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Anotace 
 

V předložené práci je zpracován návrh implementace ERP systémů a je navržen 
možný postup pro středně velkou firmu. Nejdříve je definována terminologie, 
v další části jsou uvedeny možné problémy a kritéria implementace. Tato část také 
popisuje možné způsoby pořízení softwaru a doporučuje, který je nejvhodnější. 
Následující část popisuje metodiku analýzy, návrh struktury softwaru a hardwaru. 
V další části je zařazen návrh na instalaci a způsob předání. Na závěr je uveden 
doporučený způsob implementace. K jednotlivým kapitolám je uveden příklad 
z praxe, pro lepší pochopení některých částí jsou v textu uvedeny obrázky. 

Klíčová slova:  Implementace, ERP, analýza, software, hardware, outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Annotation  

In the presented thesis I have designed an implementation method of ERP 
(Enterprise Resource Planning) systems and a possible procedure of their 
implementation in a mid-size business. The first part deals with a definition of 
terminology. In the next part, I have enlisted potential difficulties and 
implementation criteria; also, I have described possible ways of software acquiring 
and offered recommendations which one is the most suitable. The following part 
contains analysis methodology including software and hardware structure 
suggestions. The next part encompasses suggestions regarding installation and   
a method of transmission. In the final part, a recommended method of 
implementation can be found. Each chapter is supported by a practical example. 

Key words : Implementation, ERP systems, Analysis, Software, Hardware, 
Outsourcing 
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1  Úvod 

Jak název bakalářské práce napovídá, budu se věnovat instalaci ERP 

systémů. Uvedu jeden z mnoha možných postupů a nezbytné předpoklady pro 

úspěšnou implementaci. Pro pochopení budu uvádět příklad z instalace ve firmě 

Fotografia Praha, družstvo. 

Toto téma jsem zvolil záměrně, neboť v praxi zjišťuji nedostatky, které ústí 

ve finanční ztráty způsobené neúspěšným zaváděním systémů. Přesto že existují 

propracované metodiky, které byly mnohokrát publikovány, popisují zavádění 

systémů příliš obecně a v praxi musí firmy vyvíjet vlastní detailní postupy 

implementace. Mnou zvolený postup je však převážně určen právě pro odběratele, 

aby mohli být ve vztahu s dodavatelem rovnocenným partnerem 

Cílem bakalářské práce je popsat a charakterizovat implementaci ERP ve 

středně velké firmě, navrhnout optimální postup a na příkladu z praxe představit 

výhody a nedostatky mého řešení. 

Nejprve vás uvedu do problematiky již zmiňovaných systémů, posléze 

nastíním a vysvětlím kritéria, která vedou ke změnám. V dalších částech se 

budeme věnovat analýzám potřebným k provedení implementace a návrhu 

struktury softwaru a hardwaru.  

V závěru navrhnu, jak postupovat, jakých chyb se vyvarovat a čemu 

věnovat zvýšenou pozornost. 
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1.1  Úvod do problematiky ERP systém ů 

Rozhodnutí o zavedení informačního systému je vždy zásadní, přináší      

s sebou mnoho práce, efekt však bývá velmi výrazný. 

1.2  Základní p ředpoklady 

Problematika ERP systémů spočívá ve výběru správného informačního 

sytému.  Jedním z nejdůležitějších kritérií je velikost a vývojové stádium firmy, 

kterou chceme sledovat v ERP systému. Dalším společným a určujícím kritériem 

je pak množství informací zpracovávaných naším budoucím systémem.  

Část systému je dána zákonem, ať už jde účetnictví, daňovými zákony 

nebo dalšími. Ta část, kterou si volíme sami, je předmětem zkoumání, rozboru a 

návrhu v souvislosti s výše uvedenými výchozími skutečnostmi. Přesto bychom 

měli vzít do úvahy další hlediska, která se týkají různých specifických forem 

podnikání. 

Velikost firmy bychom mohli definovat počtem zaměstnanců. Je rozdíl 

zpracovávat agendu firmy s deseti nebo se sto zaměstnanci. Už jen z toho 

důvodu, že více pracovníků vyprodukuje větší množství dat. V tomto ohledu je 

lhostejné, zda jde o data zaměstnanců nebo o informace z výsledků jejich práce. 

 Výjimku zde mohou tvořit firmy, jejichž cílem podnikání je obchod. 

 U těchto firem závisí množství pořízených dat od počtu obchodních případů, 

zakázek nebo pohledávek. Obchodní firma s několika málo zaměstnanci může 

vyprodukovat nebývalé množství dat. Příkladem mohou být firmy zabývající se 

prodejem přes internet. 

Vývojovým stádiem firmy máme na mysli, zdali se jedná o firmu, která se 

dynamicky vyvíjí nebo hledá nové možnosti uplatnění na trhu, zejména pak 

v nových oblastech podnikání. Může jít také o podnik s ukončeným vývojem, 

s ustálenou produkcí a s neměnnou koncepcí obchodní strategie, jejíž produkce je 

na trhu poptávána stejnoměrně bez ohledu na velikost konkurence. 

Velikost, vývojové stádium firmy a množství dat je pak nezanedbatelným 

hlediskem při analýze. Nadále se budeme věnovat firmám, které mají dynamický 
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vývoj, větší množství pořízených dat a složitější strukturu řízení. Velikost středně 

velké firmy můžeme definovat například podle tabulky č. 1. 

