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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo prezentovat návrhy a požadavky na nový ERP systém ve 

společnosti NAM system, a.s., především se zaměřením na moduly Marketing a Prodej. 

V teoretické části autor popisuje vývoj informačních technologií a jejich vliv na firmy a 

společnost. Dále je práce věnována ERP systémům, jejich historii, výhodám a nevýhodám, 

které firmám jejich používání přináší, jejich implementacím a způsobům zavádění do firem. 

Prostor je věnován analýze dosavadního ERP systému a popisu procesů ve společnosti NAM 

system a.s. před výběrem a zavedením nového ERP. Autor na základě teoretických poznatků 

a vlastních zkušeností z této společnosti předkládá návrhy a požadavky na funkčnosti modulů 

v novém ERP systému a jejich řešení ze strany dodavatele.  

Klíčová slova 

Informační a komunikační technologie, ERP systém, implementace systému, moduly. 

Abstract 

The aim of the thesis was to develop proposals and present demands to the new ERP system 

in the NAM system company, Ltd. focusing on Marketing and Sales modules. 

In the theoretical part the author describes development of information technologies and their 

impact on business and society. The thesis deals with the ERP systems, their history, the 

implementations and methods of implementation along with their pros and cons when being 

used in companies. Further on it is focused on the analysis of the current ERP system and 

process description in the NAM system company,Ltd. before selecting and consequent 

implementation of the new ERP system. Based on theoretical knowledge and personal 

experience in the company the author makes suggestions and submit requests for modules 

functionality in the new ERP system and their solutions from the supplier. 

 

Key words 

Information and communication technologies, ERP system, system implementation, modules 
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Úvod 

V dnešní době už si náš běžný život bez informačních a komunikačních technologií 

(ICT) umíme jen stěží představit. Modernizace a překotný vývoj těchto technologií na nás 

útočí doslova ze všech stran. Ale nebylo tomu tak vždy. My dříve narození máme ještě v živé 

paměti situaci, jaká byla na trhu ICT před rokem 1989. Jako příklad z vlastní zkušenosti bych 

uvedl nedostupnost pevných telefonních linek, kdy běžná čekací doba na přidělení linky od 

tehdy monopolního Telecomu byla běžně 3 roky. Jedinou možností psaní textu bylo psát na 

mechanickém, ti šťastnější, na elektrickém psacím stroji. Posílání dopisů bylo možné jenom 

psaných ručně perem, případně krátké, důležité zprávy telegrafem. Myslím si, že pro dnešní 

generaci jsou tyto skutečnosti už spíše jen nostalgie a návrat do „prehistorické“ doby svých 

rodičů a prarodičů. Právě mladá generace přijala nové komunikační technologie za součást 

svého běžného života. 

Tak jako ICT ovlivňují náš soukromý život, tak si ve stejné míře tyto technologie 

našly své místo ve firmách a podnicích v podobě ERP systémů.  ERP systémy se stále častěji 

stávají součástí i menších a středních firem, které pochopily jejich význam pro efektivnější 

řízení firmy. Pro firmy využívající ERP systémy jsou, nebo by měly být, zdrojem 

konkurenční výhody. Velmi ovšem záleží na tom, jak se k ERP ve firmách přistupuje a zda 

nejsou pro management a zaměstnance, kteří je používají spíše překážkou v práci, než jejím 

pomocníkem. 

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

systémy ve firmách kladeny větší a větší požadavky. Jsou požadovány technologie a systémy 

šité firmám na míru tak, aby co nejlépe podpořily a zjednodušily procesy, které v nich 

probíhají. Aby byly provázané s firemní strategií a s potřebami, které vyplývají z cyklu 

životnosti výrobku nebo služby. Dobře fungující ERP systém ve firmě je jeho strategickým 

zdrojem. Zajišťuje rozvoj a přežití firmy na trhu v dlouhodobém horizontu. 

Tato diplomová práce řeší problematiku ERP systémů ve společnosti NAM system,a. 

s., která je významným výrobcem a dodavatelem pultů centrální ochrany (PCO) na trhu v 

České a Slovenské republice.  Kromě PCO se NAM system, a. s. zabývá rovněž i rádiovým 

přenosem dat v nejrůznějších aplikacích – teplárenství, vodárenství, plynárenství, měřící a 

regulační technice, aj.  Od roku 2006 se rovněž intenzívně věnuje systémům pro monitorování 

polohy mobilních objektů, hlavně osobních vozidel. 

V současné době dochází v této společnosti ke dvěma významným strategickým 

změnám.  První změnou je změna sídla společnosti z již nevyhovujících prostor v pronajaté 
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budově společnosti OKD na náměstí v Orlové do nově zrekonstruované budovy bývalé 

základní školy v Havířově-Suché. Druhou, tou zásadní změnou, je přechod z již zastaralého 

podnikového informačního systému ERP Byznys Win na modernější a pro společnost 

přínosnější systém společnosti K2 Atmitec. 

Cílem této diplomové práce je prezentovat návrhy a požadavky na funkčnosti modulů 

Marketing a Prodej v novém IS K2, na kterých se autor práce z pozice zaměstnance 

obchodního oddělení aktivně podílel, a které by měly vést k efektivnějšímu řízení procesů a 

podnikání společnosti NAM system, a. s.     

Teoretická část práce je rozdělena na dvě části. První část je o ICT v obecné rovině, 

ICT ve společnosti, v ekonomice a v podniku. Ve druhé části jsou popsány a definovány ERP 

systémy, historie jejich vzniku, jejich výhody, nevýhody, postupy a způsoby implementace do 

firmy.  

V praktické části se čtenář seznámí se společností NAM system, a. s., její historií, 

ekonomickou situací a předpokládaným vývojem. Dále se autor práce zaměřil na analýzu 

současného ERP systému v této společnosti, vyhodnocení průběhu implementace a přínosy 

nového ERP systému a porovnání způsobu řízení společnosti s podporou původního a nového 

ERP systému.  
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1 Informační a komunikační technologie (ICT) 

1.1 Společnost a ICT 

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (z anglického Information and 

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

komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl 

doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či 

uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery…), ale také 

softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…). ICT 

se používá rovněž přeneseně, např. ve spojení ICT kompetence.  

Na českých školách začal předmět ICT nahrazovat dřívější výpočetní techniku či 

informatiku, neboť na rozdíl od nich lépe popisuje současnou realitu, kdy informace jsou s 

komunikací takřka nerozlučně spjaty. V moderním světě představují informační a 

komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i 

soukromé sféry. Z tohoto důvodu patří jejich ovládání mezi klíčové kompetence. [16]  

Komunikace byla a je důležitým prvkem společnosti. Nejen člověk, ale každý živý 

tvor má určitou potřebu komunikace. Komunikace sám se sebou, s někým jiným, se skupinou. 

Bez komunikování si nelze představit vývoj společnosti, protože díky právě 

komunikaci si navzájem předáváme informace, které nám umožňují být ve správnou chvíli na 

správném místě.  

S rozvojem společnosti dochází k výraznému vývoji v komunikaci. Dnes je na prvním 

místě bezdrátová komunikace. Za první generaci bezdrátové komunikace můžeme považovat 

vysílačky. V éře dnešních mobilních telefonů se na vysílačky stále více zapomíná, ale tyto 

přístroje mají stále své důležité uplatnění. Na rozdíl od mobilních telefonů nepotřebují pokrytí 

signálem, fungují i v zapomenutých koutech přírody a co víc, zadarmo. Čas strávený hovorem 

nic nestojí, jako je tomu u telefonu. Další výhodou vysílaček je jednoduché ovládání. Jde jen 

o znalost změny hlasitosti, přelaďování kanálů a zvyknout si na simplexní přenos, skutečnost, 

že vždy mluví pouze jeden. Pochopitelně vysílačky mají také své nevýhody. Je jím dosah, 

členitost krajiny, zastavěnost oblasti. Vysoké budovy, tramvajové vedení, železobetonové 

stavby dosah vysílaček prudce snižuje. Přesto používání vysílaček je vhodné například na 

dětských táborech, při společném výletě několika aut či kol.  

Představiteli technologií mezi druhou a třetí generací bezdrátové komunikace jsou již 

dnešní mobilní telefony spolu se systémem GSM. Systém GSM vznikl původně za účelem 
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telefonování. S postupem času začala stoupat poptávka po datových přenosech vzhledem 

k možnosti přístupu k internetu nebo do podnikových sítí. Vzrůstá požadavek, kdy uživatelé 

chtějí mít možnost přístupu i mimo svůj domov nebo kancelář. A toto umožňuje připojení 

díky technologii GPRS. 

General Packet Radio Service (GPRS) je mobilní datová služba přístupná pro 

uživatele GSM mobilních telefonů. GPRS je paketově-přepínané, což znamená, že více 

uživatelů sdílí stejný přenosový kanál a data se přenášejí, pouze když jsou odeslána. Celková 

kapacita linky může být okamžitě vyhrazena těm uživatelům, kteří zrovna posílají data v 

kteroukoliv chvíli, což poskytuje vyšší prostupnost tam, kde uživatelé posílají nebo přijímají 

data periodicky. Prohlížení webových stránek, přijímání e-mailů hned jak přijdou, chatování, 

to jsou příklady, kde se využívá občasný přenos dat, což prospívá sdílení dostupné kapacity. 

[14] 

Nástupcem GPRS  je síť třetí generace - UMTS.  UMTS - Universal Mobile 

Telecommunication System - je 3G systém standardu mobilních telefonů. Tyto sítě budou 

implementovány do již existujících sítí druhé generace, tedy GSM. Systémy třetí generace 

jsou zaměřeny na vysokorychlostní přenos dat. Architektura UMTS je srovnatelná s GSM. 

Hlavní myšlenkou UMTS je implementovat tuto službu ve velkých městech a v hustě 

obydlených oblastech, tedy tam, kde se koncentrují potenciální UMTS uživatelé. Plánuje se, 

že v celé Evropě, která je pokryta sítí GSM, se postaví malé ostrůvky UMTS, jenž budou 

pokrývat největší města. V České republice se počítá s Prahou. [21]  

Tempo rozvoje využívání elektronických komunikačních systémů se neustále zvyšuje. 

Stále větší počet lidí potřebuje mít rychlý přístup k informacím a možnost komunikovat 

s ostatními. Jejich potřeby uspokojují komunikační technologie, především internet, který se 

stává dostupným stále většímu počtu obyvatel. 

Internet je mezinárodní komunikační systém, umožňující svým uživatelům získat 

potřebné informace z celého světa. Ve velkém rozsahu jsou na internetu zastoupeny 

nejrůznější marketingové, zdravotní aj. informace, finanční a ekonomická data a další 

nepřeberné množství údajů uspokojujících nejrůznější informační potřeby. Řada z nich je 

dostupná zdarma, některé však pouze za peníze. Pomocí internetu mohou organizace 

navazovat a udržovat obchodní kontakty. Internetová síť umožňuje prezentovat výrobky firem 

písemnou, grafickou a obrazovou formou. [10]   

Přibližně jednou za dekádu se objeví nová zásadní technologie, která od základů 

změní obchodní prostředí. V každém případě a bez ohledu na předchozí konkurenční 

dynamiku se společnosti, které technologii pochopí a vhodně přijmou, stanou vítězi, zatímco 
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ty, které to nezvládnou, prohrávají. V 70. letech 20. století to byly sálové počítače. V 80. 

letech to byl osobní počítač. V 90. letech to byl internet. A dnes to jsou online sociální sítě – 

viz obrázek 1.  

Obr. 1 Čtvrtá revoluce v technologiích Zdroj [10] 

Mezi nejznámější patří v této oblasti Facebook (vznikla v roce 2004 původně jako síť 

určená pro studenty Harvardské univerzity, slouží jako platforma pro vytváření osobních, 

firemních a skupinových profilů a propojování přátel, dále jako herní server, pro internetová 

fóra, pro ukládání a sdílení multimédií), a dále Gogole +, Twitter nebo LinkedIn. Tyto sítě 

umožňují využívat nové uplatnění internetu pro vzájemnou komunikaci jednotlivců a mají 

rovněž nezanedbatelné ekonomické přínosy. Díky těmto sítím se rozvíjí ekonomika, která je 

výrazně založená na doporučeních od ostatních účastníků sítí. Posiluje se tak způsob 

rozhodování, kdy i v minulosti se jednotlivec rozhodoval při nákupech na základě doporučení 

známých a přátel. Internet změnil rozsah těchto doporučení i rychlost jejich sdílení. [1] 

Jak ví každý, kdo někdy něco kupoval nebo prodával, prodej jsou ve své podstatě 

sociální aktivity založené na vzájemné důvěře.  Marketingoví pracovníci potřebují být tam, 

kde jsou jejich zákazníci a potenciální zákazníci a to jsou stále častěji na stránkách sociálních 

sítí. Na stránkách jako Facebook, Hi5 a MySpace jsou stovky milionů aktivních uživatelů. Na 

Facebooku se každý den stráví 2,6 miliard minut. Sociální sítě jsou rychle rostoucím 

globálním fenoménem zasahujícím do všech kontinentů.  

Co je rozhodující, to nejsou dnešní specifické technologie, ale spíše obecný posun 

v myšlení směrem ke světu provázanějšímu sociálními sítěmi. Revoluce v sociálních sítích 

nás přivádějí blíže než kdy dříve ke změně ze zaměření na techniku k zaměření na lidi. [10] 

Tabulka č. 1 uvádí přehled sociálních sítí v roce 2009 a počet jejich uživatelů, 

Vzhledem k všeobecnému povědomí o těchto sítích především mezi mladými lidmi se dá 

s jistotou předpokládat, že současný počet uživatelů bude ještě mnohem vyšší. 
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SOCIÁLNÍ 
SÍŤ 

TRŽNÍ 
POKRYTÍ 

ROK 

ZALOŽENÍ 

AKTIVNÍCH 
UŽIVATELŮ 

OBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA 

FACEBOOK globální 2004 téměř 200 
milionů 

Největší a nejrychlejší online 
sociální web na světě. 

MySpace především USA, 
Kanada, Evropa 

2003 110 milionů Populární síť mezi teenagery a 
dospělými po celém světě. Přední 
online sociální síť pro média a 
zábavu.  

Hi5 státy především 
mimo Ameriku, 

Portugalsko, Kypr, 

Rumunsko a mnoho 

latinskoamerických 
trhů. 

2003 60 milionů Sociální síť má své uživatele 
především mimo území Ameriky. 
Svou stránku přeložilo do 23 
jazyků. 

Friendster především Asie 2002 60 milionů Friedster byl pionýrem v oblasti 

online sociálních sítí. Je sociální 
sítí číslo jedna v Singapuru, 

Malajsii a Indonésii. 
Tagged především teenageři 2004 

 

70 milionů Sociální síť navržena s důrazem 
na teenagery.  

Orkut Paraquay, Indie a 

Brazílie 

2004 25 milionů Majitelem sítě je Google. Síť 
pouze pro zvané. 

Bebo Spojené království, 
Nový Zéland, Irsko 

2005 22 milionů Je oblíbenou sociální sítí na 
vybraných mezinárodních trzích.  

Linkedln firmy 2003 23 milionů Největší firemní sociální síť. 
Kromě služeb sociální sítě 
zdarma nabízí prémiová placená 
firemní řešení pro náborové 
pracovníky, aby mohli 
přistupovat k profilům 

potenciálních uchazečů o 
zaměstnání. 

Xanga teenageři,obliba 
především na 
Asijcích trzích, jako 

je Hong Kong 

1998 40 milionů Jedna z nejstarších sociálních 
sítí, která si cílové uživatele našla 
mezi asijskými teenagery. 

