživatelských prostředí Money S3 a Money S4 [2] 

   

 Požadavek: Možnost kontroly stavu zboží z logistického hlediska 

Řešení navržené firmou Cígler Software: V systému Money S3 byl zaznamenán 

problém ohledně modulu Sklady, a to s nedostatečnou kontrolou stavu zboží a 

zásob z pohledu logistiky. Přesněji šlo o problém nevědomosti o současném 

pohybu těchto zásob. Uživatel pověřený kontrolou stavu zboží a zásob neměl 

dostatečný přehled o zboží, které je zrovna na cestě, které je objednáno a kdy je 
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očekáváno jeho doručení. Dále nebylo dostatečně přehledné, které zboží je potřeba 

doobjednat, protože nebyl více propracovaný systém řízení minimální a pojistné 

zásoby. Minimální zásobu bylo možné nastavit, ale jediným výsledkem této 

činnosti byla neprostupnost objednávky zboží pod tuto hodnotu. V programu 

Money S3 kompletně chyběl systém upozorňování na přesažení nebo pokles 

minimální či pojistné zásoby. Dále chyběl jakýkoliv reporting a controlling, který 

by vybral skladové jednotky, které je potřeba fyzicky zkontrolovat či doobjednat. 

Každému zboží bylo sice přiřazeno katalogové číslo, ale už nebyla možná úprava 

tohoto čísla, jelikož bylo automaticky generované a systém nebral v potaz 

vymazané skladové karty, tudíž v organizaci byl poté zmatek. Stejně tak nebylo 

možné zboží (skladové jednotce) přiřadit skladovou pozici, což v praxi znamenalo 

velký problém při rozšiřování skladových ploch, jelikož podle systému nebylo 

možné vyhledat, kde se zboží na skladě nachází fyzicky. Pro všechny tyto 

problémy přineslo řešení v podobě modulu Sklady v systému Money S4. 

Společnost Cígler Software navrhla modul Sklady tak, aby operující uživatel měl 

dokonalý přehled o současném stavu skladových jednotek, a to jak systémově, tak 

fyzicky pomocí řazení dle skladových pozic. Systém dle požadavku uživatele 

vyhodnotí a zkontroluje současné stavy skladových zásob a pomocí tiskové sestavy 

vypíše zásoby, které kolidují s nastavením, které má určitá zásoba dána. Dále 

vypisuje zásoby rezervované objednávkami, zásoby objednané, u nichž kontroluje 

termíny dle předpokládaného data doručení. Modul Sklady je v systému Money S4 

propracován do hloubky a díky funkcím kontroly (sledování a přehledy obratů 

zásob, růst zásob a jejich odbyt v průběhu sledovaného období) je vhodný i pro 

nižší typ manažerského rozhodování. Vyřešení a zdokonalení modulu Sklady bylo 

jedním z hlavních faktorů pro rozhodnutí zvolit systém Money S4, protože 

požadavku vyhověl bez připomínek a navíc je modul uživatelsky velice podobný 

původnímu programu. 

 

 Požadavek: Možnost zařazení modulů pro manažerská rozhodnutí 

Řešení navržené firmou Cígler Software: Tento požadavek částečně souvisel 

s předchozím požadavkem, jelikož manažerská rozhodnutí jsou úzce spojené 

s přehledem o pohybu zásob. Jak bylo již popsáno v předchozím bodě, modul 
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Sklady umí generovat tiskové sestavy a přehledy o obratech zásob ve sledovaném 

období, což je pro manažery důležitým faktorem v jejich obchodní strategii a 

předpokládání vývoje. V systému Money S4 je několik různých modulů, které lze 

využít pro manažerské rozhodování. Od nástrojů, které k tomu nejsou primárně 

určeny, ale dají se k rozhodování využívat, jako je např. modul CRM, až po 

nástroje k manažerskému rozhodování přímo určené, jako je modul BI (Business 

Inteligence). Ten není modulem obsaženým v základní verzi, je nutné ho dokoupit, 

ale zakoupení bylo opět pro naši firmu zvýhodněno nabídkou pro stálého 

zákazníka. S pomocí tohoto modulu lze vytvářet libovolné náhledy na evidované 

obchodní údaje, analyzovat je a na základě výsledků pak optimalizovat výkonnost 

podniku. 