 

Tabulka č. 1  Kriteria pro hodnocení velikosti firem podle směrnic EU  

 

 

U menších firem je pak možné s výhodou pořídit některý hotový SW nebo 

použít služeb outsourcingu. Outsourcing je velmi oblíben u živnostníků, kteří si 

nechávají zpracovávat své účetnictví u externích firem. 

Pro středně velké firmy je rozhodující každý detail, jako např. "o kolik 

vzrostou náklady na systém při rozšíření o jednoho uživatele". Klíčovým 

problémem jsou z hlediska nákladů omezení předpřipravených systémů. To by 

mohlo zastavit přirozený vývoj firmy, ze středně velké firmy, na velký prosperující 

podnik. 

U středních firem je důležité orientovat ERP systémy spíše na oblast 

produktivity práce, než na úsporu provozních nákladů. Málokteré hotové řešení 

však tento předpoklad splňuje. Výrazná omezení můžete nalézt v CRM 

systémech, řada hotového SW vůbec nepočítá s plánováním a řízením výroby. 

Rozhodující pro menší firmy jsou také celkové náklady na pořízení a způsob 

platby. Nevhodné platební podmínky mohou být tak pro management nepřijatelné. 

Jednou z možností je použít leasingu a rozložení splátek do delšího období. Cenu 

pořízení může snížit rychlost implementace.  

 Specifikace EU 

Typ firmy Roční obrat Počet zaměstnanců 

Mikrofirma neuvedeno méně než 10 

Malá firma <  220 mil. Kč 10-49 

Středně velká firma 220 mil .- 1,4 mld. Kč 50-250 

Velká firma > 1,4 mld. Kč >250 



Roman Bradáč: Implementace ERP v prostředí středně velké firmy 

2010  4 

Velikost obratu firmy nebo počet zaměstnanců však nelze brát jako jediné 

měřítko. Z hlediska implementace bychom měli vzít v úvahu i následující hlediska:  

• odvětví – různé ERP systémy jsou vhodné pro různá odvětví, některé 

se přímo specializují například na těžařský průmysl, bankovní sektor 

a podobně. 

• metodiky řízení firmy – ERP systémy se mohou lišit v metodách 

řízení.  

• typ výroby – rozlišujeme zakázkovou výrobu, výrobu na sklad, 

montáže, různé druhy projektů a další. 

• vlastníci podniku – Zahraniční investor bude mít jiné požadavky na 

ERP systém než rodinná firma. 

• Integrace firmy do větších celků - dodavatelské sítě, a podobně. 

1.3  Situace ve firm ě Fotografia Praha 

Fotografia Praha je středně velká firma s 80 zaměstnanci. Jejich 12 

provozoven provádí maloobchodní prodej a fotografické služby. Má centrální 

sklad, odkud je distribuováno zboží a materiál pro výrobu. Každá z provozoven 

pořídí přibližně 100 000 položek ročně do informačního systému. Roční obrat firmy 

se pohybuje kolem 230 mil. Kč. Firma se dynamicky vyvíjí a reaguje na požadavky 

trhu. 

Stávající informační systém neposkytuje příliš velkou možnost rozšíření. 

Systém je sestaven z modulů od různých dodavatelů. Spojení mezi jednotlivými 

moduly je provedeno pomocí převodových můstků. Princip převodového můstku 

však nedovoluje přenést všechny informace z jedné části do druhé. 
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2  Stanovení cíl ů implementace  

Správné stanovení cílů je klíčové. Bez správného stanovení cílů není 

možné provést úspěšnou implementaci ERP. Konečnou odpovědnost za splnění 

cíle implementace má vždy odběratel, pokud  však dodavatel nesplní podmínky, 

tak by to mohl být jeho problém. 

2.1  Obecné cíle implementace 

Důvody pro zavádění nového nebo inovace již fungujícího informačního 

systému mohou být různé. Změny, které provedeme, by se měly projevit například 

v počtu pracovníků, v efektivnějším řízení, v lepších podkladech pro rozhodování, 

v rozšířenější struktuře systému nebo v nové funkcionalitě, eventuálně 

ergonometrii SW. Další požadavky mže být například legislativní soulad nebo 

statistické výstupy. Tyto důvody ať už jednotlivě nebo jejich kombinace vedou       

k finančnímu efektu nebo ke snížení složitosti některých pracovních úkonů. 

Pozn.: Složitost pracovních úkonu by měla zvyšovat nebo snižovat 

produktivitu práce. To se však mnohdy nesetkává s pochopením dotčených 

zaměstnanců a případný finanční prospěch může být nulový a někdy i záporný. 

Samotná implementace se tak neobejde bez výrazné spolupráce                             

s managementem řízení zaměstnanců.  

Cíle implementace mohou být tedy dva, finanční prospěch pomocí snížení 

nákladů nebo zvýšení efektivnosti organizace bez snížení nákladů. 

Uveďme si některé příklady: 

Zvýšení počtu zpracovávaných pohledávek vede ke snížení počtu 

zaměstnanců, tedy k úsporám na mzdových nákladech. Zavedení dalšího 

elektronického styku s institucemi (banka, finanční úřad, ČSSZ, zdravotní 

pojišťovny) vede k efektivnosti firmy ne však k přímému snížení nákladů. 

Zaměstnanec zpracovávající data z banky bude pravděpodobně zpracovávat            

i data z jiných institucí, dojde tedy k efektivnějšímu využití strojového času 

počítače i zaměstnance, ale nezvýší se mzdové náklady. Dalším typickým 

příkladem z nedávné doby, je pak zavedení datových schránek. Datové schránky 
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využívají rozhraní internetového prohlížeče, nezvyšují se tedy náklady na pořízení 

dalšího softwaru. Podobně jak se uvádí v článku v ICT revue [4]. 