Xiaonei Čína 2005 9 milionů Působí obdobně jako Facebook. 
Je oficiálně uznávaný čínskou 
vládou. Kvůli přísným 
internetovým opatřením čínské 
vlády musí členové sítě při 
registraci poskytnout své 
skutečné jméno a totožnost a jsou 
zodpovědní za všechen obsah, 
který publikují. 

Tab. 1 Přehled hlavních sociálních sítí v březnu 2009  Zdroj [10] 

1.2 Ekonomika a ICT 

ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících 

výrobky (technologie) a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, 
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komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou, včetně jejich zachycení, ukládání, 

přenosu a zobrazení. [8] 

K usnadnění vytvoření mezinárodně srovnatelných ukazatelů spotřeby, investic, 

obchodu a výroby v sektoru ICT jsou rovněž zdokonalovány klasifikace odvětví informačních 

a komunikačních technologií a produktů. Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti OECD je 

rozvoj statistických standardů pro měření využívání informačních komunikačních technologií 

ze strany podniků, domácností a jednotlivců. [22] 

Dynamičnost vývoje v oblasti ICT a jejich vliv na ekonomiku a společnost zasluhuje 

jejich zachycení statistickými metodami. Každý rok aktualizuje Český statistický úřad 

informace o rozvoji informační společnosti v České republice ve srovnání s jednotlivými státy 

EU. Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny 

informačních technologií a informační společnosti jako celku. 

Informační ekonomika je založena na rostoucím vlivu moderních informačních a 

komunikačních technologií, které mají nezanedbatelný vliv na rozvoj konkurenceschopnosti 

jednotlivých ekonomik. ICT významně změnily dostupnost, způsob a možnosti práce s 

informacemi, a to především pokud jde o rychlost jejich přenosu. ICT změnily nejen způsob 

výroby a distribuce informačních a kulturních produktů, ale i velkou řadu ekonomických 

činností jako je nákup, marketing, řízení atd. [17] 

Hlavními faktory proč jsou ICT jedním ze zásadních prvků konkurenceschopnosti ve 

většině rozvinutých zemí: 

· ICT se významně podílí na tvorbě HDP – v USA 5%, v Japonsku 4%, v EU 3%, v ČR 

4,5% (European Commission, 2010).  

· ICT sektor patří mezi nejinovativnější obory. To s sebou přináší neustálý pokles cen 

ICT produktů souběžně s růstem celkového objemu prodeje – viz Tabulka 2. 

INDEX 1995 = 100 INDEX CEN INDEX OBJEMU PRODEJE 

Všechna odvětví + 9 % + 34 % 

ICT odvětví - 12 % + 88 % 

Tab. 2 Indexy vývoje cen a objemů prodeje za období 1995-2008 Zdroj[15] 

· ICT a jejich aplikace mají multiplikační efekty v ostatních odvětvích, tj. jsou schopny 

přispět ke zvýšení výkonnosti jak ostatních odvětví (50% růstu produktivity práce je v 

EU způsobeno aplikacemi ICT), tak výkonnosti a kvalitě služeb veřejné správy. 
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· Investice do ICT generují vznik nových pracovních míst, a to zejména v sektoru 

služeb. 

· ICT služby patří spolu s utilitami (výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody) a s 

finančním zprostředkováním k nejvýkonnějším sektorům ekonomiky v ČR. 

Evropská komise přijala vizi dalšího rozvoje informační společnosti EU pod 

označením  i2010, „ European Information Society 2010“. Vize i2010 představuje základní 

rámec pro rozvoj a podporu otevřené a konkurenceschopné ekonomiky, výzkumu v oblasti 

ICT a jejich uplatnění podporující zlepšení sociálního začlenění, veřejné služby a kvalitu 

života v ekonomikách členských zemí.[2]  

Řada zemí s vysokou konkurenceschopností (např. Finsko, J. Korea) svoji 

konkurenceschopnost opírají právě o rychle se rozvíjející ICT služby a ICT aplikace ve všech 

odvětvích. Autoři citované studie jsou toho názoru, že by se ČR měla vydat podobným 

směrem.[15]  

Inovace a prosazování ICT do života společnosti, podniků, organizací a jednotlivců 

není ale spojeno jen s pozitivy. Dle studie EU (Europe 2020, 2010) dalšímu rozvoji a užití 

ICT občany, spotřebiteli či zaměstnanci brání nejen nedostatečný přístup k internetu a jeho 

využití a nedostatek příslušných dovedností, resp. nedostatečný přístup pro všechny, ale také 

související a narůstající obavy o soukromí a bezpečnost. Uživatelé ICT budou opatrní ve 

vyšším využívání on-line služeb (jako např. e-payment, e-goverment, e-health), pokud se 

budou domnívat, že oni sami či jejich děti se na ICT a zejména sítě nemohou plně spolehnout. 

Nejen v Evropě, ale celosvětově je nutné se zabývat otázkou nárůstu nových forem trestné 

činnosti „kyberkriminality“, která sahá od zneužívání dětí přes krádeže identity a 

zveřejňování citlivých informací až po kybernetické útoky. Celkově zvýšený počet databází a 

nových technologií, které umožňují dálkovou kontrolu jedinců, zároveň představuje nové 

úkoly pro ochranu základních práv v oblasti osobních údajů a soukromí. ICT a zejména 

internet se staly pro jednotlivce i společnosti za uplynulou dekádu důležitou ekonomickou 

silou, ovlivňují komunikaci i mínění společnosti a je nezbytné promítnout všechny inovační 

prvky a s tím spojené faktory do příslušné legislativy a zajistit odolnost a bezpečnost ICT vůči 

všem druhům možných hrozeb. 

1.3 Podnik (firma) a ICT  

ICT v podnikatelském sektoru mají nezastupitelnou roli již řadu let. V současné době 

jsou výjimkou firmy, které nepoužívají pro svou činnost počítač a nemají připojení k 
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internetu. Neustále dochází ke zlepšování komunikace a možnostmi šíření informací jak mezi 

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

ICT umožňují nové způsoby provádění jednotlivých činností firmy, počínaje její 

prezentací na webových stránkách a elektronickým obchodováním konče. 

ICT a jejich použití nabízí významné pracovní příležitosti; stimuluje růst, podněcuje 

firmy k investicím do inovací a může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti. 

V souvislosti s tímto trendem sleduje Český statistický úřad od roku 2002 rozvoj a 

využívání ICT v podnikatelském sektoru. Data uvedená na jeho webových stránkách 

pocházejí z výsledků statistických šetření o využívání informačních a komunikačních 

technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru 

v ČR (ICT 5-01 „Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 

2010“), které je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních zemích 

EU. 

Sběr údajů týkající se využívání ICT v podnikatelském sektoru a v dalších oblastech 

společnosti se provádí v ČR od roku 2003. Od roku 2006 je plně srovnatelný s obdobnými 

šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU v rámci nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti. Mezi 

hlavní sledované ukazatele patří:  

1. Firemní počítačová síť a související technologie 

· bezdrátové technologie, intranet a extranet používané v rámci firemní počítačové sítě, 

· vzdálený přístup do firemní počítačové sítě, 

· použití “free“ nebo “open source“ operačního systému. 

2. Internet a jeho využití 

· způsob a rychlost internetového připojení,  

· využití internetu (internetové bankovnictví a telefonie, školení a vzdělávání 

zaměstnanců). 

3. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě 

· způsob použití internetu ve vztahu k veřejné správě,  

· úplné elektronické podání, 

· e-procurement, 

· použití služeb datových schránek a CzechPOINTu. 
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4. Webové stránky a jejich využití 

· způsob vytvoření a provozu webových stránek, 

· jazykový obsah webových stránek, 

· obsah a služby dostupné na webových stránkách. 

5. Zaměstnanci a informační technologie  

· používání osobního počítače a internetu v práci, 

· politika omezování plného přístupu zaměstnanců na internet,  

· práce z domova prostřednictvím ICT,  

· školení na získání či rozšíření počítačových dovedností, 

· IT odborníci.  

6. Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – vnitřní integrace podnikových procesů 

· sdílení dat o přijatých objednávkách,  

· sdílení dat o zadaných objednávkách, 

· použití ERP a CRM informačního systému. 

7. Elektronická výměna dat mezi podniky  

· účel elektronické výměny dat podle druhu vyměňovaných dat (faktury, objednávky), 

· standard pro elektronickou výměnu dat (XML, EDIFACT). 

8. Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů 

· účel elektronického sdílení informací s dodavateli a odběrateli/zákazníky,  

· druh sdílených informací, 

· způsob realizace elektronického sdílení informací. 

9. Elektronický nákup 

· způsob realizace elektronických nákupů, 

· hodnota elektronických nákupů. 

 

10. Elektronický prodej   

· způsob realizace elektronických prodejů, 

· hodnota elektronických prodejů. 
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11. Bezpečnost informačního systému  

· formálně definovaná bezpečnostní politika, 

· incidenty narušující provoz informačních technologií a systémů v podnicích, 

· způsoby zajištění vnitřní bezpečnosti informačního systému.  

Z uvedených údajů je vidět, že oblast vývoje a požívání ICT je v ČR sledována velmi 

pozorně. Jedním ze sledovaných údajů je i automatizované sdílení dat uvnitř podniků a vnitřní 

integrace podnikových procesů.  I v této oblasti dochází v poslední době k velkým změnám a 

inovacím. Řízení podniků se vyvíjí, zkušenosti ICT odborníků se zvětšují a postupují. Jedním 

z největších pomocníků při inovaci podnikových informačních systémů jsou moderní metody 

řízení. Ty jsou významným prostředkem pro zajištění jednoho z  nejdůležitějších cílů inovace 

– efektivního provozu podniku. Toho lze docílit účinným a efektivním řízením procesů jak ve 

fázi rozvoje, tak ve fázi provozu ICT. Naplněním tohoto cíle lze dosáhnout růstu, zvyšování 

výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku. V tabulce 3 jsou uvedeny základní metodické 

principy inovací ICT v podnicích. 

 
STATICKÝ CHARAKTER 

DYNAMICKÝ 

CHARAKTER 

CO 
Co inovujeme – systémové 
pojetí podniku a jeho ICT 

Co je cílem inovace – 

orientace na klíčová místa a 
finanční efekty podniku 

JAK 
Jak inovujeme – znalostní 

chápání inovace a jejích řádů 

Jak inovaci realizujeme – 

inovační kroky s klíčovou 
inicializační fází a spojené se 

změnou chování 

Tab. 3 Základní metodické principy inovací ICT v podnicích Zdroj[1] 

 

Kolektivem pracovníků, doktorandů a studentů Katedry informačních technologií na 

VŠE v Praze bylo v říjnu a listopadu roku 2009 provedeno rozsáhlejší dotazníkové šetření 

financované z prostředků Grantové skupiny ČR pod názvem „Inovace informačních systémů 

podporující konkurenceschopnost podniků“. Tento projekt má mimo jiné za cíl identifikaci 

postavení a uplatnění inovací v ICT v podnicích v ČR, vč. kvantifikace efektů. 

Při provádění výzkumného úkolu, jejichž autory byly Josef Basl, Alena Buchalcevová, 

Libor Gála a Petr Zíma, byla využita databáze společností, která čítala cca 4500 kontaktů. 

Společnosti byly osloveny prostřednictvím emailové pošty s žádostí, zda jsou ochotny se 
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zúčastnit dotazníkového šetření. Z celkového počtu rozeslaných emailů se bohužel ukázalo 

cca 15 % emailových adres neplatných a na žádost kladně reagovalo a vyplněný dotazník 

zaslalo pouze celkem 68 společností. Výtěžnost dotazování, po odečtení 15% neplatných 

emailových adres, tedy byla cca 1,25 %. Z tohoto výsledku lze usuzovat o velmi malém 

zájmu firem o inovace v této oblasti.  

Z odpovědí respondentů vyplývá, že se šetření celkem zúčastnilo 32 malých (47%), 21 

středních (31%) a 15 velkých společností (20%). Tento vzorek podniků tak poměrně dobře 

odráží celkovou charakteristiku podnikatelské sféry. 

Důležitým kritériem podniků nebyla jejich velikost a členění, ale jejich postoj k 

přijímání novinek a inovací. Podniky se vyjadřovaly k tomu, v jakém časovém horizontu 

přijímají novinky, zda jsou např. mezi prvními a patří mezi tzv. inovátory, či zda jsou až 

pozdními většinovými uživateli, kteří novinky přijímají jako poslední. 

Z průzkumu vzešlo, že 9 % podniků se staví do role inovátorů, 37 % jsou počátečními 

uživateli, 40 % je počátečními většinovými uživateli a necelých 15 % se řadí do kategorie 

pozdní většinový uživatel – viz obrázek 2. 

 

Obr. 2 Vztah podniků k inovacím Zdroj [2] 
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Z hlediska oboru podnikání bylo 57% průmyslových podniků a 31% poskytující služby – viz 

obrázek 3. 

 

Obr. 3 Obor podnikání Zdroj [2] 

Výsledky průzkumu pomohly zmapovat situaci stavu, způsobu přijímání a možných 

přínosů inovací ICT pro podporu konkurenceschopnosti podniků. Na ně v letošním roce 

navazuje další část řešení grantu, která je zaměřená na metodickou podporu rozhodovacího 

procesu v rámci změn a inovací ICT v podnicích.[2] 

1.4 Předpokládaný vývoj ICT 

ČSÚ zveřejnil časové řady, které obsahují ukazatele zobrazující v některých směrech 

vývoj ČR v posledních 20 letech. Podrobné aktuální statistiky z oblasti ICT jsou zveřejňovány 

na stránkách ČSÚ v sekci Informační technologie. Základní statistické informace zde 

obsažené se týkají IT infrastruktury a využívání informačních technologií v domácnostech, 

mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě, ve školství a ve zdravotnictví. Z údajů ČSÚ 

ale nejen z nich je zřejmé, že v ČR je tempo zavádění a využívání ICT jak ve společnosti a ve 

firmách tak v domácnostech velmi vysoké. Občané, firmy i orgány veřejné správy tímto 

získávají velmi mocné nástroje. Výsledkem jsou hluboké změny ve vnitřní organizaci státních 

institucí, podniků a rovněž v požadavcích kladených na znalosti a organizaci práce, ve 

vztazích navzájem. Tyto technologie a rozsah jejich využívání mají značný vliv na celou 

ekonomiku. Mají rozhodující vliv na modernizaci ekonomiky a přispívají k využití nových 

příležitostí v zaměstnanosti a začlenění do nové globální ekonomiky. [18] 
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Z důvodu ekonomické krize z posledních let jsou ovšem investice do ICT 

podrobovány důkladné analýze návratnosti a progresivně řízené společnosti již odmítají 

financovat dlouhotrvající ICT projekty, protože jejich rizika jsou velmi vysoká. Stále více 

manažerů má za prvořadý cíl zajistit, aby vývoj výdajů do ICT byl korelován s vývojem 

obratu firmy a zahájit jen ty projekty, které garantují zlepšení výkonu firmy.  

Především tyto manažery bude určitě velmi zajímat, jakými trendy bude využívání ICT ve 

firmách ovlivněno.  

Jsou to: 

· procesní řízení firmy a jejího ICT, 

· snaha o unikátní a efektivní propojení ICT s firemním modelem, firemní kulturou a 

procesy, s cílem umožnit firmě zvyšovat rychlost reakce na významné události, snižovat 

náklady, zvyšovat kvalitu, poskytovat nové produkty a služby zákazníkům, 

· řízení vztahu byznys – informatika na bázi informatických služeb, 

· rozdělení zodpovědností za přínosy a náklady ICT mezi byznys a ICT manažery, 

· využívání škálovatelných ICT služeb, 

· rostoucí podíl externích dodávek ICT služeb formou klasického outsourcingu nebo ASP. 