 

Obrázek 6 Architektura modulu BI (znázornění v ERP Money S5) [3] 

Jak je z obrázku patrné, základem architektury modulu Business Intelligence je 

množina Datových zdrojů a množina Analýz. Datový zdroj vymezí data, která 

vstupují do analýzy, jejich vlastnosti, způsob zobrazení v analýze apod. Analýza pak 

na tato vstupní data poskytne požadovaný pohled. Díky možnosti využití různých 

datových zdrojů se do analýzy dají zahrnout nejen údaje evidované v systému 

Money, ale např. importované statistiky, data sloužící k porovnání s konkurencí 

apod. [1] 
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Obrázek 7 Popis prvků tabulky Analýzy faktur v BI [3] 

 

Dalším modulem s možností využití manažery pro své potřeby je modul CRM, 

který řídí vztahy se zákazníky, umožňuje plně využít jejich potencionál a pomáhá 

získat trvalý přehled o obchodních vztazích. V základu má částečné vlastnosti CRM 

systémů v Money S4 modul Adresář, s oddílem Firmy, který se po instalaci modulu 

CRM rozroste o řadu doplňujících funkcí a důležitých dat, např. ke každému 

kontaktu se vedle adresních údajů dá zjistit také obrat, přehled pohledávek a 

závazků, vystavené a přijaté objednávky, spolu se všemi ostatními doklady. To vše 

jsou pro manažery důležité informace a každý manažer ocení, pokud je může najít 

včasně, rychle a na jednom místě. Za zmínku také stojí možnost připojit každému 

zákazníkovi zodpovědného obchodníka, načež lze zákazníky filtrovat podle 

obchodníků, aby ostatní pracovníci věděli na koho se obrátit s dotazy. 

 Požadavek: Upravení způsobu zabezpečení přístupu uživatelů do oddílů 

systému a rozdělení uživatelských práv 

Řešení navržené firmou Cígler Software: Vnitřní bezpečnost v podnikovém ERP 

systému Money S4 je zajištěna pomocí komplexních přístupových práv, která 

využívají systém rolí. Tento systém funguje i jako prevence proti krádeži dat a 

firemního know how. Různí uživatelé mohou mít v systému různé či stejné role, 

které jim dovolují nebo zakazují upravovat, vytvářet nebo prohlížet jednotlivé 

záznamy. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým 



Josef Kazda: Implementace IS jako prostředku restrukturalizace malého podniku 

2015   31 

 

objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na 

jedné kartě. Money S4 navíc dovolí administrátorovi přidělit každému zaměstnanci 

i více rolí, což v praxi znamená, že pod svým profilem se může přihlásit do různých 

sekcí systému samostatně. Velice příjemnou skutečností je pak to, že množství rolí 

není nijak početně omezeno. Důležitou součástí bezpečnosti je také manažer a 

správce licencí, který je potřebný pro kontrolu aktuálně spuštěných licencí na 

klientských stanicích a jejich současná aktivita v systému. Vzhled a popis 

licenčního manažera je zobrazen na obrázku níže. 

 

Obrázek 8 Monitor Licenčního manažera [3] 

 Požadavek: Usnadnění a zjednodušení převodu zpracované objednávky do 

výroby 

Řešení navržené firmou Cígler Software: Problémem ve zpracování objednávky 

v programu Money S3 byla zbytečná zdlouhavost tohoto procesu. Při přijetí 

objednávky (jakoukoli cestou – telefonicky, emailem, osobně, atd.) nebylo složité ji 

zadat do systému, ale nevýhodou byla nutnost rozpracovávat ji dále před zadáním 

do výroby za účasti několika různých pracovníků. Tento proces je dokumentován 

v kapitole 3.3.5. Program Money S3 neměl možnost objednávku předat rovnou 

k výrobnímu procesu, čímž narůstalo zbytečné časové zpoždění vyhotovení této 

objednávky. Součástí požadavku na zpracování objednávky proto byla i 
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elektronická archivace a propojení dokumentů k objednávce, které jsou k ní 