2.2  Důvody, které vedly k rozhodnutí o zm ěně ERP ve Fotografii Praha 

Cílem implementace ERP byla obnova zastaralého informačního systému, 

který již nestačil zpracovávat velké množství údajů. Také byla požadována změna 

způsobu pořizování dat na provozovnách a v neposlední řadě i získávání 

podkladů pro efektivnější řízení firmy. Změnu skladového hospodářství generoval 

požadavek změny oceňování skladových položek z pevných cen na ceny 

průměrované. Stávající systém neumožňoval průměrovat ceny a následné 

množení dat pro FIFO [1] neúměrně narůstalo.  
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3  Výběrová kritéria ERP 

Při výběru programového vybavení můžeme využít na jedné straně svých 

zdrojů, na straně druhé pořídit software od dodavatele.  

Při využití vlastních zdrojů je předpoklad, že máme dostatek prostředků, 

informací a zkušených programátorů. Ve většině případů se bude jednat                

o softwarové firmy zabývající se právě výrobou ERP systémů. Mohou to být také 

firmy, jež mají nějaký systém zavedený, jejichž zaměstnanci mají dostatek 

zkušeností a znalostí, a potřebují jednotlivé moduly propojit nebo vytvořit. V těchto 

případech je však nutná existence jasné koncepce. 

Pozn.: Příčinou nového zavádění ERP může být nejasná koncepce dříve 

prováděných implementací, moduly dodávané od více dodavatelů a špatné nebo 

žádné propojení jednotlivých částí systému. Změnou takového systému dojde 

k výrazné úspoře nákladů a k nárůstu produktivity. 

Při pořízení ERP dodavatelským způsobem máme na výběr ze tří 

možností. Systém, u kterého se nastaví parametry, sestavy, vzájemná 

komunikace mezi moduly, uživatelská oprávnění a podobně, bychom mohli 

označit z programátorského hlediska za dokončený. Další možností je pořídit 

systém nedokončený nebo dokonce zatím neexistující, kde se teprve podle 

požadavků zákazníka budou jednotlivé části systému programovat. Třetí a 

poslední variantou je outsourcing. Jedná se o služby třetích stran, které jsou 

schopny nahradit zčásti nebo plně instalaci ERP systému. Systém je instalován            

u poskytovatele takovýchto služeb a zákazník k němu přistupuje vzdáleně.  

3.1  Komer ční software  

Komerčním softwarem máme na mysli předpřipravený systém prodávaný 

jako již kompletní, bez nutného zásahu programátora. Výhodou u hotového  

softwaru je zpravidla krátká doba mezi ukončením analýzy a uvedením do 

provozu. Výsledky analýzy by se měly soustředit na to, jakým způsobem budou 

nastaveny parametry, sestavy, číselníky atd. To nese samozřejmě i zkrácení doby 

přípravy na implementaci. Další výhodou může být také jednoduchost samotného 
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programu, kdy odpadne nutnost provádění analýzy. To se však týká firem s méně 

rozvinutou strukturou. 

Nevýhodou bývají u složitějších firemních struktur změny, které vyžadují 

programový zásah. V tomto případě záleží na výběru programu respektive na jeho 

parametrech. Výběr takového SW je otázkou konzultací s dodavatelem a 

v prezentaci funkčnosti systému. Je zapotřebí prověřit všechny požadované 

funkce a ověřit možnosti aktualizací v návaznosti na změny jak z hlediska 

legislativních norem, tak na změny uvnitř firmy. 

3.2  Software psaný na míru 

Takto pořízený systém má výhodu v relativně vysoké flexibilitě. Zákazník 

si může pořídit produkt, který mu plně vyhovuje, přizpůsobený jeho specifickým 

požadavkům. V některých případech je výběr tohoto způsobu pořízení SW jediná 

možnost, jak automaticky zpracovávat data ve firmě. Příčinou jsou specifické 

procesy související s výrobou, novými technologickými postupy nebo netypické 

zpracování informací. Zároveň jeho přednosti mohou být pro některé firmy             

i nedostatkem. Zejména pokud ve firmě chybí koncepce, pevná řídící struktura 

nebo jasná pravidla. Zákazník by si měl také u dodavatele zajistit po 

implementační údržbu, aby se později nedostal do problémů s aktualizací SW. 

  Vysoké pořizovací náklady jsou jedním z mnoha důvodů k provedení 

velmi podrobné a důkladné analýzy, často konzultované v několika úrovních 

řízení. Pečlivě provedená analýza není ovšem zárukou úspěšné implementace 

softwaru. Další složka rozhodování a analýzy se týká programování a použitých 

algoritmů zpracovávajících informace a v neposlední řadě i vyjednávací taktiky 

mezi zákazníkem a dodavatelem, při které vzniká vzájemná důvěra. 

3.3 Outsourcing 

Outsourcing znamená ve své podstatě oddělení některých činností a jejich 

vykonávání jinou specializovanou firmou. Jedná se o určitou formu dělby práce, 

kdy činnost není vykonávána vlastními zaměstnanci, ale pracovníky cizí firmy na 

základě smlouvy [6]. V našem případě se jedná o outsourcing IT služeb, a to 
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v různé podobě. Od pronájmu IT administrátorů, kteří se starají o náš SW a HW, 

až po služby SaaS - (Software as a Service), kdy se jedná o pronájem softwaru a 

zákazník k systémům přistupuje přes internet. 