 

Postupný vývoj popsaným směrem bude mít dopad jak na dodavatele, tak na uživatele 

ICT. Změny se budou týkat změn v předmětu podnikání řady firem i změn struktury 

pracovníků a jejich kvalifikace. [4,12,22] 

 

V roce 2003 Nicolas Carr publikoval v Harward Business Review provokativní článek 

„Na IT nezáleží“ [3], ve kterém prohlásil informační a komunikační technologie za komoditu 

dostupnou všem, přirovnával ICT k železnici a elektrické energii a argumentoval, že v současné 

době již nelze pomocí ICT dosáhnout strategické výhody nad konkurencí. 

Od té doby proběhla na toto téma jak v ČR, tak ve světě bouřlivá diskuse. Většina 

diskutujících, je toho názoru, že Carr má sice v mnohém pravdu, ale jeho omylem je, že 

posuzuje vliv a význam ICT odděleně od modelu podnikání, firemních procesů a firemní 

kultury. Významnou odlišností ICT od železnice nebo elektřiny je, že ICT daleko hlouběji 

pronikají do firemních procesů a do stylu řídící i výkonné práce. Proto co může firmě (nebo 

státu) přinést konkurenční výhodu nejsou samotné ICT, ale vhodné propojení ICT 

s modelem podnikání, s firemními procesy a s firemní kulturou. 

 



  

 

17 

2 ERP systémy 

2.1 Vymezení pojmu ERP  

Pojem ERP je odvozen z anglického názvu Enterprise Resource Planning, v překladu 

plánování podnikových zdrojů. ERP je možné stručně charakterizovat jako softwarový 

podnikový informační systém, podporující plánování a řízení všech důležitých procesů 

v podniku. Jednou z nejdůležitějších funkcí ERP systémů je standardizace procesů v podniku. 

Pod tímto pojmem si představme zobecnění ověřených a známých postupů ve velkém 

množství podniků. Ve většině případů ERP systémy obsahují tyto podsystémy: plánování, 

nákup, výrobu, prodej, financování, lidské zdroje (personalistiku a mzdy).  

Tyto podsystémy představující jádro ERP systému zpravidla také souvisí s definicí 

ERP systému v užším slova smyslu. Na toto jádro se připojují další moduly jako řízení vztahů 

se zákazníky, servis, manažerské informační systémy různých úrovní, řízení vztahů 

s dodavateli a další. ERP systémy jsou tedy systémy integrující základní podnikové 

subsystémy do jednoho celku (jádro ERP). Navazující moduly rozšiřují jádro ERP do ERP 

v širším smyslu. V tomto smyslu můžeme ERP systém v širším smyslu považovat za celý 

informační systém podniku. Souhrnný přehled funkcí ERP systému uvádí obrázek 4. 
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Obr. 4 Funkce ERP systému Zdroj [13]  
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Z definice ERP systému v širším i užším smyslu je zřejmé, že se jedná o rozsáhlý 

systém jak co do softwarových modulů, tak co do technické a komunikační podpory 

(hardware, řízení sítě, systémový software). 

Malé firmy a podnikatelé si určitě tak rozsáhlý systém nemohou z důvodu ceny 

dovolit. Přesto však dnes používají systémy menší, minimálně podporující účetnictví a 

nejnutnější návazné agendy, jako je fakturace, skladové hospodářství, daně a mzdy. Systémy 

podporující tyto agendy také často nebývají plně integrované. Takové systémy se nazývají 

Ekonomické systémy. Základním rozdílem mezi Ekonomickými systémy a ERP systémem je 

rozsah pokrývaných funkcí. Ekonomické systémy zpravidla podporují účetnictví a nejnutnější 

agendy malých podniků jako je nákup a prodej. Dalším rozdílem je rozsah jejich vnitřní 

integrace. Jiný podstatný rozdíl mezi ERP a ekonomickým systémem představuje rozsah 

plánování a řízení vnitřních podnikových zdrojů (pracovních sil, zásob, využití strojů atd.).  

Základní vlastností ERP systému je integrace hlavních podnikových funkcí. Z toho 

vyplývá, že ERP systémy můžeme zařadit mezi integrované transakční systémy umožňující 

případné propojení se specializovanými balíky podle potřeb konkrétního podniku.[13]  

2.2 Historie ERP systémů 

Abychom správně pochopili vznik ERP systémů, vraťme se nyní trochu do nedávné 

minulosti. Při vysvětlení pojmu ERP je uvedeno, že se jedná o systém plánování podnikových 

zdrojů. Právě od plánování zdrojů se systémy ERP vyvíjely. Zpočátku to byly systémy pro 

plánování výrobních zdrojů pro podniky zabývající se pouze výrobou. Už v roce 1960 

společnost IBM uvedla na trh systém plánování zdrojů pro výrobu – MRP (Material 

Requirements Planning). Z názvu je zřejmé, že se jednalo o systém plánování potřeb 

materiálu pro výrobu. Systém byl velmi úspěšný a v 70. letech minulého století došlo k jeho 

velkému rozvoji. Zároveň se v této době snažily i jiné firmy o provázanost MRP systémů a to 

zejména s účetnictvím. Výsledkem byl v roce 1972 vznik společnosti SAP, jejíž produkty 

jsou dodnes nasazeny hlavně ve větších firmách. V dalších letech přicházely na trh se svými 

produkty i jiné firmy. V roce 1978 to byly firmy ID Edwards a Oracle, jejichž ERP systémy 

jsou taktéž dodnes rozvíjeny a dodávány na trh. Dalším mezníkem bylo v roce 1978 založení 

firmy pro vývoj ERP systémů bratrů Baan. Jejich produkty byly velmi úspěšné v první 

polovině 90. let hlavně v automobilovém průmyslu. V současné době je Baan software 

součástí americké firmy Infor Global Solutions. 
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Ve druhé polovině 70. let došlo pod vlivem výše uvedených firem k velkému rozvoji 

MRP na MRP II (Manufacturing  Resource Planning) – plánování všech podnikových zdrojů. 

Z MRP II postupně koncem 80. let začaly vznikat ERP systémy jako koncept pro plánování a 

integraci jednotlivých subsystémů a jejich vzájemné komunikace. V roce 1987 byl přidán do 

produktu firmy PeopleSoft modul pro plánování lidských zdrojů a tím byla koncepce ERP 

systémů, jak se používají dodnes, naplněna. Jako běžného názvu pro integrované podnikové 

systémy se pojem ERP systém prosadil postupně v 90. letech. [9] 

2.3 Výhody ERP systémů 

Ani v současné době není používání ERP systémů ve firmách automatickou věcí. Pro 

menší firmy může být pořízení tohoto systému velmi nákladnou záležitostí, u větších firem 

hodně záleží na managementu, aby správně vyhodnotilo výhody a nevýhody. 

Jedním ze zásadních argumentů pro pořízení ERP systému je pro management 

skutečnost, že ERP zlepšuje kontrolu nad podnikovými zdroji a podnikovými procesy. Jako 

méně zásadní je obvykle vnímána úspora pracovních sil a s tím spojených nákladů.  

Kontrola firemních zdrojů bývá klíčovým aspektem pro vedení a management firmy 

při zavedení ERP systému. Ovšem bez toho, aby bylo vedení a management firmy 

přesvědčeno o přínosech a výhodách zavedení ERP nemá smysl ERP do firmy vůbec zavádět. 

Jejich podpora je pro tento typ projektu rozhodující. Stejně důležité je ale i přesvědčení 

zaměstnanců - budoucích uživatelů systému o jeho prospěšnosti jim samým. Toto přesvědčení 

je nutné získat dobrovolně nenásilnou formou. 

Mezi hlavní výhody ERP systému zejména patří: 

· podpora hlavní strategie firmy, 

· podpora a zrychlení firemních procesů, 

· důvěra a podpora vedení a managementu firmy, 

· otevřenost k dalším softwarovým modulům, 

· zkušenosti dodavatelů ERP systémů s jinými firmami promítnuté do dodávaného 

systému, 

· obsahuje příslušné funkce specifikované v zadání, 

· školení a doškolování nových uživatelů ERP systému, 

· jeden dodavatel se zajištěným vývojem produktu i do budoucna, 

· efektivnější podklady pro rozhodování. 
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Tyto výhody zavedení ERP systému lze shrnout do možnosti firmy lépe se uplatnit na 

trhu, zajistit bezpečnost používaných dat a tím i budoucnost celé firmy.[13]  

2.4 Nevýhody ERP systémů 

Zavedení ERP systému do firmy s sebou přináší i nevýhody, které mohou být 

v některých případech pro firmu tak zásadního charakteru, že k rozhodnutí zavést systém 

nemusí dojít.  

K hlavním nevýhodám patří: 

· pořizovací cena systému, 

· dlouhotrvající proces zavedení systému, 

· složitost jednotlivých funkcí a jejich integrace, 

· standardizaci dodávaných modulů. 

ERP systémy jsou poměrně rozsáhlé a složité systémy, u kterých bylo dříve běžné 

zavádění do firmy i několik let. S tím, jak se ekonomika rychle rozvíjí a mění, přicházejí 

firmy s požadavky na zavedení ERP systému jako reakci na vývoj na trhu. Aby mohlo být 

tohoto cíle dosaženo, musí být ERP systém zaveden poměrně rychle. Dodavatelé na tento 

požadavek reagují tím, že hlavně pro malé a střední firmy mají předpřipravené ERP balíky, 

které mají již implementovány řady funkcí a parametrů. Dochází tak ke zkrácení doby 

zavedení bez ztráty funkčnosti celého systému. 

Podstatou ERP systémů je integrovat co nejvíce funkcí. Je tedy nutné, aby 

implementace systému byla svěřena externímu dodavateli a nikoli podnikovému IT oddělení. 

Externí dodavatel poskytuje své konzultanty, kteří se zástupci podniku komunikují a řeší 

jejich požadavky a připomínky. Tím se samozřejmě zavedení systému prodražuje. Taktéž 

nalezení „ společné řeči“ může trvat nějaký čas a systém prodražit.  

Moduly v ERP systémech jsou tzv. standardizovány na základě nejlepších zkušeností 

jiných, předchozích zákazníků. Tím ovšem může docházet k tomu, že tyto moduly dostatečně 

nepokrývají více specifické požadavky a funkce některých podniků. Management musí udělat 

rozhodnutí, zda nechá tyto specifika zapracovat do úprav parametrů dodávaného systému. 

Toto má také za následek zvyšování nákladů při zavádění ERP systémů. Tímto může rovněž 

docházet ke zvyšování nákladů při zavádění ERP systémů.[13]  
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2.5 Implementace ERP systému do firmy 

O tom, zda zavedení ERP systému bude úspěšné, rozhoduje velká řada faktorů. 

V první řadě se jedná o jeho vhodný výběr. S výběrem souvisí několik kroků, které jsou 

znázorněny na obrázku 5. 

Obr. 5 Jednotlivé kroky výběru ERP systému Zdroj [13] 

Definice potřeb představuje seznam požadovaných funkcí a možností systému. Při 

zpracování seznamu možných řešení se hodnotí potenciální dodavatelé a jejich produkty jako 

možná řešení definovaných potřeb. 

V etapě porovnávání se nejdříve nastaví kritéria hodnocení a jejich váhy a na základě 

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

Hlavní kritéria vedení firmy při výběru dodavatele ERP systému jsou: 

Interní kritéria:  

· Dodržení strategických cílů firmy a zajištění její budoucnosti. Pokud stávající software 

nebo zastaralý ERP systém tomuto hledisku nevyhovuje, protože již nestačí objemu a 

kvalitě dat z probíhajících procesů nebo neumožňuje dostatečně rychle reagovat na kroky 

konkurence, je výměna nutná. 

· Tvrdá hodnotící kritéria. Sem patří veškeré ekonomické ukazatele, jako jsou náklady na 

provozování a údržbu, možnost zvýšit obrat a zisk, možnost dosáhnout cenových výhod u 

dodavatelů apod. 

· Měkká hodnotící kritéria. Tyto ukazatele není sice možné hodnotit přesnými čísly, ale 

jsou pro firmu přesto důležitá. Jde například o ukazatele kvality, očekávané zvýšení 

podílu na trhu, zvýšení kvality práce a tím také motivace pracovníků aj. 

Externí kritéria: 

· Obecná funkcionalita systému. ERP systém, který se firma rozhodne zavést, by měl 

pokrývat základní funkční a procesní oblasti firmy s tím, že rozsah nutného 

přizpůsobování bude co nejmenší. Tato otázka bývá často v popředí rozhodovacího 

procesu. 
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· Míra zkušenosti dodavatele, jeho reference, ověřená metodologie zavádění. Jejich 

zanedbání může vést k problémům a zpožděním projektu s následným růstem nákladů. 

· Schopnost software a jeho dodavatele poskytnout užitnou hodnotu systému tak jak ji 

vnímá uživatel a ne specialista IT. 

· Rozšiřitelnost systému, možnost dodavatele tato rozšíření trvale dodávat a zavádět. 

· Dlouhověkost dodavatele. Dodávka ERP systému je věc nákladná a rozhodnutí o jeho 

implementaci ovlivní výsledky firmy dlouhodobě.  

2.5.1 Postup zavedení ERP systému 

Postup pro zavedení ERP systému úzce souvisí se strategií přechodu na nový systém. 

Existují dvě základní strategie: 

· zavedení celého systému najednou, 

· postupné zavádění jednotlivých modulů.  

Postup zavedení (projekt) se dělí do tří hlavních etap, ty se dále dělí do většího množství 

kroků a kontrolních bodů (milníků). 

Přípravná fáze:  

· Krok. Organizace projektu. Sem patří příprava projekčního týmu a nastavení pravidel 

plánování, komunikace a kontroly v rámci celého projektu. Výsledky této fáze se pak 

používají po celou dobu projektu. 

· Milník. Start projektu. Jedná se o formální zahájení, ve kterém se ustanoví projektový 

tým, jeho vedoucí a pravidla projektu stanovená v rámci kroku Organizace projektu. 

· Krok. Výběr software a dodavatele. 

· Milník. Podpis smlouvy. 

Projektová fáze: 

· Krok. Detailní analýza. Cílem je stanovit současný stav a požadavky na stav budoucí. 

Současně se také provádí analýza ostatních modulů a procesů, které nebudou do projektu 

zahrnuty a stanovují se požadavky na rozhraní mezi ERP a těmito moduly.  

· Krok. Příprava Konceptu a parametrizace. Na základě srovnání stávajícího stavu a stavu 

očekávaného se navrhne řešení k jeho realizaci. Protože ERP je definován jako 

standardizovaný systém, je v tomto kroku nutná definice odchylek od tohoto standardu. 
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· Souběžná činnost související s tvorbou dokumentace prováděcího projektu. Výsledkem 

této činnosti je Prováděcí projekt, který je dodavatelem předložen ke schválení. 

· Milník. Schválení prováděcího projektu. V tomto kroku se také schvaluje předběžné 

datum startu nového systému. V této době nastává poslední možnost změnit plánovanou 

strategii zavedení.  

· Krok. Parametrizace a programování. V tomto kroku se nejdříve instaluje vývojový 

systém. Na vývojovém systému se provádí v prvé řadě nastavení standardních parametrů 

ERP. Poté se provádí přizpůsobení ERP systému požadavkům zákazníka na přizpůsobení 

a změny, připravují se prototypy řešení a probíhá nezbytné programování. Programuje se 

převod dat do nového systému. Probíhají také dílčí testy. 

· Milník. Schválení prototypů a dílčích testů, které probíhají průběžně. 

Fáze zavedení (implementace):  

· Krok. Školení uživatelů. 

· Krok. Tvorba uživatelské dokumentace. 

· Krok. Integrační test systému a milník Schválení integračního testu. 

· Krok. Převedení vývojového systému do produkčního systému.  

· Krok. Převod dat. Převod dat probíhá podle schváleného konceptu. Současně s převodem 

dat probíhá také kvalita starých dat a provádí se jejich úprava a „vyčištění“.   

