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Anotace 

 

V předložené bakalářské práci je uveden popis procesu implementace 

systému SAP ve firmě Greiner Packaging s.r.o., která byla provedena ve firmě 

v roce 2004 a které jsem se osobně účastnila jako člen týmu klíčových uživatelů. 

Osobně jsem odpovídala za implementaci modulu finanční účetnictví a controlling. 

V první části jsou uvedeny informace o firmě, o systému starém a novém. V druhé 

části jsou popsány jednotlivé fáze implementace a kmenová data pro samotné 

zavádění systému. Poslední část se zabývá zhodnocením úspěšnosti 

implementace, vyhodnocením dotazníků klíčových uživatelů a návrhem vylepšení 

některých fází implementace. 

 

Klíčová slova:  SAP R/3, greiner packaging, greiner group, implementace  

 

 

Summary 

 

In this submitted bachelor work there is presented a description  of the 

process of the SAP system implementation  in the Greiner Packaging, s.r.o.,  

which took a place in 2004  and which I was participating on as one of the key 

users. I was personnaly responsible for an implementation of the "finance 

accounting and controlling"  unit.In the first part there is an information about the 

company, about the previous and new system. In the second part then, there were  

specified  and descripted stages  of whole implementation and also key datas for 

implementing of the system. The last part contains an review of  the successful 

implementation, key users question-form evaluation and also suggestions for 

improving of some certain phases of implementation. 
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1. Úvod  

1.1. Téma bakalá řské práce  

Námětem mé bakalářské práce je téma, ve kterém bych ráda uplatnila své 

teoretické i praktické zkušenosti získané při implementaci systému SAP. Jako 

klíčový uživatel pro modul controlling a účetnictví jsem se podílela na zavádění 

těchto dvou modulů a byla členem týmu klíčových uživatelů, poradců ze strany 

SAP a mateřské společnosti Greiner Packaging GmbH. Při zpracování bakalářské 

práce jsem konzultovala i zkušenosti ostatních klíčových uživatelů, kteří se podíleli 

stejně jako já na implementaci ostatních modulů. 

Cílem mé práce je popsat činnost při zavádění softwaru SAP ve výrobní 

firmě a na základě vlastních zkušeností upozornit na možné kritické body při 

implementaci. Dále bych chtěla vyhodnotit úspěšnost celého procesu ve firmě 

Greiner Packaging s.r.o.. 

1.2. Informace o firm ě 

Společnost Greiner Packaging s.r.o. se sídlem v Louce u Litvínova je 

dceřinou společností holdingové společnosti Greiner Holding AG a součástí 

skupiny Greiner Group, která patří mezi největší podniky v oblasti plastikářského 

průmyslu a zpracování polyuretanu. Je zaměřena na výrobu a zpracování 

polyuretanové pěny, výrobu potravinářské obalové techniky, laboratorní techniky, 

plastových profilů a nástrojů pro vytlačování těchto profilů. Tradičním produktem 

firmy s více než stoletou tradicí jsou rovněž korkové zátky a korková těsnění. 

Součástí skupiny Greiner Group je 8 výrobních odvětví v oblastech zpracování 

polyuretanu a plastikářského průmyslu, 117 výrobních a obchodních zastoupení 

ve 27 státech světa – v Rakousku, Německu, Španělsku, Anglii, Maďarsku, 

Polsku, Estonsku, Rumunsku, USA a České republice, téměř 7.871 

spolupracovníků, kteří vytvářejí celkový obrat více než 1.100,5 mil EUR.  Greiner 

Group má rodinnou tradici po pět generací již od roku 1868. Společnost Greiner 
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Holding AG vznikla v roce 1989 fůzí německých a rakouských závodů rodinné 

skupiny Greiner (příloha 1). 

V roce 2002 bylo v rámci skupiny Greiner Group rozhodnuto o zahájení 

projektu pro výstavbu nového výrobního závodu. Volba padla na Louku u Litvínova 

a 14. srpna 2003 byl položen základní kámen ke stavbě nového provozu na 

zelené louce. Strategickým cílem Greiner Group je být přítomen na všech trzích 

Evropy a právě lokalita u Litvínova zapadá do tohoto konceptu. Klíčovými trhy pro 

greiner packaging, s. r. o. byly plánovány zejména Německo, Holandsko                

a Rakousko. [5] 

Sortiment výroby zahrnuje výhradně nejjednodušší plastové kelímky 

vyráběné z polystyrenu a polypropylenu, kdy kapacita firmy je naplánována          

ve dvou etapách až na 3 miliardy jednotek za rok. Technologie výroby in-line 

tvarování a potisk by měla při navyšování objemu výroby vést ke snižování 

nákladů, což je základem úspěchu na trhu.   

V průběhu roku 2003 probíhala výstavba závodu a 15. ledna 2004 byl 

vyroben první výrobek – plastový kelímek na jogurt. Během následujících let 2004, 

2005 a 2006 docházelo postupně k nárůstu výroby a zaměstnanců, kdy v roce 

2006 se podařilo vyrobit již více než 750 milionů kelímků se 140-ti zaměstnanci.  

Po stabilizaci procesů se v roce 2005 rozhodlo pro zažádání o certifikaci 

dle normy EN ISO 9001:2000, která proběhla úspěšně v dubnu 2005 společností 

Lloyd’s Register Quality. 

Z důvodu toho, že v jednotlivých závodech skupiny Greiner Group byly 

nedostatečné informační systémy a z důvodu sjednocení byl založen projekt 

implementace SAP. Tento projekt se nazývá JEANNIE – Join our Enterprise 

Applications Now, Not In Eternity („Přípoj se k naším podnikovým aplikacím nyní, 

ne ve věčnosti“). Cílem projektu bylo vytvoření skupinové šablony implementace 

informačního systému SAP s vysokým pokrytím požadavků (více jak 80% a 

zbývajících 20% jsou jazykové úpravy a přizpůsobení se místním zákonům) (obr. 

1). SAP měl dosáhnout co nejvyšší standardizace ve všech závodech a přesto 

ponechat dostatečný prostor pro nutná přizpůsobení v jednotlivých závodech. 

Zavádění SAP u Greiner Group je prováděno postupně v každém závodě zvlášť. 
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Nejdříve byl v rámci inicializačního projektu k 1.7.2003 uveden do provozu SAP v 

kmenovém závodě Kremsmünster, poté ve Švýcarském Diepoldsau (obr.2). Na 

utváření procesů se v rozhodující míře podíleli pracovnice a pracovníci ze závodů 

Kremsmünster a Diepoldsau. Společně s poradci firmy SAP byl na základě 

procesových požadavků vypracován dokument s názvem Blueprint, který 

obsahuje přesné údaje k realizaci. Cílem je provádět rollouty (implementace) na 

základě již provedeného zavedení. To zaručuje, že procesy a data zůstanou 

srovnatelné a zaváděcí náklady se sníží na minimum. Pro Litvínov byl naplánován 

termín spuštění na 1.7.2004. 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Skupinová šablona projektu JEANNIE 
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Obr.  2 Časový harmonogram rolloutů dle států ve skupině Greiner Group 

 

1.3. Starý systém 

V době, kdy byla zprovozněna první výrobní linka a začali se vyrábět první 

výrobky, využívala firma software PC-ZEIS od firmy PROFEX AM s.r.o.. ZEIS 

znamená Zaručeně Efektivní Informační Systém a je tvořen jednotlivými moduly, 

které mohou pracovat samostatně nebo s návazností na modul Účetnictví nebo 

Finance. Firma využívala modul Finance. Tento modul může být samostatně 

využíván pro zpracování finančních operací podniku a také pro skladové 

hospodářství. Je vhodný pro komplexní řešení ekonomických a informačních 

systémů firem účtujících v systému podvojného účetnictví. Modul je spouštěn 

v operačním systému MS-DOS. Program je založen na jednoduchosti ovládání, 

zpracování dat je možné provádět opakovaně. Tento systém je vhodný pro menší 

a střední podniky. [7] 

1.4. Nový systém 

SAP znamená Systémy, Aplikace, Produkty ve zpracování dat                 

(z německého Software, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung). 