Tento způsob je vhodný pro malé firmy, které nemají dostatečné IT zdroje 

a mohou si najmout služby firmy, jež se postará o administraci. Nebo si rovnou 

pořídí služby účetní firmy, která vše zařídí sama. Pro středně velké firmy a větší 

však narůstají některé negativní vlastnosti tohoto systému. Jedná se o možnosti, 

kdy může být například ohrožená bezpečnost dat, rychlost zpracování - doba mezi 

vstupem a výstupem může být v některých aplikacích kritická. Z výše uvedených a 

podobných důvodů je nutné vždy pečlivě zvážit využití tohoto způsobu řešení. 

Vždy se jedná o to, aby pozitivní přínos byl vyšší než negativní. 

Jak vybrat správného poskytovatele outsourcingu? Je dobré se například 

vyvarovat poskytovatele poskytujícího správu aktivních prvků a zároveň                 

i bezpečnostní monitoring. Nečinnost nebo neodbornost mohou přinést pak více 

škody než užitku a zřízený outsourcing nakonec pohřbít. Jedním z důležitých 

ukazatelů při výběru outsourcingu jsou bezpochyby reference, kvalifikace 

poskytovatele, certifikace (ISO 9001, ISO 27001 a další) a počet technických 

specialistů.  

Dalším problémem v rámci rozhodování může být otázka jaké služby 

nechat zpracovávat dodavatelem. Správné rozhodnutí bývá klíčem k úspěchu, 

neboť ne všechny systémy nebo služby se dají outsourcovat plnohodnotně. 

Prvním krokem bývá outsourcing IT služeb, které je možné provádět vzdáleně, 

nemají propojení na data a informace uvnitř podniku.  

3.4  Kombinace po řízení SW 

V praxi, nejčastěji u středně velkých firem, se může pořídit kombinace 

hotového softwaru a softwaru psaného na míru. Ve výsledku firma                          

v nepodstatných detailech přizpůsobí řízení a strukturu podle již hotového 

programu, a v bodech, kde se odlišuje od standardu nebo má vlastní specifické 

metody výroby, si již nechá naprogramovat moduly odpovídající dané funkci nebo 

procesu. U středně velkých firem se s výhodou užívá nabídky softwarových firem 
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na nákup jednotlivých částí systému, tak zvaných modulů, kdy zákazník si pořídí 

nezbytné části systému pro řízení podniku. Jestliže pak následně dojde k rozšíření 

činnosti firmy, dodavatel dodá další modul dle potřeby. 

3.5 Způsob po řízení SW ve Fotografii Praha 

Z výše uvedených důvodů se představenstvo firmy rozhodlo provést 

výběrové řízení a následně porovnat výsledky. Výběrového řízení se zúčastnily          

3 firmy. Vítězem se stala firma Pragosoft, a. s. s produktem „Standard“. Samotný 

program byl již hotov a instalován v nezanedbatelném množství firem a byla zde 

možnost upravit některé moduly k specifickým potřebám podniku. Jedním            

z  požadavků byla například evidence výroby, distribuce a prodej fotografických 

zakázek. Ostatní požadavky se upřesnily během tvorby analýzy. 
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4  Analýza činnosti firmy 

4.1  Návrh metodiky analýzy 

Postupů při tvorbě analýzy existuje nepřeberné množství, existují 

metodiky, jak analýzu vypracovat a používat. Například funkční, klasifikační, 

procesní, dokladová, informační, hodnotová analýza a další metody. Praxe 

ukazuje, že je vhodné použít kombinaci postupů pro lepší výsledný obraz struktury 

a procesů firmy. Jeden z možných postupů je dále navržen. 

Analýzu začneme provádět na struktuře firmy v různém stupni rozlišení. 

Pro celkový obraz funkcí firmy provedeme soupis základních budoucích                 

i současných procesů probíhajících v podniku, popíšeme vstupní a výstupní 

procesy, vazby mezi nimi a jednotlivými úseky uvnitř firmy. Takovou to analýzu 

bychom měli provést vždy pro získání přehledu všech procesů ve firmě. 

Následné analýzy s podrobnějším rozlišením budeme provádět podle cíle 

implementace. Jestliže budeme měnit nebo instalovat celý systém provedeme 

analýzu všech procesů na nejnižší úrovni, v případě změny jen některých částí 

zpracujeme podrobnou analýzu těch činností, které mají vazbu s měněnou částí 

struktury, přičemž budeme vycházet ze soupisu základních procesů firmy. Stupeň 

rozlišení musí odpovídat syntéze, která se provádí při algoritmizaci jednotlivých 

částí procesů tak, aby programátor mohl provést sestavení programu, jeho 

optimalizaci a testování. Součástí analýzy jsou pak grafy i slovní popis činností 

prováděných ve firmě, porovnání se stávajícím stavem SW a HW.  

Pro podrobné rozlišení budeme provádět dokladovou a datovou analýzu, 

které budou vycházet z procesní analýzy. Firmy, které jsou povinny provádět 

audit, by měly mít součástí účetní závěrky směrnici o oběhu dokladů. Tento 

dokument můžeme využít pro dokladovou analýzu a konfrontovat ho se 

skutečností. V případě neexistence dokumentu o oběhu dokladů ve firmě, musíme 

v podstatě takový dokument vytvořit. Pro každý doklad definujeme datovou 

strukturu a v návaznosti na procedury dle procesní analýzy pak provedeme 

optimalizaci. V datovém rozboru musíme dále určit strukturu číselníků a seznamů, 

které se budou využívat společně v celém systému včetně jejich návaznosti 
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v jednotlivých modulech. Při pořizování systému dodavatel má většinou již 

definovány vztahy mezi jednotlivými částmi softwaru, tento fakt se musí následně 

zohlednit při výběru dodavatele. Praxe však ukazuje, že právní normy nedovolují 

výrobci v základních modulech příliš mnoho odlišností.  