· Milník. Schválení zahájení zkušebního provozu. 

Z výše uvedeného postupu při implementaci je vidět, že se jedná o řadu časově i kapacitně 

náročných činností.[13] 

2.5.2 Způsoby zavedení ERP systému 

ERP systémy mohou mít následující modely zavedení: 

· Model u zákazníka (tradiční model). Spočívá v budování, resp. upravování, podnikových 

aplikací podle individuálních potřeb zákazníka. Tento způsob byl rychle doplněn 

nabídkou tzv. přednastavených ERP řešení. Tato řešení představují snahu uspořit vysoké 

náklady na úpravy software, při nichž je nutné využít služeb programátorů (customizaci). 

Opakovaná podoba podnikových aplikací kromě úspor přináší také prvek standardizace a 

nabídku nejlepších praktik, pokud jsou tato přednastavená řešení založena na 

dlouhodobých zkušenostech výrobce v jednotlivých odvětvích. 
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· Pronájem ERP systémů po Internetu. Tato forma outsourcingu nabízí novou cestu, jak 

zpřístupnit špičková softwarová řešení především menším organizacím, které si nemohou 

dovolit jejich pořízení. Tento trend začal významněji sílit počátkem 21. století a poté 

společně s pádem mnoha firem také upadat. Pro mnoho společností zůstalo 

důvěryhodnější pořízení ERP systému formou klasického implementačního projektu a 

provoz „in-house“ (pod vlastní střechou). 

· Cloud computing. Tento model představuje poskytování aplikací prostřednictvím 

internetu v podobě služby. Zastřešuje několik specifických typů služeb. Nejčastěji se 

rozlišuje pronájem konkrétní aplikace, infrastruktury nebo celé platformy pro provoz 

internetových aplikací včetně vývojového prostředí.[11] 
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3 Společnost NAM system, a. s. 

3.1  Profil společnosti 

Společnost NAM system, a. s. vznikla dne 6. 9. 2000 zápisem do Obchodního rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě.  

Hlavní podnikatelskou činností společnosti jsou vývoj, výroba a prodej pultů 

centralizované ochrany (PCO) a systému pro sledování a střežení vozidel (ONI). Oba tyto 

produkty společnost dodává v ČR a na Slovensku a poskytuje k nim i servisní podporu. 

Společnost stále zvyšuje počet nasazených PCO i jednotek ONI jak v České Republice, tak i 

na Slovensku. V současné době je v provozu téměř 300 PCO a 9400 jednotek ONI. Do 

budoucna je plánovaná i expanze do dalších zemí, především pak do Polska a Maďarska. 

Další činností společnosti je vývoj nejrůznějších aplikací umožňujících přenos rádiových a 

GPRS dat v oblasti teplárenství, vodárenství, plynárenství, měřící a regulační technice atd. 

Jednou z posledních vyvinutých aplikací je systém pro dálkové řízení a ovládání veřejného 

osvětlení pro město Havířov. Technologiemi společnosti NAM system, a.s. je v současné 

době monitorováno a střeženo přes 50 000 stacionárních a mobilních objektů v ČR a na 

Slovensku. 

Vzhledem k tomu, že společnost disponuje vlastním oddělením vývoje i výroby, byly 

a jsou stále veškeré technologie, ať už se jedná o software nebo hardware, vyvinuty a 

vyrobeny zaměstnanci této společnosti.  

Výjimkou jsou dodávky velkých sérií komponent, u kterých si společnost objednává 

osazování elektronických součástek na plošné spoje u externího dodavatele. Následné oživení 

a nastavení těchto modulů je již prováděno v oddělení výroby společnosti NAM system, a.s.  

Základní jmění NAM system, a. s. činí 35 mil. Kč. Roční obrat společnosti se pohybuje 

v rozmezí 40-50 mil. Kč. 

 

 

3.2 Předmět podnikání společnosti 

Podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku jsou předmětem podnikání společnosti 

tyto činnosti: 

· koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

· výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 
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· montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, 

· poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

· poskytování telekomunikačních služeb, 

· projektování elektrických zařízení, 

· poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

· podniky zajišťující ochranu majetku a osob, 

· zprostředkování obchodu a služeb. 

3.3 Historie a současnost 

Od roku 1990 působila na trhu firma NAM-Tomčala, která se od svého vzniku 

zabývala vývojem radiotelefonních pultů centralizované ochrany. V roce 2000 vznikla 

transformací z této firmy společnost NAM system, a. s.  

Jako první bylo vyvinuto PCO s označením NAM RP 1000 pracující v režimu DOS. 

Na konci devadesátých let začalo v ČR vznikat velké množství bezpečnostních agentur, které 

hledali na trhu možnost jak efektivně střežit objekty svých zákazníků. V roce 1995 společnost 

vyvinula radiotelefonní PCO pod názvem NAM system 2000. Tento typ PCO byl a stále je 

velmi úspěšný, o čemž svědčí fakt, že je prodáván od roku 1995 doposud. Základní 

konfiguraci PCO NAM system 2000 tvoří vyhodnocovací jednotka se zobrazovacím tablem. 

Jako nadstavbu lze využít software PCO2000 (nebo jeho předchůdce TW PCO), který pracuje 

již pod operačním systémem Windows. 

Od roku 2006 je společnost vedle pultů centrální ochrany také stále úspěšnější 

v poskytování služeb monitoringu a střežení mobilních objektů. Systém, který je na českém 

trhu v mnoha směrech jedinečný, se jmenuje ONI (ostraha, navigace, informace). Byl vyvinut 

speciálně pro střežení mobilních objektů a detekci havarijních stavů vozidel. Systém nabízí 

nejen běžně dostupnou službu sledování a lokalizace objektů, ale také nadstandardní funkce 

nepřetržitého napojení na dispečink a pult centralizované ochrany, komunikace s navigací, 

detekci havárie, nehody na parkovišti, krádeže kol, odtahu vozidla a také měření spotřeby 

pohonných hmot. Všechny jednotky již v základním vybavení obsahují aktivní čidla, která 

umožňují detekovat různé stavy vozidla. Jednotky určené pro nejvyšší stupeň střežení vozidel 

jsou navíc vybaveny nezávislým vysílačem, který umožňuje aktivní radarové vyhledávání 

odcizených vozidel. 
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3.4 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti NAM system, a. s. je uvedena jako příloha č. 1.  

Společnost řídí ředitel, jeho přímí podřízení jsou vedoucí jednotlivých divizí a oddělení.  

Společnost má 65 zaměstnanců a tvoří ji divize PCO a divize ONI. Ředitel společnosti je 

současně i vedoucím divize ONI.  

Dále je společnost rozdělena do 5 oddělení: 

· vývoj, 

· výroba,  

· ekonomické oddělení,  

· obchodní oddělení,  

· oddělení technické podpory.  

3.5 NAM PCO, ONI 

Od roku 1999 je v prodeji PCO NAM Global se zcela novým pojetím a odlišnou 

buňkovou koncepcí rádiové sítě. Základ PCO NAM Global tvoří: 

· monitorovací software NET-G, 

· rádiová síť Global a Global 2 v pásmu 420-470 MHz, 

· telefonní karta TF 98P, 

· GPRS část Global, 

· objektová zařízení (rádiové a GPRS vysílače). 

V roce 2006 začal NAM system, a. s. provozovat ve spolupráci s více než 100 partnery 

systém ONI®, který je platformou pro aplikace určené k monitoringu a střežení mobilních 

objektů (převážně vozidel), osob a technologických zařízení. 

Ke  službám systému ONI patří: 

· sledování vozidel, 

· střežení vozidel, 

· střežení kontejnerů, 

· monitoring osob, 

· monitoring rally. 
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Za kvalitu a vysokou technickou inovaci svých výrobků byla společnost několikrát 

oceněna na odborných výstavách a veletrzích, jichž se pravidelně účastní (Zlatý Ampér, 

Safety, Křišťálová koule VZT, čestné uznání Pragoalarm). Veškeré produkty jsou pečlivě 

ověřovány a testovány a jsou certifikovány dle příslušných norem a homologací. 

K hlavním uživatelům systémů NAM patří: 

· bezpečnostní agentury,  

· hasičské záchranné sbory,  

· městské policie,  

· velké průmyslové podniky,  

· teplárenské podniky,  

· taxislužby, komunální podniky [19,20]. 

3.6 Analýza ekonomického stavu společnosti 

Vzhledem k tomu, že rozbor ekonomické situace společnosti NAM system, a. s. není 

předmětem této práce, je stručná finanční analýza společnosti uvedena v příloze č. 2. 

3.7 Předpokládaný vývoj společnosti 

Společnost má velmi dobrou pozici na trhu a dá se předpokládat, že tak tomu bude i do 

budoucna. Prací zkušených zaměstnanců především v oblasti vývoje software a hardware 

dochází k neustálé inovaci sortimentu svých výrobků a služeb a získává tak náskok před 

konkurencí, který se snaží udržet nebo ještě zvýšit.  

Důležité bylo rozhodnutí o nasazení nového informačního systému od společnosti K2 

Atmitec, od kterého si vedení společnosti slibuje především zrychlení a zkvalitnění některých 

firemních procesů, zvýšení konkurenceschopnosti a větší počet zákazníků. V praktické části 

diplomové práce se budu zabývat právě tímto novým informačním systémem a výhodami, 

které by měl přinést. V současnosti probíhá jeho implementace.   

Do konce března 2012 bude dokončena rekonstrukce nového sídla společnosti 

v Havířově – Suché. Společnost tím získá lepší pracovní prostředí pro své zaměstnance, nové 

reprezentační prostory a strategické umístění firmy.  

V roce 2010 společnost potvrdila pozitivní výsledky podle svého dlouhodobého 

záměru podnikání. Při nárůstu tržeb o téměř 35% vytvořila společnost čistý zisk ve výši 

10 705 352 Kč.  
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3.8 Výrobky a služby – divize PCO 

Hlavní činností divize PCO je vývoj, výroba, prodej a servis PCO. PCO se skládá z 3 

částí. První částí je monitorovací software NET-G (viz obrázek 6), který zobrazuje na 

monitoru PC všechny změny stavu bezpečnostního zařízení z objektu. Druhou jsou objektová 

zařízení – vysílač a přijímač. Vysílač se připojuje na zabezpečovací ústřednu v 

hlídaném objektu a vysílá změny stavu ústředny. Přijímač je na straně pultu propojen 

s monitorovacím softwarem a přijímá zprávy z vysílače. Třetí částí je přenosová trasa, po 

které se zprávy z objektů přenášejí na PCO. Přenosové trasy můžou být různé: rádiové vlny, 

internet, GPRS, telefonní linka. Podle zákazníkem zvolené přenosové trasy se použije na 

straně pultu a objektu příslušný vysílač a přijímač. Jako nejpoužívanější přenosová trasa je 

v posledních letech využíváno GPRS. Přenos zpráv touto cestou je dostupný přes všechny 3 

české mobilní operátory (se všemi má společnost NAM system, a. s. vyjednané speciální ceny 

za přenos GPRS dat) a je pro zákazníky nejdostupnější, protože nevyžaduje počáteční dosti 

vysoké investice do rádiové sítě. Zákazník (např. bezpečnostní agentura) si po dohodě se 

svým klientem zvolí mobilního operátora (obvykle s nejsilnějším signálem v místě střeženého 

objektu) a objedná u společnosti NAM system, a. s. vysílač. Oddělení výroby vysílač vyrobí, 

osadí SIM kartou (SIM karta zůstává v majetku spol. NAM system, a. s.) od mobilního 

operátora a zaměstnanec z oddělení výroby, který má na starosti expedici jej pošle 

zákazníkovi. Na každý takový vysílač se váže služba za přenos zpráv z vysílače do přijímače. 

Cena služby je nastavena podle doby kontroly spojení mezi vysílačem a přijímačem. Doba 

kontroly je 3, 5 nebo 15 minut. V současné době se měsíčně vyrábí a expeduje cca 100 – 120 

nových GPRS vysílačů. V době před nástupem mobilních operátorů a internetu byly jedinými 

přenosovými trasami rádiové vlny nebo telefonní linky. Zdrojem největších příjmů 

společnosti byl tehdy prodej rádiových vysílačů. V současné době jsou tímto zdrojem GPRS 

vysílače a služby s nimi spojené. Každý zákazník provozující PCO je velmi důležitý, protože 

následně po instalaci PCO – tím jak roste a přibývají mu střežené objekty – objednává další a 

další vysílače, na které se vážou uvedené služby. Jak vysílače tak i celé PCO si můžou 

zákazníci koupit nebo také jen pronajmout. V případě pronájmu platí měsíčně dohodnutou 

cenu za pronájem.  
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Jako doplňující služby provádějí servisní technici společnosti NAM system, a. s. 

pravidelné revize a opravy PCO, a to jak sw části tak i hw. Revize sw spočívá v zálohování a 

ořezání databáze, revize hw je spojená s proměřením především sběrných stanic u rádiových 

sítí. Výstupem z revize je revizní zpráva dodávána i v elektronické podobě na CD, ve kterém 

jsou všechny důležité informace o stavu PCO včetně fotodokumentace. Cena revize je 

stanovena podle rozsahu provozovaného PCO, především podle počtu sběrných stanic rádiové 

sítě.  

Obr. 6 Ukázka monitorovacího software NET-G Zdroj[6] 

3.9 Výrobky a služby – divize ONI 

Hlavní činností divize ONI je vývoj, výroba, prodej a servis systému pro sledování a 

střežení mobilních objektů a vozidel (ONI systém). Systém se skládá z: 

·   hlídací jednotky - zařízení umístěné např. ve vozidle zajišťující sběr a vyhodnocení dat, 

kabeláže a antény pro přenos dat, 

· nonstop dispečinku, který zajišťuje podporu zákazníkům - sleduje a vyhodnocuje provoz 

systému, domlouvá výjezd bezpečnostní agentury k odcizenému vozidlu atd.  

Systém nabízí tyto bezpečnostní funkce: 

· přenos poplachové informace přes dvě nezávislé přenosové trasy, GPRS a rádiovou síť, 
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· možnost lokalizace vozidla pomocí radaru i při vyřazení GPRS nebo GPS, 

· zařízení pro registraci průběhu havárie, umožňuje automaticky upozornit na vznik havárie 

a vyhodnotit její průběh již 15 s po havárii.  

V rámci ONI systému jsou nabízeny 3 varianty služeb, které jsou různě zpoplatněny: 

ONI SLEDOVÁNÍ: služba, která umožňuje ve webové aplikaci ONI systému kdykoli zjistit, 

kde se nachází sledované vozidlo. Zaznamenává historii pohybu vozidla, generuje knihu jízd. 

Pro zpracování statistik a evidenci nákladů o vozovém parku používá SPZ 2012 ONI 

Profesional. Řidič pomocí přepínače volí, zda je jízda služební nebo soukromá a pomocí 

navigace přiřadí k jízdě číslo zakázky. Tato služba je určena pro ty, kteří chtějí mít evidenci 

všech jízd a jejich oprávněnosti. Jejím nasazením lze dosáhnout snížení vnitrofiremních 

nákladů na vozový park až o 20%. 

ONI SLEDOVÁNÍ PLUS: služba, která obsahuje navíc balíček 5 bezpečnostních funkcí: 

krádež kol, detekce odtažení, přenos poplachu z externího autoalarmu, nehodu na parkovišti a 

havárii vozidla.  U služby Sledování Plus si hlídá své auto řidič. Dostane SMS zprávu nebo 

email. Dispečink ONI systému na tyto zprávy nereaguje. Pokud chce vyhledat auto, požádá o 

to dispečink. Pouze u zprávy „Havárie“ dispečink kontaktuje řidiče, a pokud se nedovolá, 

pokouší se mu v místě havárie zajistit pomoc. 