Společnost SAP byla založena v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci firmy IBM 

s cílem vyvinout standardní software pro řízení podnikové ekonomiky. V současné 
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době je společnost SAP největším světovým dodavatelem softwaru pro informační 

systémy podniků a organizací všech velikostí (graf 1). [3] Celkově více než 82 000 

zákazníků ve 120 zemích světa používá software společnosti SAP. Na českém 

trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala téměř 740 českých 

zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy             

a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké 

společnosti a organizace. [8]  
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Graf 1  Tržní podíly podnikových systémů 

 

Systém SAP R/3 patří do takzvané skupiny ERP systémů a je 

softwarovým produktem, který slouží pro řízení podniku a pokrývá kompletně 

všechna interní oddělení podniku. Je to již v pořadí třetí verze tohoto systému. 

Poprvé byla uvedena v roce 1992 a poslední podpora verze systému bude 

ukončena v roce 2009.  Skládá se z následujících modulů (tabulka 1). [9] 
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Moduly systému SAP R/3 

Finanční účetnictví 

Kontroling – manažerské účetnictví 

Evidence majetku 

Plánování dlouhodobých projektů 

Řízení oběhu dokumentů 

Specifická řešení různých odvětví 

Řízení lidských zdrojů 

Údržba 

Nákup a pohyb materiálu 

Skladové hospodářství a logistika 

Management kvality 

Plánování výroby 

Tabulka 1  Moduly systému SAP R/3 

 

Firma greiner packaging s.r.o. implementovala tyto moduly (obr. 3): 

• FI - Finanční účetnictví  

- modul slouží pro vytváření jednotlivých procesů účtování a je využíván 

pro účely finančního výkaznictví 

• CO - Kontroling – manažerské účetnictví 

- aplikace manažerského účetnictví pracuje nezávisle na aplikaci 

finančního účetnictví, náklady a výnosy jsou v controllingu přiřazovány uživatelem 

definovaným controllingovým objektům jako nákladová střediska, procesy, 

projekty, objednávky odběratelů nebo výrobní objednávky 
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• AM - Evidence majetku  

- modul investičního majetku slouží ke sledování životního cyklu každé 

investice od jejího plánování přes pořízení a aktivaci až po likvidaci. 

• MM - Nákup a pohyb materiálu 

- modul materiálového hospodářství zahrnuje zpracování průběhu nákupu    

a funkce skladové evidence. Využívá kmenových dat materiálů, surovin, 

zboží a služeb, záznamů dodavatelů a odběratelů, záznamů o cenových    

a dalších obchodních ujednáních 

•  WM - Skladové hospodářství a logistika  

- modul skladového hospodářství zahrnuje skladování hotových výrobků   

i materiálů - surovin pro výrobu v řízeném skladě a pohyby materiálů včetně 

expedice 

• PP - Plánování výroby  

- modul plánování výroby slouží pro plánování a řízení výroby pomocí 

výrobních zakázek, využívá kusovníků a pracovních plánů 

• SD - Podpora prodeje - odbyt 

- aplikace odbytu – prodeje slouží k vyřizování objednávek zákazníků,     

od zpracování objednávky po vyřizování expedice, zpracování balení, dopravy až 

po fakturaci 

 

Obr. 3  Přehled modulů SAP R/3 pro skupinu Greiner Group 
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2. Vysvětlení základních pojm ů 

2nd level–support    

„podpora na druhém místě“ – v případě, že problém není vyřešen v první řadě 

klíčovým uživatelem 

ASAP  

Accelerated SAP je standardizovaná zaváděcí metoda společnosti SAP AG 

BEP stanice 

počítačová sestava připojená na IS, obsahující monitor, case a čtečku čárových 

kódů, popřípadě tiskárnu čárových kódů 

Cluster     

česky klastr, je skupina více než dvou objektů 

Customizing  

úprava nastavení parametrů softwaru, přizpůsobení systému potřebám podniku 

ERP systém   

z anglického Enterprise Ressource Planning je informační systém, který integruje  

a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi  

podniku [10]   

Helpdesk   

zdroj informací a pomoci,  asistenční služba pro uživatele SAP 

Keyuser    

klíčový uživatel 

Kmenový záznam materiálu 

datový záznam, který obsahuje všechny v systému potřebné základní informace 

k materiálu, data jsou uspořádána podle různých kritérií. Obsahuje data                 

s popisujícím charakterem (např. velikost, rozměr, hmotnost) a data s řídicí funkcí 

(např. materiálový druh, odvětví). Vedle těchto dat, která mohou být ošetřována 

přímo uživatelem, jsou data, která jsou automaticky aktualizována systémem 

(např. stavy zásob) 

Nákladové st ředisko 

organizační jednotka, na které při výrobě vznikají lidské a strojní náklady 
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Profit Centrum 

organizační jednotka, nadřazená nákladovým střediskům, kde se promítají jak 

náklady tak výnosy – výsledkem je zisk nebo ztráta 

RAID systém   

systém diskových polí zabezpečený proti nahodilému výpadku pevného disku 

Redundantní    

náhradní   

Rollout 

implementace, zavádění 

SSC.it  

oddělení pracovníků v rakouském Kremsmünsteru, pověřené především správou  

softwarových aplikací a počítačového hardware ve firmě Greiner Packaging 

Účetní okruh 

nejmenší organizační jednotka externího účetnictví, pro kterou může být 

zobrazeno úplné, uzavřené účetnictví. Toto obsahuje evidenci všech událostí        

s povinností účtování a vytvoření všech dokladů pro zákonnou individuální účetní 

uzávěrku, jako bilance a výpočty zisku a ztráty 

Účtový rozvrh   

seznam všech použitelných účtů ve finančním  
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3. Technické informace – infrastruktura sít ě 

 V této kapitole bych ráda popsala infrastrukturu sítě, způsob jakým je síť 

zabezpečena a také, kdo se o celou síť stará a jaké jsou úkoly tohoto pracoviště. 