Analýzu by měl provést podnik před tím, než osloví dodavatele, nicméně 

rozbor může také provést zhotovitel jako součást dodávky systému nebo 

specializovaná firma, která také může dohlížet na celý průběh implementace. 

Pro úplnost je zde potřeba vysvětlit pojem proces. Proces je sled určitých 

aktivit, které zpracovávají určitý vstup, požadavek. Výsledkem řetězce činností je 

definovaný výstup. Každá činnost uvnitř procesu vytváří určitou přidanou hodnotu, 

díky které hodnota procesu průběžně roste. Procesní řízení pak umožňuje řídit 

jednotlivé činnosti procesu k jejich výstupu a určit odpovědnost za kvalitu a 

stanovit odpovídající ohodnocení zaměstnanců podílejících se na procesu.  

4.2  Analýza pro firmu Fotografia Praha 

Součástí smlouvy s firmou Pragosoft bylo zhotovení analýzy, která měla 

za úkol zjistit stávající stav organizace, definovat a popsat procesy. Navrhnout 

optimalizaci v rámci firmy. Zahrnout nové požadavky na systém a vytvořit pro ně 

procesy a zároveň navrhnout takové změny ve struktuře organizace aby podpořily 

začlenění nových procesů.  

Analýza obsahovala tři části. První část řeší nastavení ceníku, adresáře a 

účetní kategorie. Definuje požadavky na oprávněné osoby, které mohou vytvářet 

nebo měnit položky ve jmenovaných číselnících. Druhá část navrhuje informační 

toky v hlavním skladu a provozovnách. Jedná se zejména o objednávání, příjem a 

výdej zboží a materiálu, přesuny na podklady, inventury a uzávěrku skladu. 

Vytváří seznam možných druhů pohybů dokladů a navrhuje schéma podkladů pro 

zaúčtování. Třetí a závěrečná část pojednává o vlastní výrobě, příjmu a výdeji 

zakázek, výroby a oceňování zakázek, vytváření statistik, řeší navazující číselníky 

a způsob zaúčtování. 
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Po vytvoření analýzy, která zahrnovala průzkum na jednotlivých 

pracovištích a byla odsouhlasena představenstvem firmy, se přistoupilo k návrhu 

na strukturu softwaru a hardwaru. 
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5  Návrh struktury SW a HW 

Před vlastní realizací je nutno provést poslední krok a tím je návrh 

struktury softwaru vycházející z provedených analýz a následné navrhnutí na 

jakých strojích bude pracovat námi zvolený systém. 

5.1  Struktura softwaru 

Systém založený na modularitě je v případech středně velké firmy nejen žádoucí, 

ale i naprostou nutností, neboť v souvislosti s dynamickým vývojem firmy, budeme 

v budoucnu měnit pouze ty moduly, jejichž kapacita zpracování nebude 

dostatečná. Kdyby byl program složený na jiném principu, bylo by velmi složité a 

nákladné takový systém měnit. Výhoda modulárnosti spočívá právě v jeho 

variabilitě. Pro Fotografii Praha byl zpracován návrh struktury, jak uvádí obr. 1. 

 

Obr. 1  Návrh struktury jednotlivých modulů systému. 
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5.1.1  Základní moduly 

Máme na mysli ty části systému, bez kterých se žádná firma neobejde.    

Je to podsystém účetnictví a skladu. U středně velkých firem je to podvojné 

účetnictví, u malých firem je možno s výhodou použít daňovou evidenci. 

Modul účetnictví je legislativně a normativně ošetřen takovým způsobem, 

že nedovoluje příliš velké odchylky od existujících systémů. Bude se lišit zejména 

způsobem pořizování dat, ergonometrií a v neposlední řadě rychlostí zpracování 

dat. Výsledná rychlost je také závislá na použitém hardwaru, efektivnosti použitých 

algoritmů při zpracování dat, propustnosti síťové vrstvy a dalších aspektech. 

Avšak účetní moduly se nebudou příliš lišit v jednotlivých procesech. Například 

proces evidence přijaté faktury a jejího zaplacení bude ve všech účetních 

systémech obdobný. Příliš velké rozdíly naznačují budoucí komplikace při změně 

legislativy. Procesů podobných výše jmenovanému je v modulu účetnictví 

převážná většina. 

Modul skladu je možné pojmout variabilně z důvodu různých pohledů na 

danou problematiku. Zákon o účetnictví však definuje určité parametry funkcí 

skladového hospodářství. Je to oceňování položek (pevné ceny, průměrné ceny), 

způsob příjmu (FIFO, LIFO – tato metoda je však v Česku nepřípustná [2]) a v 

neposlední řadě způsob evidence zboží, služeb a materiálu. Ve skladu se pořizují 

prvotní doklady pro účetnictví a na způsobu propojení mezi skladem a účetnictvím 

záleží, které informace získáme z modulu skladu a které z účetnictví. Pokud 

manažerské nadstavby čerpají informace jen z jednoho modulu, může zde 

vzniknout problém s nedostatkem informací. Typickým příkladem mohou být 

informace o obrátkovosti evidovaných položek, které z účetnictví zřejmě 

nevyčteme. Naopak některá data zpracovávat nad skladem se z časového 

hlediska nevyplatí, neboť jsou již zpracována na účtech v účetnictví, jedná se 

například o součty pořizovacích cen, jaký byl obrat za určité období a podobně.  