provázané a obsahují např. projektovou dokumentaci, technické výkresy nebo 

zápisy programů pro výrobní proces. V systému Money S4 zadávání objednávek 

funguje na stejném principu jako v programu Money S3 s několika podstatnými 

rozdíly. Objednávku je nyní možné stiskem jediného tlačítka vygenerovat do PDF 

souboru, a to buď zvlášť, nebo rovnou PDF soubor připojit k emailu přes 

poštovního klienta, což výrazně usnadní její cestu po firemní síti. To však tak úplně 

neřeší zjednodušení cesty do výroby. K tomu je určena možnost připojení 

dokumentů k této objednávce provázaných. Jedná se o dokumenty, které jsou podle 

určitých kritérií přiřazené do kategorií a zpravidla jsou organizovány pomocí 

modulu DMS. To je nástroj určený pro vedení podrobné evidence dokumentů 

přímo v ERP systému Money a nabízí právě výrazné rozšíření základní funkce 

Připojené dokumenty. Modul umožňuje připojit dokument k libovolnému záznamu 

včetně automatického uložení, přiřazení adresy a controllingových proměnných. 

Dokumenty jsou organizované do složek, ke kterým mají uživatelé definované 

oprávnění na zápis či čtení, případně mají přístup zcela zakázaný. Jednotlivé 

dokumenty je možné vzájemně provázat, dají se také ukládat jejich různé verze s 

podrobným popisem historie. Uložené dokumenty lze komfortním způsobem 

vyhledávat pomocí zadaných kritérií a fulltextového hledání. To je využíváno při 

zadávání objednávky. Systém, podle objednavatele (přiřazení adresy) nabídne 

připojení dokumentů a uživatel zadávající objednávku vybere dokumenty, které 

jsou pro výrobu důležité, přiloží je do části Připojené dokumenty a podle 

naléhavosti objednávky ji přiřadí prioritu. Systém pak objednávku zařadí do sekce 

Objednávky přijaté a označí ji zadanou prioritu. Ve výrobním sektoru se takto 

označená objednávka vygeneruje na začátek seznamu objednávek a již má všechny 

důležité a potřebné dokumenty v elektronické podobě součástí. A to včetně 

vyplněného výrobního listu, který je nadefinován jako šablona pro připojení. 

Vedoucí výroby po zhotovení objednávky vytiskne výrobní list (který podepíše, 

čímž stvrdí kompletnost objednávky, dále originální objednávku, generovanou 

objednávku a vše přiloží k vyrobenému zboží. To poté putuje na QC (Quality 

Control), odkud po splnění kontroly jde k procesu odeslání. Tím je proces oproti 

původnímu podstatně zkrácen a jsou eliminovány zbytečné operace s dokumenty 
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v papírové podobě, které nejsou tak stálé jako v elektronické podobě. Možnost 

připojení dokumentu je vidět na následujícím obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Volba Připojit dokument v systému Money S4 [2] 
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5 Realizace implementace ERP systému Money S4 

Součástí návrhu řešení našich požadavků na nový systém byl i plán a rozsah 

realizace samotné implementace systému. Nejvýhodnější návrh realizace předložila 

společnost Cígler Software a to hlavně z důvodu již používaného systému od této 

společnosti. Jako jeden z nároků naší strany bylo udržení kontinuity provozu společnosti za 

co možná nejmenších zásahů do procesu. Společnost Cígler Software rozvrhla plán 

implementace nového systému do dvou pracovních dnů, přičemž první den měla probíhat 

instalace jádra systému a nastavení serveru a druhý den převod dat z původního systému 

Money S3, společně s instalací klientských stanic. Co se týká převodu dat a instalace 

klientských stanic, bylo nám dokonce firmou Cígler Software nabídnuto, že je možné po 

předchozí konzultaci, realizaci těchto činností provést svépomocí, pokud bychom chtěli 

ušetřit náklady za technika. Jelikož ale vedení společnosti nechtělo nic nechat náhodě, pro 

tuto možnost se nerozhodlo a souhlasilo s provedením těchto činností určeným technikem. 

Časový harmonogram implementace 

Časový harmonogram navržený společností Cígler Software byl přijat v plném 

rozsahu a datum implementace bylo stanoveno na 2. až 4. února 2015. 