ONI STŘEŽENÍ: služba zaměřena na to, aby se vozidlo neztratilo. U této služby střežené 

vozidlo hlásí na dispečink pohyb bez autorizace řidiče (krádež kol, odtah, změnu polohy, 

nastartování bez autorizace). U služby ONI Střežení nejsou střeženy věci v autě, není 

reagováno na nehody na parkovišti.  

  Každé vozidlo v systému ONI je vybaveno speciálním zařízením, které umí předávat 

poplach přes dvě přenosové cesty. Zařízení jsou odolná proti rušičkám GSM i GPS. Umožňují 

vyhledat auto i v oblastech, kde není dosah GSM signálu. Při krádeži auta je organizováno 

jeho dohledání s některou z 54 smluvních bezpečnostních agentur. Každá z těchto agentur, má 

svá auta vybavena speciálními RADARY, které umí vozidlo zaměřit.[7] Obrázek 7 

schématicky znázorňuje služby ONI Sledování a ONI Střežení. 
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Obr. 7 Schéma služby ONI Sledování a ONI Střežení Zdroj[7] 

ONI střežení je komplexní řešení ochrany mobilních objektů. Systémem je možno 

nepřetržitě střežit nejen vozidla, ale také stavební stroje, technologická zařízení, přepravní a 

skladovací kontejnery, dopravní značení, mobilní semafory, lodě, kolejová vozidla a další 

mobilní objekty. Využitím systému ONI zákazník získává okamžitý přehled o všech 

vozidlech v přehledné internetové aplikaci, historii pohybu a rychlosti vozidla, snížení 

spotřeby díky dodržování rychlosti, záznam trasy po celé Evropě, kontrolu využití vozidla za 

kalendářní měsíc, přenos stavu periférií vozidla (stav odemčení, zamčení, poplach z externího 

alarmu), rozúčtování služebních a soukromých km, možnost tvorby cestovních příkazů 

z knihy jízd, měření spotřeby PHM, informaci o havárii vozidla do 15 sekund. 
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4 ERP ve společnosti NAM system, a. s. 

4.1 Analýza současného systému ERP, hlavní problémové oblasti 

Analýza současného systému bude provedena s pohledu autora diplomové práce, 

pracovníka obchodního oddělení pro divizi PCO a ONI.  

V roce 2000 byl ve společnosti implementován ERP systém Byznys Win, který v té 

době splňoval všechny potřebné požadavky a funkčnosti. Systém obsahoval tyto moduly: 

Finanční účetnictví - modul umožňuje rutinní pořizování a integraci účetních dokladů včetně 

jejich zpracování do přehledných sestav. Je v něm umožněno sledování saldokonta, sledování 

DPH, sledování výsledkových i majetkových účtů střediskově, zápis do podrozvahových 

účtů. Modul je možné při otevření nového roku automaticky rozštěpit na dvě zpracovávaná 

období aktuálního roku a tzv. odložené roční závěrky. 

Fakturace - modul umožňuje pořízení odběratelských faktur, zápis dodavatelských faktur, 

evidenci upomínek, penalizací a zápočtů. Faktury je možné vystavovat a zapisovat ve všech 

jejich podobách (dobropisy, zálohové a proforma faktury, zahraniční faktury, atd.) s 

napojením na skladové hospodářství. Propojením s moduly Pokladna a Bankovní operace je 

umožněn automatický zápis úhrad do knih faktur a automatické pořízení příkazů k úhradě. 

Kompletní evidence zálohových faktur zobrazuje jejich stav, provázanost a čerpání. 

Automatická účetní likvidace dokáže prvotní doklady zpracovat z nastavených předkontací do 

účetních dokladů. 

Pokladna - modul umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů společně s 

vedením pokladní knihy jak v tuzemské, tak i v zahraniční měně. V režimu KASA je modul 

propojen s modulem Skladové hospodářství, čímž je umožněno provádět prodej zboží ze 

skladu za hotové se současným zápisem do pokladní knihy a tiskem účtenek. Automatická 

účetní likvidace dokáže prvotní doklady zpracovat z nastavených předkontací do účetních 

dokladů. 

Bankovní operace - modul umožňuje pořizování, opravu a tisk příkazů k úhradě a inkasu, 

jejich odesílání do banky pomocí elektronické výměny dat, evidenci a účetní likvidaci výpisů 

z bankovních účtů, tvorbu různých sestav a přehledů a import příkazů z jiných modulů. 

Evidence majetku - modul umožňuje vedení inventárních karet dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, výpočet daňových a účetních odpisů, evidenci přírůstků, technických 

zhodnocení, evidenci a odpisování opravných položek majetku, vyřazování majetku. 
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Skladové hospodářství - modul umožňuje podrobnou evidenci stavu a pohybu zásob na 

libovolném počtu skladů, vystavení pohybových dokladů (příjemka, výdejka, převodka), 

pořizování vydaných i přijatých objednávek s jejich automatickou realizací, provádět 

inventuru skladů, sledování pohybu sortimentu, finančních objemů, atd.  

Mzdy a personalistika - modul slouží k vedení kompletní mzdové agendy. Vzhledem k 

faktu, že modul umožňuje nastavení velkého množství parametrů dle konkrétních 

uživatelských požadavků, stává se tak značně flexibilní a použitelný v širokém okruhu 

působnosti uživatelů.  

Zakázky - modul nabízí kompletní evidenci zakázek, pořízení zakázky, převod zakázek, 

stanovení plánu ziskovosti jednotlivých zakázek a následné porovnávání se skutečností.  

Informace - modul umožňuje sledování informačních toků ve firmě. Zajišťuje evidenci a 

sledování informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, 

evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel. Dále 

sledování využívání karet CCS a návazně sledování dlouhodobé spotřeby automobilů a 

nákladů na kilometr. Důležitou funkcí jsou časové události, které zajišťují odeslání 

upozornění e-mailem nebo textovou zprávou při splnění zadané podmínky (např. zaplacení 

určité faktury). 

Manažer - modul poskytuje detailní statistické a prognózované informace ekonomického, 

obchodního a provozního charakteru. Nabízí širokou škálu sestav, zpracování Hospodářského 

výsledku, prognózy nákladů a výnosů, přehled zisku středisek, atd. 

Doprava - modul umožňuje evidenci automobilů, pořízení tuzemských a zahraničních 

cestovních příkazů. Sledování statistik technických prohlídek, životnosti pneumatik, 

prohlídek výfukových plynů a výměn olejů. Pořizování plánů a rezervací automobilu 

v plánovacím kalendáři.  

Výroba - modul umožňuje kompletní sledování technologické přípravy výroby, zpracování 

kusovníku apod. 

CRM - modul CRM poskytuje uživatelům možnost evidence a analýzy vztahů se zákazníky.  

WorkFlow - modul slouží jako nástroj automatizace podnikových projektů nebo jejich částí, 

během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na své přímé 

následovníky. Definici projektu (resp. šablonu projektu) je přitom možné vytvářet pro účely 

jednorázového či opakovaného použití. 

Všechny moduly ale nebyly v praxi vůbec nebo byly nedostatečně používány, některé 

důležité chyběly. Nepoužíval se vůbec modul CRM (Marketing), Workfloow, chyběly 

moduly Nákupu, Prodeje nebo dostatečné využití Internetového obchodu (E - Shopu). V roce 
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2000 pracovalo ve společnosti 25 zaměstnanců a existovala pouze divize PCO. Systém byl 

přizpůsoben tomuto stavu. Postupem času, tím jak se společnost rozrůstala o další 

zaměstnance a v závislosti na vzniku divize ONI v roce 2006, se stále zřetelněji projevovaly 

jeho nedostatky. IS byl již zastaralý a nesplňoval požadavky na efektivní řízení nově 

vzniklých procesů ve firmě. Nedostatky se projevovaly tak, že každé oddělení si svou náplň 

práce přizpůsobilo a evidovalo „podle svého“ (většinou v dokumentech Word a Excel). 

S přibývajícími zákazníky se situace stávala neúnosná a na vedení společnosti byl vyvíjen 

vedoucími jednotlivých oddělení stále větší tlak na vyřešení této situace. Vedení společnosti 

tak stálo před rozhodnutím, zda zvolit upgrade stávajícího systému, nebo zvolit implementaci 

systému nového. Po vzájemných konzultacích byly následně na firemní poradě definovány 

jako hlavní důvody pro volbu nového systému tyto skutečnosti:  

· ONI systém funguje na platformě softwarové aplikace I-NET G, která vznikala v roce 

2006 – 2007 a není kompatibilní s ERP systémem Byznys Win z roku 2000. V I-NET G 

aplikaci jsou všichni zákazníci evidováni. Informace o tom, jakou mají objednanou 

službu a kolik za ní mají zaplatit, jsou jednou měsíčně ručně zadávány do IS Byznys Win. 

V tomto IS se následně tvoří faktury (viz obrázek 8) ve formátu pdf, které se posílají 

emailem zákazníkům. Měsíčně je to okolo 1500 faktur. Tato činnost obnáší každý měsíc 

14 dní práce 2-3 zaměstnanců. Zásadním nedostatkem je tedy nekompatibilita systému 

Byznys Win se systémem I-NET G a nemožnost automatické fakturace přímo ze 

systému ERP zákazníkům. 

Obr. 8 Náhled na okno fakturace Zdroj [6] 
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· Není využíván CRM modul. Obchodníci z obou divizí by měli s tímto modulem 

pracovat a získat tak větší přehled o svých zákaznících, aby mohli evidovat a 

vyhodnocovat jednotlivé kontakty se zákazníky, třídit je a pořizovat o úkolech nebo 

jednáních podrobné zápisy. Veškerá tato činnost probíhá nekoordinovaně. Jeden 

obchodník si pořizuje ze schůzek se zákazníky poznámky do svého osobního diáře, 

popřípadě adresáře na firemním serveru, další si vede zápisy formou tabulky v Excelu 

apod. 

· Chybí propojení IS s internetovým prodejem. 

Internetový prodej je velmi omezený a zákazníci nemohou přesně specifikovat své 

objednávky. Obchodní oddělení musí proto ještě zákazníka kontaktovat a objednávku 

upřesnit telefonicky.   

· Absence modulů Nákup a Prodej.  

Nákup materiálu a prodej výrobků byl evidován jen u pověřeného zaměstnance, který 

k evidenci používal tabulky Excel.   

4.2  Průběh implementace nového systému ERP  

4.2.1 Definice procesů ve společnosti 

V průběhu února a března 2011 byl proveden rozbor činností a procesů ve společnosti 

NAM system, a. s. mezi vedením a zaměstnanci jednotlivých oddělení. Byly definovány 

jednotlivé procesy a návrhy jejich řešení pomocí nového IS.  

K nejdůležitějším firemním procesům patří: 

· přijímání poptávek (PCO, ONI) – příjem otázek zákazníků na jednotlivé typy produktů 

včetně otázek na cenu, 

· zpracování a odeslání nabídek – reakce na výše uvedený proces, 

· přijímání objednávek, prodej, fakturace, 

· vyhledávání nových a péče o stávající zákazníky, uzavírání obchodních smluv, 

· výroba a expedice, 

· tvorba databází klientů – sběr, třídění a rozvoj dat a informací o zákaznících pro vnitřní 

potřebu firmy, 

· vyřizování reklamací od zákazníků, 

· finanční řízení – řízení cash flow, pohledávek, zásob apod. 
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· personální práce – hodnocení, motivace, odměňování, přijímání nových zaměstnanců 

apod., servisní a školící činnost. 

4.2.2 Výběr dodavatele ERP systému 

Na základě takto definovaných procesů vypsalo vedení společnosti výběrové řízení na 

dodavatele nového ERP systému. Byly provedeny všechny potřebné kroky, které jsou 

definovány v kapitole 2.5.1, a které vedly k výběru dodavatele. Vítězem výběrového řízení se 

stala firma K2 Atmitec a vedení společnosti NAM system, a.s. s touto firmou podepsalo 

smlouvu na dodávku nového IS. Následně byl vedením definován projektový tým 

zaměstnanců, kteří budou mít implementaci na starosti a byl  vypracován časový 

harmonogram, na základě kterého mělo dojít k implementaci IS v lednu 2012.  

Popis modulů v IS K2: 

· Základní data - obsahuje funkce pro nastavení základních číselníků, knih, parametrů, 

bankovních účtů a účetního rozvrhu.  

· Marketing - CRM - evidence obchodních informací, vedení údajů o partnerech, 

kontaktních osobách, aktivitách, nabídkách, kampaních, úkolech a práce s interní 

elektronickou poštou.  

· Prodej / Zpracování zakázek - řízení výstupu zboží a služeb z firmy (účetní 

jednotky) k zákazníkům. Tento modul lze také nazvat Odbyt.  

· Nákup / Zásobování - řízení vstupu zboží a služeb do firmy (účetní jednotky) od 

dodavatelů.  

· Sklad - řízení skladového hospodářství firmy.  

· Výroba - řešení okruhu výroby včetně technické přípravy výroby, plánování atd.  

· Doprava - sledování vozidel, nákladů na jednotlivá vozidla, vystavení příkazů k jízdě, 

řízení rozvozů.  

· Celnice - dovoz, vývoz, řízení celních skladů včetně realizace.  

· Finance - agenda modulů Banka, Pokladna, Platební kalendář, VP Banka a Kasa 

(ovládací program počítačové pokladny pro maloprodej).  

· OLAP - nástroj pro vyhodnocování dat a tvorbu analytických pohledů pomocí tzv. 

datových kostek (vícerozměrných matic).  

· Účetnictví - vedení účetnictví firmy včetně rozborů hospodaření, sestavení rozvah a 

výsledovek, peněžní toky atd.  



  

 

38 

· Majetek - evidence všech druhů majetku; odpisování atd.  

· Mzdy - mzdy a personalistika.  

· Přenos dat - zabezpečení přenosu dat mezi různými sítěmi (distribuované 

zpracování).  

· Kontaktní centrum - tento modul je nadstavbou modulu Marketing a slouží ke 

zjednodušení komunikace s klienty.  

· Internetový obchod - modul slouží k pružné obchodní komunikaci prostřednictvím 

internetového rozhraní.  

· Workflow - slouží k procesnímu řízení firmy, vedení ISO dokumentace apod.  

· Správce - počáteční nastavení parametrů, uživatelských práv, databází atd. 

 

Obrázek 9 zobrazuje plochu IS K2 s otevřeným stromovým menu. 

 

 

Obr. 9 Plocha IS K2 s otevřeným stromovým menu  Zdroj [6] 
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Vzhledem k rozsáhlosti jednotlivých modulů a procesů bude další část práce podrobněji 

zaměřena pouze na moduly, které využívá nejvíce obchodní oddělení společnosti a na jejichž 

návrzích se aktivně podílel autor práce. Jsou to moduly Marketing a Prodej. 

4.2.3 Požadavky na modul Marketing a jejich řešení v IS K2 

Modul CRM (Marketing) se v IS Byznys Win dosud nevyužíval vůbec. Používaly se 

tabulky v Exelu a další pomůcky. Zaměstnanci obchodního oddělení proto definovali návrhy, 

potřeby a požadavky pro jednotlivé obchodní procesy v modulu Marketing. 

Návrhy, potřeby a požadavky týkající se evidence: 

· evidovat všechna jednání, která se zákazníkem proběhla a přikládat zápisy ze schůzek, 

· evidovat nabídky a rozpočty, 

· plánovat úkoly vyplývající ze schůzek – nástroj, který na úkol upozorní aktivně i 

pasivně,  

· evidovat počty schůzek celkem a jejich úspěšnost dle jednotlivých obchodníků, 

· kontrolovat, zda byl ze schůzky proveden zápis, 

· kontrolovat plnění úkolů v čase.  