Modul sklad tvoří zpravidla evidenci skladových karet, příjmových a 

výdajových dokladů, adresářů a číselníků, jako jsou ceníky, druhy příjmových a 

výdajových dokladů (dodací listy, objednávky, faktury, paragony) a další číselníky 

vytvořené na podporu exportu do účetnictví, které rozlišují skladové položky         
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na druhy dle účetních požadavků. Na modul skladu mohou být napojeny další 

části systému, například pro podporu objednávek, fakturace a dalších činností, 

které se provádějí častěji, než je obvyklé. Již zmíněné číselníky mohou být 

používány i jinými částmi systému, týká se to zejména adresáře a ceníku. Pro tyto 

a další systémové číselníky může být vytvořen administrativní modul, který bude 

zajišťovat export a import, udržovat aktuálnost dat a další nezbytné funkce pro 

chod celého systému.  

5.1.2  Další moduly 

Součástí systému, kromě základních modulů, mohou být další části. Tyto 

části mají za úkol podpořit často prováděné činnosti. Jejich výkon a složitost odvisí 

od jejich intenzity využívání. Například pokud firma bude vlastnit jedno motorové 

vozidlo, stačí jednoduchý program na jeho evidenci. Avšak pro firmu zabývající se 

dopravou budeme potřebovat program mnohem komplexnější.  

Tyto moduly se většinou dodávají samostatně od základních modulů a 

bývají na základní systém napojeny pomocí exportů a importů. Nejsou tedy 

připojeny přímo na data v základních modulech.  

Pro středně velkou firmu je nezbytným modulem personalistika a mzdy. 

V těchto systémech se zpracovávají osobní data zaměstnanců, vypočítávají se 

mzdy a další náležitosti. Výstupem pak bývají účetní doklady, které se pomocí 

exportu a importu dat načítají do účetnictví. Dále jsou to pak příkazy k úhradě 

mezd, daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. V souvislosti 

s personalistikou tyto moduly zajišťují doklady spojené s nástupem a výstupem 

pracovníků, komunikaci s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, správou 

sociálního zabezpečení, úřadem práce a podobně. 

Dalším důležitým modulem je evidence majetku. Tato část systému je do 

značné míry nezávislá na okolních systémech a bývá napojena opět pomocí 

exportu a importu dat. Může být propojena s dalším modulem a tou je evidence 

motorových vozidel a jízd. 

Pro evidenci prodeje se používá nadstavba, jež umožňuje rychlý prodej. 

Systém bývá napojen hardwarově na čtečku čárových kódů, platební terminály, 
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pokladní šuplík a podobně. Softwarově je nezbytné, aby byl propojen „online“ se 

sklady, ceníky a adresáři. V tomto modulu dochází nejen k prodeji, tedy výdejům 

ze skladu, ale často i k pohybům finanční hotovosti. Je tedy žádoucí, aby byl 

systém napojen na modul pokladny. Pořízené doklady se následně exportují do 

účetnictví. Již zmíněná část pokladny je určena k evidenci pokladních dokladů, 

tedy hotovostním finančním operacím. Moduly jako pokladna, prodej a podobně, 

kde vznikají prvotní doklady, které se následně zúčtovávají do účetnictví, bývají 

vybaveny automatickým generováním účetních dokladů. 

5.2 Struktura hardwaru 

Struktura hardwaru je závislá na typu programového vybavení. U aplikací 

typu klient-server je jedna aplikace rozdělena na dvě části. Jedna část zpracovává 

data a druhá komunikuje s uživatelem. Jednou z výhod tohoto uspořádání je 

omezení množství dat při zpracování úloh. V této souvislosti se používají pojmy 

tenký a tlustý klient. Tenký klient je v podstatě počítač, který zobrazuje obrazovku, 

veškeré výpočty tak probíhají na serveru. Tlustý klient však provádí i některé 

výpočty. Extrémním příkladem tlustého klienta může být klasické PC připojené do 

sítě, které má uložená data na file serveru. U aplikací, které nejsou klient-server, 

nebo jde o případ tlustého klienta, se budeme snažit instalovat co největší výkon v 

počítači, na kterém bude spuštěna daná úloha. U systémů, které využívají síťový 

proces, budeme potřebovat souborový server, jenž nám zajistí uložení programu a 

dat. Klientské PC pak k těmto datům přistupuje přes síť. U aplikací, jež používají 

některou z technologie klient-server [7], bychom měli instalovat vysoký výkon na 

server. Na klientském počítači se nezpracovávají data, může být tedy                    

z hardwarového hlediska slabší. 

 

5.3  Návrh struktury SW a HW pro Fotografii Praha 

Součástí provedené analýzy byl i návrh struktury softwaru. Systém byl založen na 

principu centra a provozoven, jak ukazuje obr. 2, které pracovaly off-line. Data 

mezi nimi se posílají pomocí protokolu FTP přes internet.  
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Obr. 2  Připojení off-line provozoven do centra 

 

 

Jako základní modul bylo určeno účetnictví se systémem skladu. Tyto dva 

moduly mají společné číselníky adresářů, ceníků, bank, středisek, dále další 

nastavení jako DPH, období, číselné řady a obdobně. Modul účetnictví umožňuje 

import účetních prvotních dokladů ze skladu a vytváření vlastních interních 

dokladů. Jednotlivé části skladu jsou koncipovány jako nadstavba nad skladovými 

doklady, ze kterých se vychází. Nicméně systém předpokládá tvorbu faktur, 

paragonů a objednávek jak z těchto dokladů, tak i ze samotných skladových 

dokladů. Oběh dokladů mezi jednotlivými částmi jsou naznačeny na obr. 3. 