Implementace jádra systému 

Implementace začala přesně, jak byla smluvena a instalace jádra systému na nový 

server trvala 3 a půl hodiny. Kompletní instalace včetně nejdůležitějšího základního 

nastavení byla dokončena 2. února 2015 v odpoledních hodinách. 

Převod dat z původního systému Money S3 

Druhý den ráno, tj. 3. února 2015 byl odstartován proces převodu dat ze stávajícího 

systému Money S3 do nového ERP systému Money S4. Během dopoledne byl proces 

dokončen a data byla bez problémů zavedena do nového systému. Souběžně s převodem 

dat probíhala i instalace klientských stanic a jejich základní nastavení nutné pro provoz 

systému. 
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Zaškolení uživatelů 

Odpoledne téhož dne proběhlo zaškolení obsluhy systému, které probíhalo formou 

prezentace určené již pro středně pokročilé uživatele, z důvodu znalosti předchozího 

systému. V prezentaci byly vybírány převážně rozšíření a změny v hlavních modulech. 

Zařazena byla i prezentace nových modulů a prezentace návrhu řešení na nový způsob 

zpracování objednávek. Poté proběhla praktická ukázka nejdůležitějších změn. 

Následovalo školení pro manažery ohledně využití nástrojů Business Intelligence.  

Současný stav  

Zaškolením byl přechod na nový systém dokončen a od té doby je v plném rozsahu 

v provozu. Jelikož stále oficiálně probíhá na nové hale zkušební provoz, je i systém ve fázi 

testování. Při tomto testování nebyly zaznamenány žádné větší provozní problémy a stejně 

tak žádné systémové nedostatky.   
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Závěr 

V této práci jsem se zabýval návrhem implementace systému jako prostředku pro 

restrukturalizaci malého až středního podniku a vlivu podnikové informatiky na rozvoj 

společnosti jako takové. Práci jsem vedl podle reálného scénáře implementace nového 

systému ve společnosti, kde pracuji. Návrh ani analýzu jsem bohužel ve firmě 

nevyhodnocoval a nevypracovával já osobně, ale byly mi v rámci dané tématiky 

poskytnuty stěžejní informace, ke kterým jsem připojil vlastní zkušenosti z praxe se 

systémem.  

V první části práce jsem soustředil na vytyčení nejzávažnějších problémů původního 

systému, které jsem popsal a stanovil nejdůležitější aspekty pro rozhodnutí o změně tohoto 

systému. V druhé části práce jsem popsal nejprve obecně, jak probíhá proces 

restrukturalizace podniku a poté i specificky jak probíhal a stále ještě probíhá v naší firmě. 

Dále jsem sepsal a vytyčil požadavky, které byly stěžejní pro výběr dodavatele nového 

systému. Ke každému požadavku byl zpracován návrh řešení od vybraného dodavatele, u 

kterých popisuji, jakým způsobem eliminují problémy vzniklé původním systémem.  

Za pomoci návrhu řešení od vybraného dodavatele a díky samotnému novému 

systému, byly přepracovány a vyhotoveny nové firemní pracovní procesy, jako např. 

zpracování objednávky a její zadání do výroby, skladová orientace a nový logistický 

proces nebo nový systém v přístupu k obchodním partnerům. Díky standardizaci těchto 

procesů byla eliminována velká časová prodleva a ušetřené časové rezervy byly techniky 

využity k lepším zákaznickým službám. Zpracování zakázek je nyní mnohem plynulejší a 

nutná administrace je podstatně jednodušší. V neposlední řadě nový systém přinesl i nové 

možnosti pro management společnosti. Nyní má management nástroj pro lepší, kvalitnější 

a včasnější manažerská rozhodnutí. 

Změnu díky novému systému zaznamenalo i obchodní oddělení, kde nyní není 

potřeba asistence tří techniků, ale pouze jednoho. Díky systému DMS je nyní archivace 

dokumentů podstatně přehlednější a také úspornější.  

Díky splněným požadavkům a následnou změnou vnitropodnikových procesů díky 

implementaci nového systému, jsem potvrdil, že proces restrukturalizace v naší společnosti 

za pomoci IS byl úspěšný a firma z tohoto nového řešení profituje. 