Dodavatel IS K2 předložil tato řešení: 

Kniha aktivit je evidencí všech událostí, které jsou spojeny buď s kartou partnera, 

nebo s kartou kontaktní osoby. 

V poli Typ je rozlišeno, o jakou aktivitu se jedná - Kampaň, Poptávka přijatá, 

Zpracování nabídky, Nabídka odeslaná, Smlouva, Uzavřeno, Vyhodnocení, Poptávka 

odeslaná, Upomínka, Nabídka přijatá, Složka, Úkol, Schůzka, Smluvní jednání, Reklamace, 

Stížnost, Vyřízení stížnosti, Kontrola obchodních vztahů, Konkurence, Závěrečný předávací 

protokol, Informace, Pozvánka, Pozvánka přijatá, Pozvánka odmítnutá, Informační materiály, 

Penalizace, Prezentace, Servis apod. 

Aktivita může být také propojena s konkrétní kampaní nebo nabídkou, pokud z ní 

vychází. 

V každé aktivitě je možné zaznamenávat subjektivní hodnocení o předpokládané 

pravděpodobnosti, s jakou daný obchodní případ dopadne. Taktéž je možné doplnit údaje o 

předpokládaném datu a objemu realizace obchodu. 

Aktivity mohou být hierarchicky tříděny do stromové struktury, tzn., že na nadřízenou 

aktivitu, budou navazovat podřízené aktivity – viz obrázek 10. 
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Obr. 10 Partneři - 2. strana - Setřídění podle stromu aktivit Zdroj [6] 

Návrhy, potřeby a požadavky týkající se obchodních případů: 

· Vytvořit popis, zavést a evidovat obchodní případ. Přidělit identifikačního číslo a zavést 

základní údaje o zákazníkovi, osobě, jež případ zavedla, obchodníkovi, jemuž byl případ 

přidělen, termín schůzky. 

· Provádět správu obchodního případu. Dokumentaci průběhu obchodní schůzky, záznam 

důležitých kontaktních termínů, poznámky z hlediska další strategie, informace případné 

finální realizace zakázky. 

· Informace v obchodních případech zpracovávat každodenně do jednoho výstupního 

souboru obsahujícího souhrnné informace. S tímto souborem vytvářet i soubor změn ke 

každému dni, aby bylo možné dohledat, kdo a kdy v dokumentech provedl změny. 
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Dodavatel IS K2 předložil tato řešení: 

Obchodní případ bude uložen v knize příležitostí – viz obrázek 11. 

 

Obr. 11 Kniha příležitostí Zdroj [6] 

Zde dostane obchodní  případ přiděleno své číslo. Údaje o partnerovi a kontaktech se 

budou zadávat do knihy partnerů, resp. kontaktních osob. 

K propojení těchto statických údajů budou sloužit aktivity různých typů: 

· zápis z jednání, 

· charakteristika zákazníka, 

· stěžejní informace, 

· co zákazníka zaujalo, 

· konkurence, atd. 

Aktivity budou mít společný znak – příležitost. 

Zadávání aktivit je možné řešit pomocí speciálního formuláře, viz příloha č. 3. – Popis 

obchodního případu. Sloužil by pouze pro jednodušší zadání aktivit. Ostatní číselníky se 

budou vyplňovat standardně. 

Návrhy, potřeby a požadavky týkající se školení zákazníků: 

Společnost pořádá pro své zákazníky školení. Tato školení se plánují dopředu, 

zákazníci jsou informováni telefonicky nebo emailem. Školení se plánují na začátku 

kalendářního roku, jsou různého typu, doby trvání a formátu. Proškolené osoby by se měly 

evidovat i s číslem certifikátu u klienta. 
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Požadavky na IS: 

· mít v IS evidenci termínů školení, 

· evidenci nabídek na školení a přihlášek, 

· vygenerovat objednávky a faktury, 

· přiložit hodnocení školeného. 

Dodavatel IS K2 předložil tato řešení: 

Pro konkrétní školení bude vytvořena kampaň. K této kampani bude možné přiřadit 

pomocí aktivity typu úkol „Zavolat“ partnery, případně kontaktní osoby. Ty pak bude možné 

pomocí filtru vyhledat a: 

· obeslat hromadným mailem, 

· vložit jako frontu partnerů do call centra.  

Výsledek hovoru (pozvánky) se zadá jako změna typu aktivity „Zavolat“ na aktivitu 

„Přijato“/„Odmítnuto“. U dané kampaně pak bude ihned viditelné, kolik partnerů se 

přihlásilo/odmítlo dané školení. Číslo certifikátu bude možné zadat ke kontaktní osobě. 

Návrhy, potřeby a požadavky týkající se call centra: 

Vedení společnosti se rozhodlo pro zřízení call centra. Call centrum se bude využívat 

ve dvou režimech: 

· telemarketing, telefonistky budou mít k dispozici seznam partnerů, které budou cíleně 

obvolávat a výsledek zapisovat do IS. Jednotlivé partnery si budou postupně vybírat 

z fronty partnerů. Výsledkem hovoru může být: 

Ø opakované volání, 

Ø aktivita s výsledkem, 

Ø aktivita typu úkol na jiné uživatele K2, 

Ø více aktivit najednou. 

· příjem hovorů, dispečink, dotazy na saldo, faktury, atd. 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení: 

Bude využito standardního Call centra v K2 – viz obrázek 12. Bude možné pracovat 

v režimech dle zadání. Předpokládá se úprava formulářů (zobrazené údaje) pro uživatele dle 

požadavků NAM system, a. s. 
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Obr. 12 Současný vzhled Call centra v IS K2 Zdroj [6] 

4.2.4 Požadavky na modul Prodej a jejich řešení v IS K2 

Tento modul nebyl v původním IS zastoupen, pracovalo se většinou individuálně 

s tabulkami v Exelu. Evidence zaslaných nabídek se prováděla individuálně každým 

obchodníkem zvlášť. Zaměstnanci obchodního oddělení proto definovali tyto návrhy, 

potřeby a požadavky na modul Prodej: 

Návrhy, potřeby a požadavky na nabídkové řízení: 

· rozdělit Prodej na divize PCO a ONI, 

· evidovat zasílané nabídky se všemi obchodními, dodacími i jinými podmínkami. 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

        Pro každou divizi bude založena kniha zakázek, do které se nabídky budou evidovat. 

Vzhledem k tomu, že do nabídky obchodník často doplňuje údaje, mění grafickou úpravu 

atd., bude vytvořena sestava, která nad danou zakázkou provede: 
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· vyplnění dané šablony ve Wordu (partner, položky, daňová rekapitulace, termíny), 

tyto šablony si bude spravovat NAM system, a.s., může jich být více, pro každou 

divizi jiné, 

· pojmenování dokumentu podle čísla nabídkové zakázky, 

· uložení dokumentu na dané místo v síti, 

· otevření dokumentu pro úpravy, 

· připojení dokumentu na 9. stranu zakázky, 

· vygenerování aktivity typu nabídka, tato aktivita bude připojena na 9. straně zakázky a 

při opětovném generování se pouze přepíše (objem). 

 

Návrhy, potřeby a požadavky na příjem objednávky zákazníka: 

      Objednávka se dostane do IS :  

· prostřednictvím internetového obchodu, 

· ručně, 

· načtením smlouvy z I-NET G. 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

Přijaté objednávky se zadávají do IS K2 v knize zakázky. Zakázky se číslují 

chronologicky. Ke každému zákazníkovi může být otevřen libovolný počet zakázek. 

Ruční způsob zadání zakázky bude probíhat standardním způsobem, vždy do příslušné knihy. 

Uživatel ručně vyplní hlavičku a položky. Na každé položce se automaticky nastaví příznak 

„r“ (rezervační list = požadavek). V hlavičce zakázky je možné zadat referenta (odkaz do 

personalistiky). Referentem je příslušný obchodník a bude předvyplněn na kartě zákazníka 

(podle divize). K zakázce je možné na stranu 9 připojit scan objednávky. Pro snadnější 

vyhodnocování zakázek budou využívány kódy zakázek. Kód zakázky bude představovat 

číslo smlouvy.  

 

Návrhy, potřeby a požadavky na potvrzení objednávky zákazníkovi: 

· možnost automatického odeslání e-mailu s potvrzením objednávky, 

· potvrzení bude obsahovat stejné údaje jako faktura vydaná. 
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Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

 Bude vytvořena tisková sestava „Potvrzení objednávky“, která se bude spouštět nad 

zadanou zakázkou. Po spuštění IS K2 zjistí emailovou adresu zákazníka (firemní email 

z knihy partnerů), sestavu vyexportuje do PDF souboru a připojí do emailu.  

 

Návrhy, potřeby a požadavky na prozkoumání bonity zákazníka: 

· možnost hlídat kredity (saldo vydaných faktur) pro jednotlivé zákazníky. Výše salda musí 

být nastavitelná pro každého zákazníka zvlášť,  

· do salda se započítává i stav rozpracovaných zakázek, ne pouze nezaplacená 

vyfakturovaná část. 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

Na 1. straně karty zákazníka je možno zatrhnout pole Kredit, pomocí kterého můžeme 

sledovat kredit zákazníka. Při potvrzení dokladu pak bude IS K2 vždy kontrolovat, zda 

nedošlo k překročení kreditu zadaného v poli Max. Při překročení nás na to IS K2 upozorní. 

IS K2 standardně řeší pouze kredit z nezaplacených faktur. Nepočítá se zakázkami. Proto 

přidáme na zákazníka nové pole, kde se bude napočítávat částka zadaných nevyfakturovaných 

zakázek. Každá zakázka se po zadání bude muset uvést do stavu „zadáno“. Do té doby bude 

považována za rozpracovanou a nebude v kreditu obsažena. Při přepnutí stavu zakázky bude 

K2 kredit kontrolovat. Při jeho porušení bude možné zakázku do stavu „zadáno“ přepnout 

pouze s upozorněním (a logováním tohoto upozornění). V tomto případě bude mít uživatel 

možnost nechat si takovou zakázku schválit (orazítkovat) oprávněnému uživateli. Saldokonto, 

jakož i obraty jednotlivých zákazníků po jednotlivých periodách, jsou automaticky 

napočítávány a je možno je zjistit přímo na 2. straně karty zákazníka. Platební morálku 

zákazníků můžeme ověřit pomocí sestav. Získáme v nich informace o fakturované částce 

zákazníkům a dnech prodlení s platbami za jednotlivé roky. 

 

Návrhy, potřeby a požadavky na splátkový prodej: 

Splátkový prodej se používá jak na zařízení, tak i na software a komplexní dodávky 

technologií. Splátkování je ošetřeno smlouvou o splátkovém prodeji.  

Je požadováno u každého klienta evidovat: 

· smlouvu o splátkovém prodeji, 

· datum uzavření smlouvy, 

· výrobní čísla splátkovaných zařízení, 
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· propojení čísla objednávky zařízení s číslem smlouvy,  

· typ zařízení, 

· cena, 

· datum zahájení a ukončení splátek, 

· splátkový kalendář, 

· perioda splátkování měsíční/čtvrtletní /roční, 

· platební morálka. 

Další požadavky: 

· statistiky – počty splátek z karty klienta, 

· výstupní sestavy jako souhrny a trendy všech splátek, 

· každý splátkový případ by měl obsahovat jako výstup pro zákazníka splátkový 

kalendář, 

· současně by zákazník s fakturou měl dostat dokument s uznáním závazku doplatit 

chybějící část s výrobkem nebo zálohovou fakturou, kopie s podpisem by se měla 

přikládat do K2. 

 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

Bude existovat samostatná kniha splátkových faktur. Vznikne ostrá faktura. Bude mít 

všechny náležitosti klasické faktury – položky, cenu, DPH, atd. Ta se uhradí fiktivní 

pokladnou. Tím vypadne ze saldokonta. Zároveň v nové knize splátkových faktur vznikne 

požadovaný počet nedaňových faktur. Vždy s danou částkou a daným datem splatnosti. Tyto 

doklady budou vyjíždět v saldokontu a zákazník na ně bude posílat platby, které se na ně 

budou párovat. Doklady budou svázány s původní fakturou přes 9. stranu. Splátkový kalendář 

se bude tisknout z těchto splátkových faktur. Splátky je možné udržovat ručně nebo pomocí 

automatu. 

Návrhy, potřeby a požadavky na E-Shop: 

E-Shop by měl sloužit především pro jednoduché a přehledné objednávání zboží. 

Současně je předpokládáno i jeho využití jako významné marketingové aktivity. E-Shop by 

měl být plně propojen s IS a měl by poskytovat veškerou standardní funkčnost moderních  

 e-shopů a nutnou funkčnost spojenou se specifiky prodeje. 
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Současný stav: 

Významná část zákazníků (cca 60 procent) nakupuje s relativní pravidelností hlavně 

komunikátory a vysílače. Druhá část klientů nakupuje náhodně dle své aktuální potřeby. 

Většina nákupů však je v současnosti realizována mimo e-shop a to hlavně z důvodu jeho 

zastaralosti a nedostatečných informací souvisejících se zbožím a cenami. Současný e-shop je 

využíván pouze ve velmi omezené podobě a v podstatě slouží jen k zaevidování objednávky, 

která se pak ručně musí zadat do IS. Ve velkém procentu se musí jednotlivé objednávky 

konzultovat se zákazníkem, protože obsahují často nejasné požadavky. Po marketingové 

stránce se v e-shopu nijak se zbožím a zákazníkem nepracuje. 

Základní požadavky: 

· samostatný e-shop PCO a ONI, 

· maximální propojení s novým IS,  IS  by měl být primární zdroj informací, informace 

by se neměly zapisovat duplicitně, 

· možnost marketingové práce jak s výrobky, tak se zákazníky (akce, slevy atd.), 

· dotažení cen ke zboží z IS včetně aktuálních slev a zobrazení těchto slev,  

· cenotvorba – počítat v e-shopu cenu stejně jako v IS – celková sleva bude uváděna 

v procentech, je potřeba zobrazit základní cenu a cenu po slevě, plus někde zobrazit 

zařazení partnera do slevových skupin, 

· zboží včetně fotek, popisů, manuálů atd., 

· zboží vázat na možné příslušenství (povinné, alternativní, doplňkové zboží), 

· objednávka zboží v krocích nebo v konfigurátoru (například vysílač GPRS – typ, 

anténa, služba), 

· možnost k objednávce určitého zboží ještě přiřadit akci na vybrané související zboží 

(například k vysílači akumulátor za 160,- Kč), 

· autorizace – každý kdo chce nakupovat, musí být registrován, aby bylo možné 

zohlednit jeho slevy atd., nenakupují zde lidé z ulice (do budoucna však nelze vyloučit 

ani tuto možnost), 

· přístup do e-shopu možný i v zastoupení zákazníka - předpokládá se, že i asistentky 

společnosti budou zapisovat objednávky přes e-shop na žádost zákazníka, 

· informace na prodejce – dá se doplnit konkrétní osoby pro konkrétní produkty a mít 

tam kontaktní formuláře pro dotaz a kontaktní údaje, 

· název zboží se bude čerpat z IS, 
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· nejprodávanější zboží – dá se nastavit dle potřeby, 

· košík – je možné zadávat i přímo kódy zboží pokud je zná, po zadání se objednávka 

automaticky odešle do IS, 

· platba a dodání – dá se určitým partnerům nabídnout určitý typ platby - například 

platbu na fakturu, 

· zpětné vazby – zákazník dostává e-mailem informaci o registraci objednávky a jejím 

zpracování včetně odeslání čísla balíku PPL, 

· doklady – je možné zobrazovat doklady na e-shopu dle práv zákazníka (objednávky, 

faktury, dodací listy) a stav realizace objednávky, 

· opětovné objednávky – je možné znovu objednat z realizované objednávky – dostane 

se to do košíku a je možné takovou objednávku upravit a znovu odeslat, 

· obchodní podmínky - informace o aktuálních podmínkách zvlášť pro ONI i PCO, 

· aktuality – informace a novinky ve zboží, 

· doporučené zboží – dá se nastavit, které zboží bude na úvodní stránce, 

· zaslání všeobecného dotazu – zapnout ochranu proti robotům, 

· stejné zboží zobrazit ve více skupinách produktů (například antény). 