3.1. Greiner Packaging Network (GPN) 

Cílem Greiner Packaging Network je propojit jednotlivá stanoviště            

a umožnit tak využívání centrálních služeb a aplikací (SAP, Word, Excel, 

Powerpoint, atd.….). Kromě toho je ve stanovišti Kremsmünster instalován 

centrální internetový přístup pro zajištění co největší bezpečnosti proti cizímu 

přístupu, virům atd. [4] 

3.2. Hardware v míst ě  

Použitím síťového počítače (Compaq Evo T20) jsou náklady na údržbu 

sníženy na minimum. Pouze myš, klávesnice, monitor a síťový kabel napájejí 

minipočítač potřebnými daty. Časově náročné softwarové instalace a aktualizace 

nejsou nutné, protože veškerá data a programy jsou vyvolávány ze serveru. 

Pokud by byl tento přístroj vadný, může být během několika minut vyměněn        

za náhradní přístroj a je ihned opět připravený k použití. [4] 

3.3. Bezpečnostní koncept SAP 

Propojením stanovišť s centrální správou dat také stoupá potřeba 

bezpečnosti v IT oblasti. Vysokým požadavkům na bezpečnost dat je u Greiner 

Packaging Group vyhověno užitím následujících bezpečnostních mechanismů. 

Centrální server pro veškerá aplikační prostředí se z nákladových, 

údržbových a bezpečnostních důvodů nachází v Kremsmünsteru.  Permanentním 

kabelovým spojením může mít každý uživatel v Greiner Packaging Group se svým 

heslem k němu přístup a užívat aplikace dané k dispozici, jako by obsluhoval 

vlastní PC v místě (obr. 4). 
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Centrální serverový prostor poskytuje redundantní klimatizaci, 

nepřerušovaný přívod elektrického proudu, předání alarmu na správce systému, 

jištění a obnovu dat a jiné. Dále chrání před požárem, vlhkostí, korozivními 

požárovými plyny, vandalismem, cizím přístupem a tak dále (obr. 5). 

 
 
 

                                                                        

                                                                

                          
 
  

Obr. 4  Technologie klient / server 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5  Obrázek serverové místnost v Kremsmünsteru 
 
 
 
 
 

Klientské 
počítače Server 
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V clusteru je paralelně propojeno několik počítačů. Vypadne – li jeden 

z obou počítačů v serverovém prostoru, přebírá jeho úkoly počítač druhý. Uživatel 

může klidně pracovat dál a nevšimne si, že systém přechodně pracuje na 

náhradním počítači. 

EVA je výkonná správa dat s vysokou kapacitou v době implementace 1,4 

terabyte (1.400 gigabyte) a vysokou pohotovostí. V ní se ukládají data všech SAP 

– systémů  u Greiner Packaging Group. Tím, že je provedena jako RAID – systém, 

je ztráta dat téměř nepravděpodobná. 

USV garantuje řádný provoz serveru i při selhání síťového proudu.  

Technické spojení mezi závody Greiner Group bude uskutečňováno přes 

VPN tunel, který bude proveden přes internetové spojení a kódovým systémem 

chrání před cizím přístupem. [4] 

3.4. Servisní výkony SSC.it 

Servis a správu centrálního počítače zajišťuje oddělení sídlící 

v rakouském Kremsmünsteru SSC.it . Náplní týmu je: 

- zakládání nových uživatelů 

- vytvoření skupin oprávnění – vymezení pracovních oblastí přidělením určité 

uživatelské role, kdy každá role obsahuje potřebná oprávnění a obsahy pro 

definované pracoviště 

- všeobecný helpdesk – představuje tak zvaný „2nd level – support“ což 

znamená, že problémy jsou v helpdesku zpracovávány až poté, co 

příslušný klíčový uživatel nemůže nabídnout žádné řešení 

- založení a změna formulářů – formuláře jsou standardizované a mají tudíž 

ve všech závodech stejné uspořádání, přípustné jsou jen jazykové, 

zákonné a nutné podnikové specifické úpravy 

- základní customizing – po základní instalaci SAP na serveru jsou 

prováděna základní  nastavení, která v podstatě zahrnují tyto oblasti – 

zřízení uživatelských profilů, řízení tiskáren, programování seznamů           
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a rozhraní, vytvoření mandantů, datový transport ze starého systému, 

jištění dat, kontrola výkonů, instalace aktualizace, správa systému 

- průběh, ASAP – Accelerated SAP je standardizovaná zaváděcí metoda – 

časová potřeba R/3 zavádění se tak dá snížit až o padesát procent a kvalita 

zlepšit. S efektivním využíváním zdrojů jsou spojeny i úspory nákladů. [4] 

3.5. Školení 

Provádění školení se dělí na dvě části – základní a modulové. Základní 

školení je pro všechny uživatele stejné. Zprostředkovává ve tří hodinovém školení 

všeobecné informace a okolnosti k projektu SAP, dále také základní znalosti 

obsluhy programu. Modulové školení je klíčovými uživateli prováděno asi dvakrát 

týdně až do Go – Live a je přizpůsobeno jednotlivým pracovním  oblastem. I po 

přechodu na nový systém jsou podle potřeby prováděna další školení. [4] 

Důležitým bodem školení jsou také školení procesů, kdy spolupracují všechny 

moduly společně a učí se provázanosti jednoho modulu s druhým (obr. 6). 

 

 

Obr. 6  Typy školení 

Základní školení 

Modulové školení 

Školení procesů 
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4. Harmonogram implementace 

Pro správný průběh implementace bylo nutno dodržet několik pravidel. 

Samotná implementace systému měla několik fází, které byly rozloženy do 

časového období jednoho měsíce. 

4.1. Důležitá kritéria pro rollout 

Celý proces implementace informačního systému SAP obsahuje komplexní 

soubor všech služeb souvisejících s uvedením nového  informačního systému     

do provozu.  

Pro projekt JEANNIE byly stanoveny tyto role: 

• M.I.T Consulting, s.r.o. je firma zabývající se komunikací se zákazníkem, 

mezi její činnosti patří především řízení projektů v oblastí informatiky                     

a telekomunikací, například zavádění SAP R/3 a jeho role v projektu byla provést 

všeobecné školení SAP včetně jednotlivých modulů a také vytipovat 

implementátora pro modul FI. [6] Následně byla pro implementaci modulu FI  

vybrána firma NESS CZ  

• Project Manager byl zvolen zaměstnanec firmy Greiner Packaging GmbH 

Kremsmünster a odpovídal za celý projekt rolloutu v České republice 

• ssc.it oddělení rakouského IT, které koordinovalo aktivity jednotlivých 

modulů  

• Keyuser byl za každý modul určený zástupce, který koordinoval týmové 

aktivity a odpovídal za realizaci a testování obchodních procesů, vypracovával 

uživatelskou dokumentaci, školil koncové uživatele před produktivním startem, 

podporoval koncové uživatele po produktivním startu a je prvním kontaktním 

místem pro problémy se SAP. Stal se interním expertem. 

Pro každý modul byl k dispozici také poradce, jehož mateřským jazykem je 

čeština. Systémovým jazykem je čeština a němčina, proto musela být kmenová 

data uložena a vedena v češtině a v němčině.  
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Pro různé stupně implementace byla nastavená tři různá systémová 

prostředí. Tyto jsou vývojový systém, tréninkový (kvalitativní) systém a produktivní 

systém. Jednotlivé systému jsou využívány v různých fázích implementace, jak již 

napovídají samotné názvy (obr. 7,8). 