Roman Bradáč: Implementace ERP v prostředí středně velké firmy 

2010  19 

Obr. 3  Oběh dokladů 

 

Ostatní moduly v návrhu struktury se týkají programu pro výpočet mezd a 

evidenci výroby. Program mezd byl doplněn systémem získávání údajů pro jejich 

výpočet, neboť mzda zaměstnanců je závislá na výši tržeb. Evidence výroby 

spočívá v databázi fotografických zakázek a způsobu jejich oceňování. Programy 

s daty jsou umístěny na serveru, který řídí sdílení a přístupová práva. Klienti pak 

spouštějí tyto programy po síti a sami zpracovávají.  

V návrhu hardwaru je počítáno na provozovny s PC vybavenými operačním 

systémem Windows XP, s parametry běžnými pro kancelářské použití. Pro 

centrální zpracování dat je počítáno s file serverem s operačním systémem od 

firmy Novell, který dostatečně splňuje požadavky nejen na rychlost, ale poskytuje        

i další služby například v oblasti tiskových front, sdílení souborů a podobně. 
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Hardware pro tento server bude patřičně dimenzován, zejména pokud se jedná o 

navýšení paměti, zvýšením počtu procesorů a hardwarovým RAID polem. Na 

počítačích klientů se instaluje operační systém Windows XP a tomu bude 

odpovídat i hardwarové vybavení, pro spojení s centrem se bude využívat ADSL  

modem s připojením na internet.  
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6  Instalace a p ředání 

Poslední fází implementace je instalace a předání kompletního a funkčního 

systému zákazníkovi. Jak by se na první pohled mohlo zdát, že jde o fázi relativně 

snadnou a jednoduchou, pravý opak však bývá pravdou, podobně jak se uvádí 

v článku ICT revue [3].  

V průběhu implementace by jednotlivé fáze měly mít velmi efektivní zpětnou 

vazbu v komunikaci s odběratelem. V průběhu instalace však na zpětnou vazbu 

dodavatel nemůže pružně reagovat zejména z toho důvodu, že celý systém je 

hotov a jakékoliv změny mohou systém narušit. Proto je v zájmu obou partnerů 

dobu instalace a předání provést v co nejkratším čase. 

Existuje několik variant, jak provést instalaci systému. Od instalace typu 

den „D“, kdy ukončíme provoz na původním systému a spustíme nový, po 

instalaci, kde poběží oba systémy, starý i nový, současně. Doporučený typ 

instalace bývá součástí dohody mezi odběratelem a dodavatelem, přesto se může 

lišit od doporučené instalace uvedené v analýze, neboť zde hraje velkou roli lidský 

faktor.  

6.1  Hodnocení úsp ěšnosti implementace ERP systému 

V minulosti byl pro management firmy důležitý fungující informační systém, 

který fungoval s minimálními náklady na udržování, dnes se klade důraz na 

přínosy, které ERP poskytuje. Jde o zhodnocení vlivu implementace na efektivitu 

firmy. 

Aby bylo možné hodnotit přínos nového ERP systému, je zapotřebí vytvořit 

metriky, které mohou systém hodnotit. Vytvoříme vymezené finanční nebo 

nefinanční indexy, hodnotící kritéria nebo ukazatele, které budeme používat 

k zhodnocení úrovně efektivity určité části podnikového výkonu v souvislosti 

s použitím informačního systému podniku. Metriky můžeme definovat pomocí 

následujících vlastností: 
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• označení neboli název 

• klasifikace – organizační jednotka, časové období 

• definice, vzorce, měrné jednotky 

• vstupní a výstupní parametry 

• měření dat 

 

Metriky lze dělit podle nejrůznějších kritérií. Základním dělením je na tvrdé a 

měkké metriky 

Tvrdé metriky jsou objektivně měřitelné, sledují vývoj výstupů. Mimo jiné 

základní vlastnosti patří měřitelnost a finanční vyjádření. 

Měkké metriky používáme také k měření funkčních oblastí podniku a 

podpory jednotlivých procesů. Tyto metriky jsou využívány k hodnocení cílů            

v dané oblasti či efektivity inovace informačního systému. 

Metriky můžeme rozlišovat podle opakovatelnosti na kontinuální a diskrétní. 

Podle úrovně řízení na strategické taktické nebo operativní. Metriky definované 

zákazníkem můžeme nazvat interními, externí metriky jsou takové, které definuje 

dodavatel se zákazníkem společně. 

Aby bylo využití metrik dostatečně efektivní a zobrazovaly možnosti 

systému dostatečně přesně je zapotřebí je vytvořit s ohledem na několik kritérií. 

Jestliže se firma nachází ve stádiu vnitřní transformace, pak jsou některé metody 

měření neprůkazné. Ve výsledku nejsme schopni určit, zda na výslednou změnu 

má vliv implementace nebo transformace podniku. Je zapotřebí tyto vlivy od sebe 

odlišit. Je zapotřebí zvážit měřitelnost v některých oblastech. Příkladem nechť je 

knowledge management.  