Dodavatel IS K2 předložil toto řešení:  

 E-Shop bude řešen ve spolupráci s firmou Net-Direct. Implementace IS K2 bude 

v první fázi řešit pouze komunikační rozhraní mezi IS K2 a Net-Directem. 

 

4.2.5 Popis modulu Marketing v IS K2 

Tento modul slouží k vedení prodejních příležitostí směřujících k případnému 

uzavření obchodu. Cestou k uzavření kontraktu je mapování tržního potenciálu a práce s 

informacemi. V IS K2 jsou veškeré klíčové události soustředěny do jediné přehledné a 

vypovídající agendy - knihy Partneři.  

Hlavním cílem tohoto modulu je evidence obchodních informací mající vliv na vývoj 

a uzavření obchodu a jejich následné vyhodnocování, např. kdy je možné uzavřít obchod a 

kdo je za něj zodpovědný. Vypovídací schopnost o aktuálním stavu obchodních případů je 

natolik uživatelsky dostupná (lze ji vyčíst hned v knize), že není potřeba zkoumat jejich 

historii na jiných stranách. 

Obrázek 13 zobrazuje stromové menu modulu Marketing. 
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Obr. 13 Stromové menu modulu Marketing – CRM Zdroj [6] 

 

4.2.6 Popis modulu Prodej v IS K2 

Všechny aktivity v modulu Prodej vychází z databáze Zakázek. Zakázky mají v IS K2 

dvojí význam: 

· evidence zakázek, 

· sledování jednoho obchodního případu prodeje – zakázka, objednávka přijatá, 

fakturace, výdej zboží. 

Obrázek 14 zobrazuje stromové menu modulu Prodej. 
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Obr. 14 Stromové menu modulu Prodej                                                           Zdroj [6] 

Zakázka je v modulu Prodej základním dokladem, z něhož jsou jako podřízené 

doklady odvozeny Faktura vydaná, Objednávka přijatá, Dodací list vydaný, Výdejka a 

Rezervační list – viz obrázek 15. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady. 

 

Obr. 15 Schéma nadřízených a podřízených dokladů v modulu Prodej         Zdroj [6] 
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V části Nastavení prodeje je možné vyvolat jednotlivé knihy a formuláře, ve 

kterých přednastavujeme údaje nezbytné pro práci s modulem Prodej – viz obrázek 16. 

 

Obr. 16  Nastavení modulu Prodej                                                                            Zdroj [6] 

 

4.2.7 Implementace nového IS 

Začátek implementace byl naplánován na 1. 1. 2012, spuštění na 1. 2. 2012. Už 

v průběhu prosince 2011 si zaměstnanci společnosti začali uvědomovat význam celého 

projektu a vnímat jeho rychle se blížící termín. Vzhledem k ostrému konkurenčnímu boji na 

trhu zde navíc existovalo velmi striktně formulované zadání vedení společnosti – start nového 

systému nesmí v žádném případě ohrozit vlastní chod společnosti, což znamenalo, že nelze 

byť jen připustit možnost kolapsu některého z hlavních firemních procesů. Konkurenční tlaky 

v tomto období plně zaměstnávaly všechny potenciální klíčové uživatele – obchodníky, 

technické a výrobní specialisty, vývojáře i pracovníky ekonomického oddělení. Na poslední 

schůzce vedení společnosti konstatovalo, že vzhledem k této situaci nemůže projektový tým 

očekávat žádnou významnou pomoc zevnitř společnosti ani zvýšenou podporu managementu. 

Přechod na nový systém musí proběhnout hladce a bezproblémově (nejlépe tak, aby o něm 

vlastně nikdo ani nevěděl). Tato situace samozřejmě nepřispěla k psychické pohodě celého 

týmu, který na projektu už 6 měsíců intenzivně pracoval. Nervozita mezi jeho členy se 

stupňovala a výjimkou nebyly ani neadekvátní a podrážděné reakce pramenící ze stresujících 

situací. Byl připraven přesný harmonogram, ve kterém bylo specifikováno období pro 

takzvané integrační testy a školení uživatelů. 

Integrační testy probíhaly následujícím způsobem. Pro každý hlavní proces byl 

vytvořen scénář, jehož forma byla předepsána implementační metodikou. Tento scénář 
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popisoval celý průběh jednotlivého procesu v informačním systému – například scénář 

procesu zakázka popisoval zakázku od jejího založení po jednotlivých krocích až k závěrečné 

fakturaci. Každý z těchto scénářů se pak v novém systému detailně simuloval a testoval za 

přítomnosti vedoucích oddělení a členů příslušného interního a externího procesního týmu. 

Ke každému testovanému scénáři byl vytvořen závěrečný protokol schválený a podepsaný 

oběma stranami. Chybná funkcionalita a další nedostatky zachycené při integračních testech 

byly okamžitě řešeny a opravovány ve spolupráci s dodavatelem IS. 

Školení prováděli vedoucí zástupci dodavatele IS, případně členové procesních týmů. 

Zaměstnanci jednotlivých oddělení absolvovali jedno nebo několik individuálních školení 

připravených přímo na míru za přítomnosti příslušných interních konzultantů. O každém 

školení byl následně pořízen strukturovaný zápis včetně potvrzení účasti pozvaných uživatelů 

a zdokumentování případných dotazů. 

Pro vlastní fázi přechodu na nový IS byl sestaven přesný harmonogram, který byl 

dodržen a 1. 2. 2012 byl nový systém spuštěn. Výjimkou byl E-Shop, který bude po dohodě 

s vedením společnosti řešen samostatně mimo IS K2.  

4.3 Zhodnocení přínosů a možných rizik nového IS K2 

Vzhledem k tomu, že IS K2 byl spuštěn ve firmě 1. 2. 2012, je na vyhodnocení 

přínosů a možných rizik ještě velmi brzy. Na základě přístupu dodavatele k řešení i velmi 

detailních požadavků a k implementaci se dá s jistotou předpokládat, že systém bude pro 

firmu přínosem. Dává společnosti především možnost snížení administrativní náročnosti a 

získání strategických informací o běhu firmy, které by měly optimalizovat firemní procesy. 

Když se na tuto větu podíváme podrobněji, mělo by se jednat hlavně o úsporu nákladů na 

zaměstnance, kteří se každý měsíc podíleli na přípravě podkladů pro fakturaci. Tito 

zaměstnanci mohou být převedeni na jiné oddělení nebo, a to je stinná stránka nového IS, 

budou muset opustit firmu.  Dále si vedení společnosti slibuje rychlejší přístup ke všem 

důležitým datům. Mimo jiné i k datům, na jejichž základě se vypočítává mzda jednotlivých 

zaměstnanců. Aktivní využívání nových modulů by mělo firmě přinést větší přehled o jejich 

zákaznících, o jejich potřebách a plánech do budoucna, individuální přístup ke každému 

zákazníkovi. Tato očekávání by se měla postupně přetavit ve zvýšení tržního podílu, vyšší 

konkurenceschopnosti a zajištění společné budoucnosti firmy.  

 Již nyní po měsíčním provozu lze ale ve firmě vypozorovat určité změny. Především 

se jedná o důslednou evidenci objednávek. Například modul Nákup v původním systému 
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nebyl a teď může mít celá firma přehled o „každém šroubečku“. Pro některé zaměstnance je 

to velké „překvapení“.  

Byla provedena první úspěšná automatická fakturace služeb a vedení společnosti 

konstatovalo, že se jedná o největší přínos nového IS.  

Zaměstnanci obchodního oddělení, výroby a skladu se s novým IS rychle naučili 

pracovat a k žádným výpadkům dodávek objednaného zboží nedochází. 

Co se týká rizik nového IS, autor práce je toho názoru, že jim vedení společnosti 

úspěšně předešlo důkladnou analýzou firemních procesů, které byly přesně popsány a 

definovány v zadání a požadavcích na nový IS. Dodavatel po úpravách některých modulů 

našel na tyto požadavky vyhovující řešení ke spokojenosti obou stran. Nespornou výhodou 

také bylo, že společnost NAM system, a. s. zaměstnává své vlastní vývojové pracovníky 

software, kteří si rychle našli „společnou řeč“ se zástupci dodavatele.  

Autor práce navrhuje, aby oba dva popsané moduly Marketing i Prodej byly v IS K2 

aktivně používány a aby byl plně využit potenciál a funkce, které tyto moduly nabízejí.  

U modulu Marketing je to především : 

· vedení jednotlivých obchodů, 

· vypovídací schopnost o jednotlivých obchodech, 

· CRM přístup, 

· zaměření na cíl, 

· zrušení hranice mezi tržními příležitostmi a klienty, 

· knihy partnerů, kontaktních osob, aktivit, kampaní, nabídek,  

· budoucnost firmy, 

· hromadné vytváření aktivit. 

         U modulu Prodej je to : 

· provázanost dokladů, 

· okamžitý přehled o rozpracovanosti všech zakázek, 

· jediné vkládání dat, 

· vyhodnocení z prvotních dokladů, 

· automat výstupních sestav, 

· karta zákazníka. 
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Závěr 

Hlavním záměrem každé moderní společnosti je zajištění dlouhodobé 

konkurenceschopnosti při dosažení maximálního profitu. K tomuto záměru firmy používají 

různé nástroje. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je kvalitní ERP systém, který podporuje 

všechny požadavky na firemní procesy a je pro firmu nepostradatelným pomocníkem 

v každodenní práci všech zaměstnanců i vedení společnosti.     

Tato práce je zaměřena na průběh implementace nového ERP systému ve společnosti 

NAM system, a. s. Cílem diplomové práce bylo navrhnout takové požadavky na nový systém, 

které by vedly ke zkvalitnění firemních procesů, především pak obchodního oddělení.  

Teoretická část práce je věnována informačním technologiím v obecné rovině. 

Pojednává o ICT ve společnosti, v ekonomice a v podnicích. Dále je práce zaměřena na ERP 

systémy, jejich popis, historii, postupy při výběru a implementaci. Hlavní část diplomové 

práce je věnována vypracování návrhů a požadavků na moduly Marketing a Prodej, které 

budou nejvíce používány pracovníky obchodního oddělení společnosti NAM system, a. s.  

Při zpracování diplomové práce autor vycházel z teoretických poznatků i z vlastní 

praxe v používání ERP systému ve společnosti NAM system, a. s. Snahou autora práce bylo 

reagovat na aktuální situaci ve společnosti a podílet se na vypracování reálných návrhů a 

požadavků na nový ERP systém, které by měly ve velmi krátké době po implementaci přinést 

celé společnosti pozitivní výsledky.  

Vzhledem k tomu, že nový ERP systém byl spuštěn k 1. 2. 2012, dosud nejsou k  

dispozici žádné objektivně měřitelné ukazatele přínosů pro společnost. Výše měsíčních 

prodejů, jak u vysílačů v divizi PCO, tak u jednotek ONI, je standardní a přechod na nový 

ERP systém se dosud nijak významně neprojevil. Vedení společnosti předpokládá, že 

skutečné ekonomické vyhodnocení této investice bude možné provést nejdříve po půl roce 

provozu.             
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ASP Active Server Pages (Aktivní serverové stránky) 

CRM Costumer Relationship Management (Řízení vztahů se zákazníky) 

ČSÚ Český statistický úřad 

DOS Disk Operation System (Diskový operační systém) 

ČR Česká Republika 

ERP Enterprise Resource Planning (Plánování podnikových zdrojů) 

EU Evropská unie 

GPRS General Packet Radio Service (Název mobilní datové služby) 

GPS Global Position System (Globální družicový systém) 

GSM Global System for Mobile Communication (Globální systém pro mobilní 

komunikaci) 

ICT Informační a komunikační technologie 

IT Informační technologie 

IS Informační systém 

MRP Material Requirement Planning (Plánování výrobních zdrojů) 

MRP II Manufacturing Resource Planning (Plánování všech podnikových zdrojů) 

ONI Organizace, navigace, informace 

OECD Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 

PCO Pult centralizované ochrany 

PHM Pohonné hmoty 

SAP Název společnosti 

SCM Supply Chain Management (Řízení dodavatelského řetězce) 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System (Univerzální mobilní  

telekomunikační systém) 

VŠE Vysoká škola ekonomická 
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Příloha 2                                       Finanční analýza    

Finanční analýza společnosti NAM system, a.s. provedena za období r. 2006 – 2010. 

Tabulka a obrázek 1 ukazuje vývoj tržeb z prodeje zboží a velikost zisku nebo ztráty ve 

sledovaném období. 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje zboží v tis. 
Kč 

31290 44640 44792 46551 61960 

Zisk v tis. Kč -2335 4740 6678 3362 10705 

Tab. 1 Vývoj tržeb z prodeje zboží a zisku v letech 2006-2010 Zdroj[6] 

Z tabulky 1 je zřejmé, že společnost byla ve sledovaných letech zisková, kromě roku 

2006, kdy vykázala ztrátu. Od roku 2007 má zisk každoročně vzrůstající tendenci což svědčí 

o správných strategických rozhodnutích vedení společnosti. Důležité je poznamenat, že účetní 

závěrky v jednotlivých letech ukazují poctivě všechny důležité ukazatele (majetek, vlastní 

kapitál, finanční situaci) a auditorem nebyly shledány k těmto účetním závěrkám žádné 

zásadní připomínky. 

 

Obr. 1 Vývoj tržeb z prodeje zboží a zisku v letech 2006-2010 Zdroj[6] 
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Období 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby v tis. Kč 18976 23119 25649 23897 23017 

Aktiva celkem v tis. Kč 56377 60215 65880 68611 82498 

Tab. 2 Podíl zásob na celkových aktivech v letech 2006-2010 Zdroj[6] 

Společnost NAM system, a.s. je společností obchodní a proto se domnívám, že stav 

zásob vzhledem k celkovým aktivům je v pořádku – viz tabulka a obrázek 2. Podstatnou část 

aktiv tvoří dlouhodobý majetek. Jedná se především o samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, dále software a  výsledky výzkumných a vědeckých činností. 

 

Obr. 2 Podíl zásob na celkových aktivech v letech 2006-2010 Zdroj[6] 
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ROA 2010 = HV po zdanění/ Aktiva = 0,13 ≈ 13% 

Rentabilita aktiv je  v porovnání s literaturou velmi dobrá. Zvlášť s ohledem na výsledek 

v roce 2010 se dá předpokládat v následujícím období pozitivní vývoj. 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel měří objem tržeb vytvořených na 1 Kč vložených aktiv. 

Obrat celkových aktiv 2006 = Tržby/ aktiva = 0,55 ≈ 55% 

Obrat celkových aktiv 2007 = Tržby/ aktiva = 0,74 ≈ 74% 

Obrat celkových aktiv 2008 = Tržby/ aktiva = 0,67 ≈ 67% 

Obrat celkových aktiv 2009 = Tržby/ aktiva = 0,68 ≈ 68% 

Obrat celkových aktiv 2010 = Tržby/ aktiva = 0,76 ≈ 76% 

Poměrový ukazatel (viz obrázek 3) měří vytvořené tržby 1 Kč vložených aktiv. Tento 

ukazatel nám tak jinými slovy říká, kolik prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze 

zdrojů, které má k dispozici. Jinak řečeno – ukazatel obratu aktiv nám říká, kolik korun tržeb 

připadá na jednu korunu našich aktiv (potažmo zdrojů). Tato relace je měřítkem kapitálové 

intenzity. Pod 100% podnik expanduje, nad 100%  hovoříme o větší kapitálové intenzitě. 