Josef Kazda: Implementace IS jako prostředku restrukturalizace malého podniku 

2015   37 

 

Seznam použité literatury 

[1]  Cígler Software a.s.: Business Intelligence. [online]. [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: 

<http://www.money.cz/wp-

content/uploads/money_s4_business_intelligence_web.pdf> 

[2] Interní zdroje společnosti SITTECH CZ s.r.o. a SITTECH HYDRAULIKA s.r.o. 

(směrnice, prezentace, firemní procesy, informační systém) 

[3] Účetní program Money S3, ERP systém a informační systém S4 a S5: Cígler 

Software a.s. [online]. 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné 

z: <http://www.money.cz/> 

[4] Restrukturalizace podniků: Restrukturalizace [online]. 2014 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z: <http://www.restrukturalizace.cz/> 

[5] Restrukturalizace společností. TQM CONSULTING 

COMPANY. Restrukturalizace společností [online]. 2012 [cit. 2015-04-16]. 

Dostupné z: <http://www.consulting-company.cz/restrukturalizace-spolecnosti> 

[6] TETŘEVOVÁ, Liběna. Výchozí pojetí restrukturalizace podniku. [online]. 2006, s. 

4 [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: 

<http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32444/1/CL241.pdf> 

[7] VLČEK, Radim. Velký třesk ve světle strategií restrukturalizace. [online]. 2005, s. 

7 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: <http://www.bata-

konference.utb.cz/2001/czech/referaty/vlcek.doc> 

[8] Pojem informačního systému. Úvod do IS [online]. 2010 [cit. 2015-03-31]. 

Dostupné z: <http://www.fi.muni.cz/~smid/mis-infsys.htm> 

[9] SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7. 

[10] GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 23-25. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

2615-1. 

http://www.money.cz/wp-content/uploads/money_s4_business_intelligence_web.pdf
http://www.money.cz/wp-content/uploads/money_s4_business_intelligence_web.pdf
http://www.money.cz/
http://www.restrukturalizace.cz/
http://www.consulting-company.cz/restrukturalizace-spolecnosti
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32444/1/CL241.pdf
http://www.bata-konference.utb.cz/2001/czech/referaty/vlcek.doc
http://www.bata-konference.utb.cz/2001/czech/referaty/vlcek.doc
http://www.fi.muni.cz/~smid/mis-infsys.htm


Josef Kazda: Implementace IS jako prostředku restrukturalizace malého podniku 

2015   38 

 

[11] GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 133-135. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

2615-1. 

[12] VYMĚTAL, Dominik. Podnikové informační systémy - ERP. Vyd. 1. Karviná: 

Slezská univerzita v Opavě, 2010, 134 s. ISBN 978-807-2486-182. 

[13] TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení 

firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 

2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8. 

[14] Informační a komunikační technologie. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2015 [cit. 

2015-03-17]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_a_komunika%C4%8Dn

%C3%AD_technologie 

[15]  MASOPUST, Jiří. Implementace systému ERP ve společnosti NAM system, 

a.s. [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z:  

<http://dspace.vsb.cz/handle/10084/93453>. Diplomová práce. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Radim Lenort, 

Ph.D. 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Účetní program Money S3[2] .............................................................................. 7 

Obrázek 2. Modul Skladových zásob v programu Money S3 [2] ....................................... 10 

Obrázek 3 Vzhled uživatelského rozhraní systému Money S4 [2] ...................................... 24 

Obrázek 4 Převodní můstek programu Money S3 do systému Money S4 [3] .................... 26 

Obrázek 5 Srovnání vzhledu uživatelských prostředí Money S3 a Money S4 [2] .............. 27 

Obrázek 6 Architektura modulu BI (znázornění v ERP Money S5) [3] .............................. 29 

Obrázek 7 Popis prvků tabulky Analýzy faktur v BI [3] ..................................................... 30 

Obrázek 8 Monitor Licenčního manažera [3] ...................................................................... 31 

Obrázek 9 Volba Připojit dokument v systému Money S4 [2] ............................................ 33 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_a_komunika%C4%8Dn%C3%AD_technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_a_komunika%C4%8Dn%C3%AD_technologie
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/93453