 

 
 

Obr. 7  Náhled na výběrové okno systému SAP R/3 
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Obr. 8 Organizace vývojového prostředí SAP 
 
 
 

V rámci skupiny greiner group je každý závod, který využívá SAP, 

samostatnou účetní jednotkou, která má přiřazený svůj takzvaný „účetní okruh“. 

Při tvorbě označení účetních okruhů se postupovalo dle postupu v tabulce (tabulka 

2). 

 

Postup p ři tvorb ě označení účetních okruh ů 

Místo Popis 

1 a 2 označení země, začíná 10 

3 počet účetních jednotek v zemi 

4 0 (používá se pro logistická zobrazení) 

Tabulka 2   Postup při tvorbě označení účetních okruhů 

 

 

 

 

Vývojový systém GPD 
 

Vývojový klient 

IT - vývoj 

Vývojový systém GPQ 
 

Vývojový systém GPP 
 

Testovací klient Produktivní klient 

IT – vývoj  
oddělení firmy 

Oddělení firmy 
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Jednotlivé závody ve skupině mají svá označení (tabulka 3). [2] 

Příklady ozna čení účetních okruh ů pro jednotlivé závody ve skupin ě 

Účetní okruh  Název závodu Stát závodu 

1000 Greiner Packaging GmbH Rakousko 

1100 Greiner Packaging Holding AG Švýcarsko 

1200 Greiner Packaging Slušovice s.r.o. ČR – Slušovice 

1210 Greiner Packaging s.r.o. ČR – Louka u Litvínova 

1300 Greiner Packaging kft. Maďarsko 

1400 Greiner Packaging AS Estonsko 

1500 Greiner Packaging sp.z o.o. Polsko 

1600 Greiner Packaging s.r.l. Rumunsko 

Tabulka 3 - Příklady označení účetních okruhů pro jednotlivé závody ve skupině 

4.2. Přebírání dat 

Přebírání dat ze starého systému do SAP se provádí u velkých datových 

bloků pomocí LSMW. V tomto případě je simulován průběh transakce a data jsou 

přebírána tak, jako by byla zadána online. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, 

že proběhnou všechny transakční zkoušky, čímž je zaručena datová konzistence.  

[4] 

Pro menší množství dat je tato přebírací technika příliš náročná a musí být 

tedy uživateli provedena ručně. Pro firmu Greiner Packaging s.r.o. byla z důvodu 

nízkého množství přenášených dat použita právě tato metoda. 

Proces přebírání dat je úkol, který nesmí být podceňován a byl z velké části 

prováděn závodem samotným. Ssc.it působilo pouze podpůrně. Cílem rolloutu 
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bylo, aby přebírání dat bylo v GPQ systému ukončeno kvalitativně a kvantitativně 

před prvním integračním testem. Bylo třeba bezpodmínečně dodržet to, jakmile 

byla data převzata do produktivního systému, že musela být shodná paralelně      

s daty ve starém systému. Odbornou odpovědnost za kvalitu dat měli sami lokální 

klíčoví uživatelé. Každý klíčový uživatel odpovídal za správnost svých modulových 

dat. U dat musela být prověřena aktuálnost, úplnost, správnost  a konzistenci. 

Datové objekty jsou vzájemně závislé, to znamená, že pro přenesení dat 

muselo být dodrženo stanovené pořadí. Například, před datovým objektem 

„klasifikace“ musel být v SAP systému založen datový objekt „materiálový kmen“, 

aby poté mohl být uložen objekt „klasifikace“. K přebírání dat byly předem 

definovány datové objekty kmenový záznam odběratelů, materiálový kmen, 

kmenový záznam dodavatelů, odběratelé – partnerské role, odběratelé – 

podmínky, dodavatelé – materiálové informace, klasifikace, infozáznamy 

dodavatelů, tarify a výkony, rozpisky, sklady, pracoviště, výrobní pomůcky, balicí 

předpisy, balicí předpisy – nalezení materiálu, oceňovací cena, stavy MM, stavy 

WM, pracovní plány, otevřené položky odběratelů, otevřené položky dodavatelů    

a investiční majetek (obr. 9). [1] 

 
Obr. 9  Závislost datových objektů 
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Na základě harmonizace dat nesměly být v systému žádné datové 

duplikáty, protože veškerá data jsou uložena ve společné databázi                         

v Kremsmünsteru. Proto směly být informace o materiálech, odběratelích              

a dodavatelích, kteří jsou používány v různých závodech, uloženy jen jednou. 

Klíčoví uživatelé museli být vzhledem k tomuto obezřetní a zakládat nové 

informace do systému v souladu se všemi závody, které mají již SAP v provozu. 

Rozlišuje se mezi novým uložením  (informace v systému ještě není) a rozšířením 

stávající informace (jsou doplněná určitá pole specifická pro daný závod). 

4.2.1. Příklad vytvá ření materiálového kmene 

Materiálové číslo je v každém závodě jiné, ale pro SAP je nutné stanovit 

jednotné materiálové číslo a sice: 

05431 32172 13441  =  252168  =  12254223  =>  1000124  

(obr. 10) 

 

 

Obr.  10   Harmonizovaná kmenová data materiálu jogurtový kelímek, 250g – PP – bílý 

 

Rakousko 
05431 32173 13441 

SAP 
1000124 

 

Švýcarsko 
252168 

Česko 
12254223 
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Základní data a klasifikace jsou pro všechny závody stejné, pouze v doplňujících 

datech, jako jsou například dispozice, prodej, odbyt a tak dále se náhledy pro 

jednotlivé závody liší. Například v Česku je vyroben materiál, který odtud odebere 

firma Greiner packaging AG (Švýcarsko). Tak existuje již úplný materiálový kmen 

v systému, u kterého musí být už jen doplněny úpravy specifické pro závod            

a odbytové náhledy pro Česko. [1] 

4.2.2. Příklad kmenového záznamu odb ěratelů 

Odběratelé, kteří objednávají v Rakousku a Česku, jsou rovněž již v systému 

a musí už jen být ošetřeni v náhledech. [1] 

4.2.3. Příklad kmenového záznamu dodavatel ů 

Dodavatelé dodávající do Rakouska a Česka jsou rovněž již v systému     

a musí už jen být ošetřeni v náhledech. 