Určení obecného systému metrik pro měření efektivity nasazení ERP 

systému je vzhledem k rozmanitosti firem i ERP systémů velmi obtížné až takřka 

nemožné. Některé systémy však mají společné základy a vytvořená metrika pro 

jeden systém lze použít i v druhém podobném systému.  
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6.2  Průběh instalace a p ředání ve Fotografii Praha 

V prvotní analýze zpracované pro firmu nebyl stanoven termín a způsob 

instalace, proto se dodavatel a odběratel dohodli na změně systému v souvislosti 

s ukončením a otevřením nového účetního roku, tedy k 31. prosinci. Zároveň byli 

proškoleni zaměstnanci, aby mohli efektivně využívat nový systém. Samotná 

instalace netrvala příliš dlouho, řádově několik dnů v průběhu srpna daného roku. 

Nastavování parametrů a ladění celého systému však trvalo až do začátku 

prosince a i v ostrém režimu po Novém roce se zjišťovaly drobné nedostatky, 

které se odstraňovaly za chodu celého systému. Teprve po několika měsících 

ostrého provozu došlo k předání formou podpisu smluv a vyúčtování vyplacených 

záloh. 

Přes veškerou snahu o naplnění provedené analýzy se některé části 

nepodařilo zprovoznit k plné spokojenosti odběratele. Jednalo se zejména             

o evidenci a oceňování fotografických zakázek, které nebylo dostatečně rychlé a 

pružné, následná úprava tyto nedostatky kompenzovala. Dalším úskalím byla 

výměna dat mezi provozovnami a ústředím, v prvopočátku byla realizována 

pomocí disket, které autodoprava rozvážela mezi středisky. S rozvojem připojení 

provozoven k internetu postupně přecházela na zasílání dat pomocí e-mailu, to se 

však ukázalo z mnoha důvodů jako nepraktické a bylo zautomatizováno 

prostřednictvím aplikací používajících FTP server. Přes tyto drobné úpravy nebylo 

zapotřebí větších zásahů, čímž byl celý systém shledán funkčním. 

Pro měření úspěšnosti se použily metriky interní. Výsledkem bylo snížení 

počtu pracovníků, zvýšení efektivity celého systému v důsledku zjednodušení 

některých procesů včetně odstranění některých duplicit. Náklady na pořízení ERP 

systému se však vracely postupně v průběhu několika let. Přesto že dochází        

ke stagnaci obchodu s analogovou fotografií, je pokles obratu firmy zpomalen díky 

efektivitě nasazeného ERP systému. 
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7  Závěr 

Mým cílem v bakalářské práci bylo představit a charakterizovat 

implementaci ERP ve středně velké firmě v rovině teoretické, zároveň popsat a 

navrhnout jeden z mnoha postupů ověřený v praxi. Popisované procesy jsem 

čerpal z vlastní zkušenosti. Odborné názvy a pojmy jsem použil na základě 

internetové encyklopedie, neboť názvosloví se v odborné mluvě může lišit.  

Zvolil jsem nejdříve seznámení s problematikou instalace ERP a popsal 

jsem základní pojmy, možnosti a kritéria, podle kterých se řídí implementace. 

Zároveň jsem nastínil výchozí situaci ve firmě Fotografia Praha, kde probíhala 

implementace nového ERP systému. 

Na základě těchto údajů a informací jsem v každé kapitole popsal nejdříve 

obecný postup, který by měl vyhovovat většině firem. Není možné vytvořit 

metodiku obecně platnou pro všechny firmy, neboť situace se liší systém od 

systému. Vždy je nutné pracovat s jistou mírou improvizace. V průběhu příprav 

jsem se snažil seznámit s metodikami implementace firem, které instalaci provádí. 

Bohužel mnou oslovené firmy si tyto informace chrání jako své „know-how“. Proto 

jsem vycházel z realizací, kterých jsem se osobně zúčastnil. Posléze jsem v každé 

kapitole navrhl vhodný postup a popsal i případ z praxe již zmiňované firmy. 

Kapitoly na sebe navazují v logickém sledu tak, jak by postupovala 

implementace. Na závěr pak uvádím různé aspekty výběru hardwarového a 

softwarového vybavení, několik tipů pro jejich výběr a následně i postup instalace 

a předání uživateli. 

Při zpracování bakalářské práce jsem došel k těmto závěrům:  

V případě implementace většího celku rozdělit tento na celky menší, avšak 

zachovat stejný postup pro jednotlivé části. Celý systém je tvořen třemi fázemi: 

přípravy, realizace a předání. Každá realizace pak obsahuje jednu nebo několik 

etap skládajících se opět ze tří fází. Jednotlivé fáze by měly mít co nejefektivnější 

zpětnou vazbu, neboť není vhodné z hlediska termínu předání, v průběhu 

realizace provádět změny v jednotlivých částech systému, naopak lze jen 

doporučit vyhnout se jakýmkoliv změnám v této fázi implementace. V průběhu 

realizace je zapotřebí nastavit důvěrné prostředí mezi odběratelem a 
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dodavatelem. Zaměstnanci by měli vědět, co od implementace mohou očekávat a 

čeho se nemají obávat. 

Za přínos považuji seznámení se základními principy, které jsou v praxi 

mnohdy opomíjeny a v případě jejich zanedbání generují zvýšené náklady na 

implementaci. 

Téma bakalářské práce jsem si vybral, neboť je zajímavé a současně s ním 

několik let pracuji v praxi. Přimělo mne ujasnit si pravidla, která jsem používal,         

a vyvodit nové závěry, jež mi pomohou v dalším studiu dané problematiky.  
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