 

Obr. 3 Poměrové ukazatele v letech 2006 -2010 Zdroj[6] 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob 2006 = zásoby / denní tržby = 221 dní 

Doba obratu zásob 2007 = zásoby / denní tržby = 189 dní 

Doba obratu zásob 2008 = zásoby / denní tržby = 209 dní 

Doba obratu zásob 2009 = zásoby / denní tržby = 178 dní 

Doba obratu zásob 2010 = zásoby / denní tržby =  138 dní 

Ukazatel doby obratu zásob měří rychlost, s jakou společnost průměrně prodá své 

zásoby. Pokud je např. doba obratu zásob 100 dnů, znamená to u obchodní společnosti, že od 

okamžiku nákupu zboží do okamžiku prodeje zboží leží zboží průměrně 100 dnů na skladu. U 

výrobní společnosti s dobou obratu např. 150 dnů zahrnuje tato hodnota celý výrobní cyklus, 

tedy od okamžiku nákupu materiálu, přes výrobu, do okamžiku prodeje výrobku. Z hlediska 

řízení cash flow je důležité, že čím je ukazatel doby obratu zásob nižší, tím méně zdrojů k 

financování zásob firma potřebuje a naopak. Ve společnosti NAM system, a.s. je zřejmé, že 

doba obratu zásob je příliš vysoká a kolísavá a tím i vázanost peněžních prostředků 

v zásobách je vysoká. Vedení a management ale projevuje velký zájem o efektivní řízení 

společnosti a i s ohledem na vývoj v posledních dvou letech se v budoucnu dá očekávat 

snížení u tohoto ukazatele. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek 2006 = pohledávky / denní tržby = 97 dní 

Doba obratu pohledávek 2007 = pohledávky / denní tržby = 75 dní 

Doba obratu pohledávek 2008 = pohledávky / denní tržby = 75 dní 

Doba obratu pohledávek 2009 = pohledávky / denní tržby = 71 dní 

Doba obratu pohledávek 2010 = pohledávky / denní tržby = 39 dní 

Ukazatel doby obratu pohledávek (viz obrázek 4) vyjadřuje počet dní, po který 

zůstávají odběratelé podniku dlužni. V zahraničí se hodnota tohoto ukazatele pohybuje okolo 

40 dní. V ČR může toto číslo být menší, což na jedné straně vede k nižší vázanosti finančních 

prostředků, ale na druhé straně může podnik přivést při placení pohledávek do problémů. 

V takovém případě je potlačena forma krátkodobého úvěru, který pohledávka má. 
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Obr. 6 Poměrové ukazatele v letech 2006 -2010 Zdroj[6] 

Údaje pro tuto finanční analýzu byly získány se zveřejňovaných ročních účetních 

výkazů společnosti NAM system, a.s. Finanční analýza ukazuje na finanční zdraví společnosti 

v letech 2006-2010. Záměrem využití některých poměrových ukazatelů v této příloze k 

diplomové práci bylo bližší seznámení se společností, s jejím finančním zdravím, možným 

vývojem a budoucností. 
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Příloha 3 
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Vysvětlení jednotlivých polí formuláře (pouze pro představu) 

Každému obchodnímu případu je systémem přiděleno jedinečné identifikační číslo. Na 

toto číslo obchodního případu se odvolávají všechny dokumenty, jenž mají k tomuto 

obchodnímu případu nějaký vztah. Pokud se se zákazníkem, jenž figuruje v obchodním 

případě otevře obchodník nějaký nový obchodní případ, přidělí se mu nové identifikační číslo 
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obchodního případu a v kolonce číslo svázané bude uvedeno číslo obchodního případu, jenž 

se s zákazníkem řešil jako poslední. 

Obchodník  

V této kolonce je uvedeno jméno obchodníka, jenž má daný obchodní případ na 

starost. Jméno obchodníka se vyplňuje s předdefinované nabídky. 

Zákazník 

V této kolonce je vyplněno jméno zákazníka. Jméno musí být zapsáno ve shodném 

tvaru, jako je zákazník uveden v IS.  

IČO  

V této kolonce se zapíše IČO zákazníka uvedené v IS. 

Zdroj kontaktu 

Obchodní případ začíná tím, že seženeme kontakt. Podle této kapitoly budeme 

v budoucnu zjišťovat, kde získáváme kontakty. 

Řádek 4. 

Zdroj kontaktu 

V této kolonce je uvedeno, odkud  firma NAM system a.s. kontakt získala. Kontakt se 

vyplňuje výběrem z předefinované nabídky.  

Osoba 

V této kolonce je uvedeno, kdo konkrétní kontakt zajistil. Kontakt se vyplňuje 

výběrem z předefinované nabídky. Pokud kontakt zajistila osoba, jenž není uvedena 

v předdefinované nabídce, zvolí se položka jiná a jméno konkrétní osoby se vepíše. 

Datum kontaktu 

V této kolonce se uvede, kdy se kontakt objevil ve firmě, pokud jej získal obchodník, 

vyplňuje tento datum obchodník, pokud jej získalo call centrum, vyplňuje datum call centrum 

a jde o datum, kdy kontaktovalo zákazníka poprvé. 

Poptávka zákazníka 

Pokud impuls vznikl od zákazníka je v této kolonce uveden  stručný popis jeho dotazu. 

Pokud kontakt získalo call centrum, zakládá tento list už call centrum. 
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Údaje o sjednání schůzky a začátku schůzky 

Vyhodnocování nákladů na jednotlivé zákazníky. Podle této kapitoly budeme hodnotit 

aktivitu obchodníka a zároveň úspěšnost obchodníka. 

Schůzku dohodl 

V této kolonce je uvedeno oddělení jenž schůzku s zákazníkem dojednalo. 

Osoba 

V této kolonce je uvedena konkrétní osoba, jež schůzku se zákazníkem dojednala. 

Výběr osoby je z předdefinované nabídky. Pokud osoba v této nabídce chybí, zvolí se položka 

jiná a jméno osoby se vepíše. 

Záznam hovoru 

V této kolonce je poznačeno, zda byl při dojednávání schůzky pořízen telefonní 

záznam. Potvrzení se provede kliknutím na příslušné  políčko, čímž se do políčka dosadí 

symbol x. 

Čas záznamu 

Pokud byl telefonní záznam při dojednávání schůzky pořízen, uvede ten, kdo 

telefonoval.   

Číslo záznamu 

Pokud byl telefonní záznam při dojednávání schůzky pořízen, uvede ten, kdo 

telefonoval číslo hovoru. 

Termín řádné schůzky 

Dohodnutý termín 

V této kolonce vepíše osoba, jež schůzku navolala, den a hodinu, na niž se domluvila 

se zákazníkem. 

Skutečný termín 

V této kolonce vyplní obchodník, jenž schůzku vedl, skutečný den a hodinu, kdy ke 

schůzce došlo. Jako hodina se bere čas, kdy se obchodník ohlásil u sekretářky respektive 

přímo u zákazníka. Nelze brát čas dojezdu na parkoviště. 
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Termín odročené schůzky 

Pokud zákazník respektive ve vážných případech obchodník (např. nemoc) odročí 

schůzku, uvede se do popisu obchodního případu nový termín dojednané schůzky. 

Dohodnutý termín 

V této kolonce vepíše osoba, jež schůzku navolala, den a hodinu, na niž se domluvila se 

zákazníkem. 

Důvod odročení schůzky žádal 

Pokud o odročení schůzky žádá zákazník, tak v této kolonce uvede osoba, jež se 

zákazníkem odročení dohodla, jím uvedený důvod. Pokud o odročení schůzky žádá 

obchodník, zapíše zde důvod odročení schůzky on. 

Důvod zpoždění obchodníka 

Pokud obchodník nestihne začátek domluvené schůzky u zákazníka v čas, popíše zde 

důvod zpoždění  

Způsob dopravy 

SPZ auta 

V této kolonce je uvedeno SPZ auta, jimž obchodník na schůzku dojel. SPZ auta je 

přiřazeno automaticky k osobě obchodníka a jemu svěřenému vozidlu. Pokud obchodník 

použije automobil jiný než jemu svěřený, vepíše jeho SPZ ručně. 

Ujeté km 

V této kolonce se uvedou ujeté km na schůzku (kolik najel k danému zákazníkovi), 

počítá se tam a zpět. Pokud obchodník jede pouze k němu a pak jede ještě jinam, uvede zde 

poměrnou část ujeté vzdálenosti. 

Adresa schůzky 

Ulice 

V této kolonce se uvede ulice, na niž se schůzka uskutečnila 

Č. p. 

V této kolonce se uvede číslo popisné, na němž se obchodní schůzka uskutečnila 
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Město 

V této kolonce se uvede město, v němž se obchodní schůzka uskutečnila 

PSČ 

V této kolonce se uvede PSČ místa, kde se obchodní schůzka uskutečnila. 

Údaje z jednání: 

Je nutné vědět, koho máme kontaktovat, jak ho máme kontaktovat. Kvůli reklamy 

zjišťujeme jaká reklama je účinná. 

Zástupci zákazníka 

Zde se uvedou iniciály účastníků jednání ze strany zákazníka. Pokud se jednání 

účastnilo více osob, je dobré uvést iniciály všech zúčastněných. Minimálně na jednu osobu 

musí být vyplněny všechny kontakty. Je lepší, pokud máme kontakty na všechny, neboť 

pokud se nedá domluvit s jedním, bavíme se s druhým. 

U osob se vyplňují následující údaje: Jméno, Příjmení, Titul, mobilní telefon, e-mail, funkce. 

Důležitost 

 Důležitost může nabývat číselné hodnoty 1 až 3 s následujícím významem: 

1. rozhoduje o zakázce 

2.  spolurozhoduje o zakázce, účastní se aktivně jednání o zakázce 

3. informace ze schůzky pouze předává nařízené osobě  

Zástupci NAMu 

Zde jsou uvedeny iniciály všech zástupců NAMu, jenž se obchodního jednání 

účastnili. Na první pozici je uvedena osoba, jež jednání vedla. 

U těchto osob se vyplňují následující údaje: Jméno, Příjmení, Titul. 

Zúčastnění 

Zde jsou uvedeny iniciály osob, jenž se účastnily jednání za třetí stranu. Zpravidla se 

jedná o osoby externích obchodních zástupců. U těchto osob se vyplňují následující údaje: 

Jméno, Příjmení, Titul. 
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Charakteristika zákazníka 

V této kolonce si obchodník poznamená svůj pocit, jenž ze zákazníka získal. Pokud se 

zákazníkem bude někdy jednat někdo jiný než obchodník, jenž se s ním zná, bude vědět, jak 

se má chovat a co má očekávat. 

Důvod proč nás zákazník kontaktoval 

V této kolonce by mělo být uvedeno, co bylo impulsem pro to, že se zákazník rozhodl 

systém sledování pořídit, toto je velmi důležité pro obsah naši nabídky 

Kde zákazník získal kontakt.  

Pokud se jedná o zákazníka, jenž nebyl ze strany společnost aktivně osloven, ale 

jednalo se o jeho iniciativu, mělo by být uvedeno, kde informace o systému vyhledal a jak se 

o nás dozvěděl. Tato informace je důležitá z hlediska reklamy. 

Typ zákazníka: 

Zde jsou uvedeny informace hovořící o velikosti a potřebách zákazníka. 

Základní oblast zájmu je rozdělena pomocí kolonek na: 

Sledování   střežení 

Sledování plus  speciální aplikace 

Kategorie  

Zde je potřeba vybrat z předdefinovaných nabídek podnikatelské zaměření zákazníka 

Obor podnikáni     předmět  statut zákazníka 

Obhospodařování pozemků   Zemědělství   Soukromé 

Lesnictví   Státní 

       Rybářství 

Stavebnictví      pozemní práce 

       Inženýrské práce 

Péče o obyvatelstvo                Nemocnice 

       Záchranné služby 

       Sociální služby 

       Léčebny 

Energetika      Výroba energií 

       Těžební společnosti 
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       Distribuce energie 

Služby                 Služby obyvatelstvu 

       Služby firmám 

       Opravny 

IT a telekomunikace                Provozovatele IT sítí 

       Realizace IT sítí 

Obchod      prodej koncovému zákazníku 

       Prodej firmám 

       Pronájem zboží 

       Půjčovny 

Zpracovatelský průmysl    Strojírenství 

       Chemie 

       Těžký průmysl 

Média       Tisk 

       Rozhlas 

       Reklama 

Vzdělávaní      školy 

       Instituty 

Ubytování a stravování    hotely 

       Penziony 

       Restaurace 

       Bary 

Sport, umění , rekreace    Divadla, kina 

       Rekreační areály 

Vozový park 

Zde je uvedeno, kolika a jakých typů vozidel se obchodní případ týká. 

Počet vozidel osobní dodávky, nákladní stroje. 

Reálnost růstu 

Zde se uvede, pokud zákazník hodlá do budoucna rozšiřovat vozový park. 

Odhadovaný datum 

Pokud zákazník uvede odhad předpokládaného termínu rozšíření vozového parku. 

Tento termín se uvádí pro jeho budoucí kontaktování. 
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Otázky zákazníka při prezentaci: 

Co bylo během prezentace stěžejní 

Zde obchodník napíše, na co kladl zákazník největší důraz. Dá se předpokládat, že se 

jednalo o věc, která ho při správě svého vozového parku nejvíce trápí. Na základě těchto 

informací jsem schopen sestavit nabídku šitou na míru zákazníkovi a současně získám 

informace pro nabídky dalším potenciálním zákazníkům. Když to trápí jednoho, stejný 

problém bude řešit i někdo další. 

Co zákazníka zaujalo/co si nechal vysvětlit 

Zde obchodník napíše funkci, vlastnost, jenž zákazníka zaujala. Měl by se snažit 

zjistit, čím to bylo způsobeno (nikdy o takové vlastnosti neslyšel, jsme v něčem lepší než 

konkurence, netušil, že jde něco takového řešit a napadla ho nějaká aplikace, která by se mu 

hodila). Obchodník by se měl snažit důvod zaznamenat. 

Na co jsem neznal odpověď 

Pokud obchodník během prezentace natrefí na dotaz zákazníka, na kterou nezná 

odpověď, má ho poznamenat, aby mohl dotaz vznést na firmě (vývoj,obchod,sklad…). Na 

základě odpovědi je nutno zvážit, zda není nutné doplnit  manuál atd. 

Od kterých firem má zákazník nabídky 

Pokud Obchodník zjistí, že zákazník poptal službu i u jiných firem a zákazník je 

ochotný sdělit jejich názvy, tak je uvede do této kolonky. Na základě těchto informací je 

možno zjistit, jak je jaká firma aktivní a v jakém segmentu a jaký nový hráč se na trhu objevil. 

Získal jsem nabídku konkurence/kde je uložená 

Pokud se podaří získat nabídka od konkurenční firmy, je potřeba ji uložit na patřičné 

místo na serveru z důvodu ostatních obchodníků, z důvodu tvorby další obchodní strategie a 

vypracování konkrétní obchodní nabídky. 

Upozornil zákazník, že má konkurence lepší funkce a jaké 

Pokud zákazník upozorní, že konkurence má lepší funkce je potřeba v tomto poli 

poznamenat z důvodu dalšího zdokonalení našeho výrobku. Důležité je i poznamenat, v čem 

zákazník vidí pro sebe přínos a co na funkci oceňuje. 
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Co jsem zákazníkovi slíbil splnit 

Pokud obchodník něco zákazníkovi slíbí, měl by to splnit. Zde proto poznamená 

všechny slíbené věci, aby na něco nezapomněl. Zákazník si tyto věci dobře pamatuje a jejich 

nesplnění vnímá jako neseriozní jednání ze strany obchodníka. 

 