V těchto případech již kmenová data existují, náhledy závodů jsou však ještě 

neúplné. To znamená, že u již založených materiálů musí být dodatečně ošetřeny 

jen odpovídající náhledy závodu pro Česko. [1] 

4.3. Harmonogram implementace 

Pro výrobní podnik v Litvínově byl stanoven časový harmonogram 

implementace v roce 2004 uvedený v tabulce (tabulka 4). 
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Časový harmonogram implementace 

Datum Proces 

26. – 27.5. Modulový trénink / testy 

2. – 3.6. Odsouhlasení účtové osnovy FI 

8. – 9.6. Modulové testy, školení koncových uživatelů v GPQ 

16. – 17.6. Modulové testy, školení koncových uživatelů v GPQ 

21. – 23.6. Integrační testy v GPQ 

23.6. Cut – Over – Plánování 

24. – 25.6.  Korekce   

26.6. Transport z GPQ do GPP 

28.6. Prověření a kontrola GPP 

28. - 29.6. Školení koncových uživatelů 

29.6. Go / No Go – rozhodnutí 

30.6. Cut – Over 

1.7. Go Live 

2.7. Počáteční podpora od ssc.it a společnosti SAP 

5. – 9.7. Podpora od ssc.it a společnosti SAP 

Tabulka 4  Časový harmonogram implementace 

4.3.1. Modulový trénink, testy 

Za průběh modulového tréninku byli odpovědní za jednotlivé moduly jejich 

klíčoví uživatelé a školili koncové uživatele. Součástí modulových testů bylo 

testování různých procesů, které bude koncový uživatel využívat při každodenní 

práci. Jednotlivá provázanost mezi moduly je testována později při integračních 

testech.  
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4.3.2. Odsouhlasení ú čtové osnovy FI 

Účtový rozvrh je stejný pro všechny účetní okruhy. Tento účetní rozvrh 

využívaný v Rakousku je nadřazený všem účetním rozvrhům. Pro potřeby greiner 

packaging s.r.o. bylo domluveno, že ke každému rakouskému účtu, bude přiřazen 

tak zvaný „alternativní účet“, což je označení účtu dle českých pravidel (právních   

a daňových) a také český název. V případě účtování ve finančním účetnictví bude 

nutno zadávat rakouská čísla účtů. Z tohoto důvodu bylo nutné vyhotovit seznam 

účtů rakouských a přiřadit k nim správné účty české. Obsahem bylo asi 1 300 

účtů. Na odsouhlasení se podíleli klíčoví uživatelé modulu FI z Čech, Rakouska     

a Švýcarska. 

4.3.3. Integra ční testy v GPQ 

Integrační test byl prováděn v několika blocích vždy po 3-4 dnech             

a probíhal během posledních dvou měsíců před Go-Live. Cíle modulového a 

integračního testu jsou funkční test příslušného modulu, souhra jednotlivých 

modulů a test hladké integrace procesů mezi oborem a systémem. Na základě 

těchto testů bylo učiněno rozhodnutí, zda přechod na SAP proběhne 

v definovaném okamžiku nebo zda bude tento posunut a musí být provedeny další 

úpravy. 

4.3.4. Cut – Over – Plánování 

Uzavření systému. Pro přechod ze starého na nový systém musely být 

připraveny plány jak postupovat. Byl zajištěn souběh dat ve starém a novém 

systému. 

4.3.5. Korekce 

V tomto kroku byl prostor na korekce chyb.  
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4.3.6. Transport z GPQ do GPP 

Převod dat z tréninkového systému do produktivního systému. Prováděl 

tým ssc.it. 

4.3.7. Prověření a kontrola GPP 

Po přenosu dat do produktivního systému bylo nutné provést kontrolu 

přenesených dat. Za kontrolu byli odpovědní klíčoví uživatelé.  

4.3.8. Školení koncových uživatel ů 

Toto školení bylo prováděno klíčovými uživately. 

4.3.9. Go / No Go – rozhodnutí 

V tomto okamžiku se sešli všichni klíčoví uživatelé všech modulů 

s vedoucím projektu a s pracovníky oddělení ssc.it a měli za úkol rozhodnout, zda 

je firma připravena pro start systému nebo ne. Bylo rozhodnuto, že start bude 

proveden. 

4.3.10. Cut – Over 

Cut-over je den přechodu ze starého systému na SAP. V přechodovém 

období byl testovací systém odpojen a prováděny přípravy pro produktivní systém. 

V tomto momentě musela být zastavena výroba a do systému nesměly být 

prováděny žádné zásahy.  

4.3.11. Go Live 

Go-Live neboli „jedeme na ostro“ je den samotného spuštění systému. 
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5. Jednotlivé fáze implementace 

5.1. Modul MM  

K realizaci jednotlivých podnikových procesů jsou důležité různé materiály 

– suroviny, polotovary, obaly atd., dále také i neskladové materiály, jako například 

kancelářské potřeby či pomůcky. Pro systém R/3 má význam slova materiál širší 

pojem, něž jaký vyplývá z jazykového názvu tohoto slova. Za materiál je 

považována nejen surovina, ale také různé věcné prostředky nebo služby             

a samozřejmě také i hotové výrobky. Kromě fyzické nezbytnosti materiálového 

hospodářství musíme uvažovat o otázkách finančních a ekonomických. Materiál 

proto musí být nadefinován tak, aby bylo možné jeho vyhodnocení z hlediska 

fyzického množství, ale také z hlediska ceny, to znamená, že musí být ocenitelný.  

Aby proces nákupu materiálů byl úspěšný, je nutné také založení dodavatelů. 

Opět se musí brát na zřetel, že při jejich zakládání se musí uvést různá logistická, 

ale také finanční a ekonomická hlediska. Samozřejmě, dodavatel musí mít vždy 

vazbu na materiál, který do firmy dodává. Znamená to tedy, že pro objednání 

materiálu vyžaduje splnění několika kroků, nejen na úrovni materiálového 

hospodářství. A sice musí se zadat kmenová data materiálu tak i dodavatele.  

Kmenová data materiálu obsahují všechna data nezbytná pro popis 

daného materiálu. Tato data jsou pak využívána v různých odděleních podniku pro 

různé účely, jako je například zpracování objednávek v oddělení nákupu, účtování 

pohybů materiálů ve vedení zásob, inventarizace zásob, účtování faktur, 

zpracování objednávek v oddělení prodeje a plánování potřeb, termínování 

výrobních zakázek a příprava výroby v oddělení plánování a řízení výroby. Každé 

oddělení zadává k jednomu materiálu jiná data a proto jsou v systému R/3 

definovány různé pohledy na kmenová data materiálu. Proto jsou oprávnění 

jednotlivých pracovníků nastavena tak, že pracovníci jednoho oddělení mohou 

zadávat či upravovat pouze ta data, která potřebují pro svou práci. Nesou za ně 

také odpovědnost. Příloha 2 
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Vlastnosti jednotlivých materiálů se samozřejmě liší, přesto jsou některé 

vlastnosti podobné. Pro seskupení materiálů do různých podskupin slouží 

v systému R/3 „druh materiálu“. Závod greiner packaging s.r.o. zatím využívá tyto 

druhy materiálů suroviny – vychází se z předpokladu, že jsou výhradně 

nakupovány a následně zpracovány a proto je v systému nastavena možnost 

zakládání pohledů nákupu, nikoliv třeba prodeje, neskladové materiály – například 

kancelářské potřeby bývají okamžitě spotřebovány, rozpracovaný výrobek – 

polotovar, hotový výrobek, obaly a služba.  

Nastavení druhu materiálu ovlivňuje mnoho oblastí, například, zda zásoby 

materiálu mají být evidovány z hlediska množství, hodnoty nebo obou hledisek 

současně (u neskladových materiálů není vedení množství nutné), ovlivňuje také 

řízení ceny, účet zásob, který bude použit při změně stavu zásob (přírůstek, 

úbytek) a na který bude tento pohyb zaúčtován ve finančním účetnictví. 

Samozřejmě, oddělení nákupu neurčuje účet, na který se daný pohyb zaúčtuje, 

zadá pouze klíč operace a systém automaticky dle klíče přiřadí příslušný účet.      

O jednotlivých účtech finančního účetnictví se zmíním později, v kapitole FI - 

finanční účetnictví. 

Mezi další data, zadávaná pro kmenový záznam materiálu patří základní 

data, klasifikace, data prodejní organizace, všeobecná data odbytu, text odbytu, 

nákup, text nákupu, dispozice, příprava výroby, pomocné výrobní prostředky, data 

závodu, skladování, řízení skladu, skladování, řízení jakosti, účetnictví, kalkulace 

a prognóza. Data se dají samozřejmě měnit a to dvěma způsoby, buď ihned, tj.    

po uložení změněných dat již systém bude pracovat s těmito novými daty, nebo je 

možné změnu naplánovat k nějakému budoucímu datu.  

Kmenová data dodavatele jsou podobně jako kmenová data materiálu 

dále členěna na pohledy přiřazené jednotlivým úrovním struktury podniku. Stejně 

jako u materiálu, je i dodavateli přiřazeno jednoznačné číslo systémem. Toto číslo 

se rovná číslu, pod kterým je v účetnictví dodavatelů vedení číslo konta daného 

dodavatele. Z hlediska účetnictví platí, že systém vede pro každého dodavatele 

(kreditora) samostatné konto. Opět platí, že pro každé oddělení podniku patři jiná 

oblast kmenových dat dodavatele. Data jako adresa, telefonní číslo či jazyk,        
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ve kterém je možno s dodavatelem komunikovat jsou společná pro všechny, 

nicméně data důležitá pro nákup jsou zadávána opět jenom nákupní organizací 

(kontaktní osoba, dodací podmínky, partnerské role či měna objednávek).           

Je nezbytné také zadat data z pohledu účetního, aby bylo možné zpracovávat 

faktury (údaje o platebním styku, číslo kontrolního účtu apod.). Tato všechna data 

by měla u každého oddělení zadána ještě před tím, než se uskuteční jakýkoliv 

první styk s dodavatelem. Pokud by se tak nestalo, a dodavatel by byl například 

založený pouze pro oblast odbytu, nebylo by možné následně ve finančním 

účetnictví fakturu zaúčtovat a nedošlo by tak ke změně hodnoty zásob. Stejně jako 

u kmenových dat materiálů, lze kmenová data dodavatele následně upravovat, 

zobrazovat či označovat k výmazu. Změna se dá provést také buď v okamžiku 

provedení, nebo se dá naplánovat k datu v budoucnosti (příloha 3). 

Vedení zásob – pohyby materiálu jsou v SAP R/3 rozlišovány na příjem 

materiálu, výdej materiálu a přeúčtování. Při zakládání počátečních stavů při startu 

nového systému se používá transakce pro příjem materiálu. Jeho důsledkem je 

zvýšení skladové zásoby, jak z hlediska množství tak i hodnoty. Samotný příjem 

může být samozřejmě proveden až po zadání kmenových dat všech materiálů      

a dodavatelů, na všech úrovních podniku. Pohyby materiálu jsou prováděny 

pomocí tak zvaných druhů pohybů materiálu. Ty pak přesně určují přesný 

podnikový proces, jehož důsledkem je daný pohyb. Druh pohybu určí i aktualizaci 

zásob jak z pohledu množství tak i hodnoty a také provede zaúčtování na účty 

zásob a spotřeby. Vzhledem k tomu, že druh pohybu má zásadní důsledky         

na účtování jednotlivých pohybů, je jeho definice součástí customizingu systému. 

To znamená, že v systému jsou již potřebné druhy pohybu nadefinovány. Při 

příjmu materiálu je standardně používán druh pohybu „Příjem materiálu 

k objednávce do skladu“, kdy příjemka je vždy vztažená k objednávce, ze které si 

systém automaticky načte údaje o pořizovaném množství či hodnotě. Při 

zaúčtování příjmu materiálu vzniká tzv. materiálový doklad a zároveň je 

zaúčtování tzv. účetní doklad do finančního účetnictví. [3] 

Při implementaci systému se zakládala kmenová data materiálů               

a dodavatelů, které firma do té doby používala. Samozřejmě musel být dodržen 

postup popsaný v kapitole 4.2.. V případě převzetí účetní zásoby ze staršího 



Simona Harantová Willová : Implementace systému SAP ve firmě Greiner Packaging s.r.o. 

2009  27 

systému, se použila aplikace „Pořízení zvláštních příjmů materiálů“ a s použitím 

správného druhu pohybu se zaúčtovaly příjmy materiálu bez vztahu k nějakým 

dalším dokladům (k objednávce či k zakázce). Za pořízení počátečních stavů 

materiálů bylo odpovědné oddělení nákupu, to znamená, že veškerý příjem 

materiálů, které byly na stavu ke dni převodu ze starého systému na systém SAP 

odpovídal klíčový uživatel modulu MM, stejně tak za správnost zakládaných 

kmenových dat.  

5.2. Modul WM 

Pro zpracování skladových pohybů v systému SAP R/3 byl pro potřeby 

firmy greiner packaging s.r.o. zřízen sklad hotových výrobků a polotovarů. Tento 

sklad byl rozdělený podle způsobu skladování na regálový sklad a na skladová 

místa s volně loženým materiálem. V systému byly tedy definovány dva typy 

skladu – řízený vysokoregálový sklad, to znamená, že každá uskladněná paleta 

s materiálem má své jedinečné skladové číslo (LI Numer) a poté svou jedinečnou 

skladovou pozici ve vysokoregálovém skladě. Například uskladnění na pozici 

140202 znamená 14. řada, 2. sloupec, 2. patro. A dále volně ložený sklad neboli 

neřízený sklad surovin, kdy evidence pohybu probíhá bez přesných skladových 

pozic (je jedno, kde materiál stojí). V systému vidím tedy jenom množství, ale jeho 

umístění nikoliv.   

Skladové pohyby výrobků – příjem - jsou uskutečňovány v systému 

pomocí stanic BEP. Pro závod byly určeny čtyři BEP stanice. BEP 1 načítá 

vyrobenou neutrální produkci na výrobní lince Inline. BEP 2 načítá produkci 

potištěných kelímků a tiskárna vytiskne LI Numer. Slouží také pro načtení 

neutrálních kelímků, které se dále nebudou potiskovat. BEP 3 slouží pro určování 

pozic a zaskladňování do řízeného skladu. Stanice BEP 4 slouží pro výdej 

neutrální produkce ze skladu na potisk.  

V rámci implementace systému SAP bylo nutné, aby klíčový uživatel ve 

spolupráci s konzultanty s ssc.it nadefinoval typy skladových pohybů a umístil 

stanice BEP na co možná nejefektivnější pozici ve výrobě či skladu (obr. 11). 
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Obr. 11 Umístění BEP stanic v závodě 

5.3. Modul PP  

Výroba je jednou ze součástí mnoha dílčích procesů, vzájemně se 

ovlivňujících. Pro výrobu jsou nezbytné suroviny, které musí být dostupné ještě 

před zahájením výroby. Celý proces výroby je v rámci podniku interně řízen 

výrobními zakázkami, jimiž je od výrobního oddělení požadována výroba 

zadaného množství polotovarů a hotových výrobků. Kmenová data pro oblast PP 

jsou především kusovníky, pracovní postupy, pracoviště, materiál a další (obr. 12).   
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Obr. 12  Kmenová data výroby – příprava výroby 

 

V kusovnících výrobků je jasně řečeno, z jakých materiálů a z jakého 

jejich množství se vyrábějí. V průběhu výroby jsou na základě dat v kusovníku 

materiály odebírány ze skladu a systém tímto snižuje automaticky jejich množství  

i hodnotu. Příloha 4  

Pracovní postupy jsou základním prvkem plánování výroby polotovarů     

a hotových výrobků a jejich detaily jsou základem pro vyhodnocení termínů, potřeb 

kapacit a analýzy nákladů či kalkulaci ceny výrobku. Definují to, na jakých 

pracovištích bude výroba probíhat a určují a popisují co má být na těchto 

stanovištích provedeno, aby výsledkem byl požadovaný výrobek (hotový či 

polotovar). Kromě toho definují také výkony a materiály, které mají být během 

výroby spotřebovány. Prostřednictvím pracovišť personalistiky, je pak možné 

pracovním postupům přiřadit jednotlivé pracovníky (příloha 5). 

Termín pracoviště označuje nějakou prostorově vymezenou část podniku, 

na níž je prováděna určitá výrobní operace a může se jednat o stroj či skupinu 

strojů, výrobní linku, montážní pracoviště či skupinu osob. V případě závodu 

greiner packaging s.r.o. se jedná o dvě skupiny výrobních linek, které jsou 

nazvány dle technologií na nich používaných a sice Inline a Potisk. 

Pojmem materiál se v SAP R/3 označují i polotovary a hotové výrobky. To 

znamená, že stejně jako v případě nákupu surovin se musí zadat kmenová data 

materiálu, která se v některých detailech liší od nakupovaného materiálu.  Řídícím 

kritériem je pole druh materiálu, kdy v případě výrobků označujeme FERT – 

hotový výrobek, nebo HALB – polotovar. Z hlediska výroby je důležitý pohled 

„Příprava výroby“, kde se udává tolerance výroby, doba vlastní výroby, osoby 
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odpovědné za řízení výroby daného materiálu či parametry vztahující se k řízení 

výroby.  

Jednotlivé komponenty plánování a řízení výroby se prolínají a zasahují 

do jiných modulů. Například oddělení prodeje má možnost sledovat jednotlivou 

zakázku v průběhu celého procesu a je schopno informovat zákazníka o stavu 

jeho zakázky, materiálové hospodářství využívá informace k udržování stavu 

materiálů na skladě i k vedení kmenových dat. [3] 

Při implementačních pracích v modulu PP se muselo dbát na to, aby byla 

založena všechna kmenová data, která jsou potřebná pro založení výrobní 

zakázky.  

5.4. Modul SD 

Důležité pro implementaci a také pro následné využívání systému SAP 

R/3 je důležité mít na paměti, že aplikace odbytu musí být schopna komunikovat 

s aplikacemi plánování a řízení výroby, tak i s aplikacemi materiálového 

hospodářství. Zákaznická objednávka se předává do výroby ve formě potřeby        

a výroba pak využívá data materiálového hospodářství. Pokud podnik vyrábí       

na sklad, tak zase vyrobené materiály prodává podnik prostřednictvím prodejní 

organizace.  

Základní prvky odbytu jsou především prodejní organizace, cesta odbytu 

a obor. Proto při zakládání kmenových dat pro modul SD bylo nutné brát na tyto 

prvky zřetel, jinak by realizace jakýchkoliv odbytových aktivit v systému SAP R/3 

nebyla možná. Toto vše se provádí v customizingu systému.  

Prodejní organizace je prodejní oddělení podniku, které je odpovědné     

za veškeré procesy odbytu. K vytvoření odbytových kanálů lze v rámci prodejní 

organizace vytvořit různé cesty odbytu. Jednotlivé cesty odbytu lez dále členit 

podle prodávaných produktů a služeb. Výsledek označujeme pojmem obor. [3] 

Samozřejmě platí, stejně jako v modulu nákupu, že kromě těchto 

organizačních struktur bylo nutné zadat i určitá kmenová data, například kmenová 



Simona Harantová Willová : Implementace systému SAP ve firmě Greiner Packaging s.r.o. 

2009  31 

data zákazníků, ceny, kmenová data materiálů apod. Teprve poté mohl začít 

modul vytvářet prodejní doklady. 

V případě kmenových dat materiálů bylo nutné za oblast prodeje doplnit 

například údaje týkající se daní, prodejních měrných jednotek či balení. Toto se 

jedná samozřejmě pouze u materiálů, kde lze doplnit náhled pohledy odbytu –      

a sice materiály FERT či HALB. 

Dalším krokem bylo založení zákazníků. Samozřejmě bylo nutné dodržet 

pokyny v kapitole 4.2.. Vzhledem k tomu, že struktura zákazníků je téměř totožná 

se strukturou zákazníků pro Rakousko, jednalo se ve většině případů pouze         

o ošetření dat potřebných pro náš účetní okruh, protože data byla již v systému 

založena a využívána rakouským závodem. 

V neposlední řadě byla nutná úprava formulářů potřebných pro prodej – 

faktura, dodací list, objednávka. Úprava se týkala náležitostí, které upravuje naše 

legislativa. S customizingem pomáhalo oddělení ssc.it. Opět za tyto všechny kroky 

nesl odpovědnost klíčový uživatel pro modul SD. 

5.5. Modul FI 

Základem modulu finančního účetnictví systému SAP R/3 je propojení se 

všemi podnikovými informacemi. Tyto informace by měly být co nejaktuálnější,      

tj. měly by odrážet aktuální stav. Proto existují v systému těsné vazby modulu FI 

s datovými zdroji materiálového hospodářství, výroby, správy investičního majetku 

a odbytu. Data z těchto modulů jsou ukládána do společné databáze a samotné 

finanční účetnictví je pak zdrojem dat pro modul controlling.  

Všechna kmenová data jsou ve finančním účetnictví vedena v podobě 

účtů. Každý účet je jednoznačně identifikovatelný svým číslem a je zařazen        

do hierarchické struktury druhů účtů a účtových skupin. Na nejvyšším stupni 

hierarchie struktury účtů jsou tzv. účtové rozvrhy, což je v podstatě seznam všech 

použitelných účtů s jejich popisy, který odpovídají požadavkům právních či 

daňových předpisů daného státu.  Založení těchto seznamů je součástí procesu 

customizingu. [3] 
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.3.2., bylo nutné sjednocení účetní 

osnovy a přiřazení účtů pro Česko s účty rakouskými. Po odsouhlasení tohoto 

seznamu bylo nutné převést účtovou osnovu do systému a zahájit testování 

procesů.  Dalším bodem implementace bylo založení dodavatelů a odběratelů, 

samozřejmě za spolupráce s odděleními nákupu a prodeje, jak je uvedeno 

v kapitole 5.1., 5.3.. Posledním krokem bylo zadání dat počátečních stavů           

na účtech finančního účetnictví, viz kapitola 4.2..  Klíčový uživatel pro modul FI byl 

odpovědný za to, aby počáteční stavy v SAP odpovídaly konečným stavům         

ve starém systému Finance. Doklady o zaúčtování těchto zůstatků účtů bylo nutno 

vytisknout a založit pro pozdější potřeby auditorů, finančních úřadů aj.. 

5.6. Modul AM 

Vzhledem k požadavkům auditora společnosti Greiner Packaging s.r.o. 

bylo nutné provést migraci stavů majetku až k 31.12.2004, nikoliv k rozhodnému 

dni 30.6.2004, z důvodů problémů auditu daňových a účetních transakcí ze dvou 

systémů. To znamená, že v období do konce roku 2004 byl majetek evidován      

na účtu nedokončených investic a po skončení účetního období a odsouhlasení 

účetní a daňové uzávěrky se provedla migrace stavu majetku k 31.12.2004 

s následným zařazením investic z účtu nedokončených investic. Po dokončení 

migrací kmenových záznamů se v modulu FI zaktualizovaly zůstatky                   

na majetkových účtech podle stavu k 31.12.2004 ve „starém“ informačním 

systému. Migraci provedli pracovníci Greiner Packaging GmbH pomocí již 

vytvořených migračních programů pro majetek. Pro splnění českých legislativních 

požadavků bylo nutné specifické nastavení odpisových oblastí a odpisových klíčů.  

Migrace dat se skládala z následujících úloh – migrace kmenových dat 

majetku, migrace otevřených položek nedokončených investic a aktualizace 

zůstatků účtů majetku v FI se stavem k 31.12.2004 a byla provedena v průběhu 

ledna 2005. 
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5.7. Modul CO 

Modul controlling má v systému SAP R/3 roli nadřazenou nad všemi 

ostatními moduly, to znamená, že všechny externí náklady, výnosy a rozvahové 

položky účtované v ostatních modulech se automaticky přenáší do tohoto modulu 

a tento modul s těmito daty dále pracuje. 

Mezi kmenová data controllingu patří především nákladové druhy, profit 

centra, nákladová střediska a interní zakázky.  

Nejdůležitější činností při implementaci bylo stanovení tarifů potřebných 

pro určení výrobní kalkulace pro výrobky. Bylo nutné ocenit hodinovou sazbu 

práce strojů a lidí. Dalším krokem bylo navrhnout organizační strukturu profit 

center a nákladových středisek.  Data controllingu byla migrována v rámci modulu 

MM (kmenový záznam materiálu – view Účetnictví a Kalkulace) a modulu PP 

(kmenový záznam pracoviště). Standardní hierarchie nákladových středisek          

a profit center byla přenesena transportním příkazem z vývojového systému. 

Ostatní kmenová data byla zadávána manuálně.  
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6. Závěr - zhodnocení úsp ěšnosti implementace 

Na základě zkušeností získaných při zavádění systému mohu říci,          

že implementace ERP systému SAP R/3 je velice složitý proces, na kterém se 

podílí mnoho lidí. Od běžných uživatelů, po klíčové uživatele, externí konzultanty, 

interní poradce z řad IT a odborných specialistů. Tento proces se skládá 

z několika fází, kdy každá z nich má svá přesně stanovená pravidla co se týká 

nejen časové náročnosti, ale také postupů, které je nutné dodržovat. Podstatnou 

součástí implementace je jednak kvalitní a dobře fungující hardwarové                  

a softwarové zabezpečení a také maximální podpora při počátečním školení 

uživatelů jak ze strany poradenské firmy tak i ze strany mateřského podniku 

skupiny Greiner Group. Dalším důležitým krokem pro implementaci je přenos dat 

ze starého systému. V případě firmy greiner packaging s.r.o. šlo o ruční převod 

dat, z důvodu relativně nízkého objemu dat.  

Z dotazníků, které zodpověděli klíčoví uživatelé vyplývá, že implementace 

systému SAP R/3 ve firmě greiner packaging s.r.o. proběhla po nestandardně 

krátké přípravě (příloha 6). Počáteční školení bylo téměř nulové a v minimálním 

možném časovém období, dokumentace k implementaci byla většinou 

v německém jazyce a tudíž nevyhovující pro běžné uživatele. Organizace převodu 

dat byla nepřipravená. I přes tyto kritické body byl systém SAP R/3 po měsíční 

přípravě spuštěn. Všechny tyto nedostatky se projevily ihned po spuštění systému 

a ovlivnily negativně počáteční činnost systému. Výhodou implementace 

v projektu JEANNIE bylo, že je pro implementaci použita určitá šablona a konečné 

úpravy systému pro lokální potřeby činily pouze 20%. Bylo plánováno, že se tímto 

náklady na pořízení a implementaci systému sníží na minimální částku                  

a rozpočítají se mezi jednotlivé závody skupiny Greiner Group. Skutečné náklady 

spojené s prvotním pořízením systému byli téměř 4 miliony korun a roční poplatky 

za licence a jednotlivé profily uživatelů činní kolem 50 tisíc EUR. Přes tyto 

počáteční problémy se ale všichni klíčoví uživatelé shodli na tom, že systém SAP 

R/3 je přínosem pro jednotlivé podniky ve skupině Greiner Group. Jednotlivé 

moduly jsou vzájemně provázané a každý uživatel má možnost získat informace 

téměř okamžitě po zadání kterýmkoli jiným uživatelem.  Jedním  z důvodů 
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implementace systému SAP R/3 ve skupině Greiner Group bylo, aby tento 

společný systém byl využíván pro analýzy výsledků hospodaření pomocí 

společných výkazů pro celou skupinu. Bohužel, do dnešního dne toto nefunguje, 

protože závody mají rozdílné vyhodnocování.  Negativní je pro jednotlivé podniky 

také to, že i přes plánovanou úsporu celkových nákladů jsou náklady na údržbu 

HW a poplatky za SW daleko vyšší než byly před implementací systému SAP R/3.  

Dle mého názoru bylo zavedení SAP R/3 pro skupinu Greiner Group 

přínosem, ale konkrétně v závodě greiner packaging s.r.o. byla podceněna 

počáteční příprava, kdy se celá fáze implementace provedla za dobu jednoho 

měsíce, přičemž v implementačních příručkách vydaných skupinou je 

doporučována minimální doba na implementaci 4 – 6 měsíců. Nyní s odstupem 

pěti let od implementace mohu říci, že s problémy, které způsobil tento 

nestandardní postup při zavádění systému se firma potýká do dnešní doby. Pokud 

bych měla v budoucnu možnost být znovu klíčovým uživatelem při implementaci 

takového nebo podobného systému, určitě bych nedoporučila za svůj modul 

spuštění systému za takovýchto podmínek.  
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