
 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 

 

Abstrakt v ČJ: Diplomová práce se zabývá problematikou zavádění informačního systému 

do výrobního podniku. Teoretická část popisuje zavádění informačního systému všeobecně. 

Praktická část popisuje zavádění informačního systému u konkrétního podniku a následně 

popisuje jeho ekonomický přínos pro firmu.  

Klíčová slova: informační systém, zavádění informačního systému 

 

 

Abstrakt v AJ: This thesis deals with the implementation of an information system in 

manufacturing enterprise. The theoretical part describes the implementation of an information 

system in general. The practical part describes the implementation of an information system 

for a particular enterprise and describes its economic benefits for the company. 

Key words: information system, information system implementation. 
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ÚVOD 

V dnešní rychle se vyvíjející době je základem úspěchu firmy její správné řízení. 

Řízení podniku může probíhat více způsoby. Mezi jedno z nejdůležitějších patří řízení pomocí 

informačního systému. Popisuje nám stav podniku, jeho schopnost pokrýt své závazky, 

úroveň řízení podniku. Sledováním jednotlivých ukazatelů v informačním systému můžeme 

předcházet problémům, jež se můžou vyskytnout nejen v budoucnosti, ale i v přítomnosti. 

Mezi hlavní úkoly informačních podnikových systémů patří sledování všeho co se 

v podniku děje, ať už je to nákup, výroba, prodej, ekonomické ukazatele a další.  

Informační systém je nejenom součásti interního prostředí firmy, ale poskytuje také 

informace o dodavatelích a zákaznících. 

Cílem této práce je popsat a případně vylepšit zavádění informačního systému a změn 

ve výrobě v prostředí firmy na výrobu tepelných čerpadel Hotjet CZ s.r.o. se sídlem 

v Bolaticích na Opavsku. Tato firma je výrobcem a vývozcem tepelných čerpadel, prodejcem 

akumulačních nádrží, solárních panelů a vůbec všeho co je potřeba k vytápění domů, ohřevu 

teplé užitkové vody, vytápění průmyslových objektů. Firma byla založena v roce 2006, kdy 

výroba prvních čerpadel byla prováděna ve dvou pronajatých garážích v Ostravě-Svinově.  

Od roku 2009 je sídlem společnosti nově vybudovaná hala v Bolaticích. Firma má 46 

zaměstnanců, kteří pracují v jednosměnném provozu. Jedná se především o montéry 

tepelných čerpadel, elektrikáře, zkušební techniky. V části administrativy to jsou zaměstnanci 

konstrukce, obchodu, měření a regulace, servisního oddělení. 

 

  



4 
 

1. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH IMPLEMENTACE V PODNIKU 

Každý podnik potřebuje k úspěšnému chodu společnosti informační systém.  

U menších podniků, které se zabývají jen nákupem a následným prodejem to můžou být 

informační systémy jednodušší převážně s účetním zaměřením.  

Pokud však chceme řídit výrobu, tzn. plánovat kapacitu výroby, řídit návoz materiálu 

ze skladu, mít doklady o vyskladňování materiálu ze skladu a zároveň mít okamžitý přehled  

o cenách vyskladněného materiálu, tak je třeba již používat informační systém složitější 

s různými přídavnými moduly.  

Přídavné moduly mohou být dokupovány postupně dle potřebnosti pro firmy nebo dle 

její cenové dostupnosti. Ve většině případů prodeje informačních systémů do firem prodejci 

dodávají přesně vyspecifikované řešení pro danou firmu. Investice do IS nejsou levnou 

záležitostí, proto je maximální snaha majitelů firmy, příp. jejich zástupců o přesnou 

specifikaci již na začátku vyjednávání s budoucím dodavatelem IS. Dolaďování IS ve firmě 

dodavatelem systému je velmi nákladnou záležitostí a mnohdy je cena práce tohoto člověka 

velmi cenově náročná pro firmu.  

Velký důraz je proto kladen již na přípravné práce v implementaci nového 

informačního systému. Stanovení příslušných kritérií, které se budou v podniku používat  

a které povedou k zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření zisku společnosti.[4] Dále pak 

k určení pravomocí a zaměstnanců, kteří se budou o projekt implementace starat. 

Je potřeba si uvědomit i vysoké finanční náklady na vybavení hardwaru pro správné 

fungování informačního systému. 

1.1 Vývoj podnikových informačních systémů 

V uplynulých 15 letech je vývoj podnikových informačních systémů na vzestupu. 

Firmy již nechtějí používat více systémů pospolu, ale chtějí mít vše integrováno do jednoho 

celku. Dříve technická část firmy pracovala s jedním systémem a část úseku obchodního a 

nákupního s druhým systémem. Mezi těmito systémy existovala propojka, která každý den 

aktualizovala data z jednoho systému na druhý. Bylo i zajímavé sledovat, že jeden systém byl 

spuštěn v programu MS-DOS, druhý fungoval ve Windows. 
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Tendence vývoje podnikových informačních systému jsou takové, aby se co nejvíce 

práce uživatele zautomatizovala. Tedy, aby dopad lidské ruky na firemní systémy fungování 

byl co nejmenší. Správně naprogramovaný systém se nikdy nesplete. Jen zásah uživatele 

může zkazit většinu dobré práce informačního systému. 

V dřívějších dobách si pracovníci oddělení informatiky informační systémy vytvářeli 

sami. Dnes je již doba taková, že firmy zabývající se dodávkou IS Vám připraví systém 

přesně dle Vašich požadavků.  

1.1.1 Funkcionalita podnikových informačních systémů 

Pro správné pochopení informačních systémů je nutná znalost jednotlivých komponent  

nebo-li funkčních modulů. 

ERP systémy 

ERP systémy mají více významů, jednak jsou tak nazývány aplikace k řízení 

podnikových dat, dále pak ho můžeme chápat jako hotový software, který podniku pomáhá 

v integrovaném zpracování dat a umožnit jim pozorování v reálném čase.[1] 

Funkční moduly ERP 

Zahrnují v podniku hlavní činnosti, které souvisí 

 správa kmenových dat (kusovníky, pracoviště, technologické postupy,  

            skladovací prostory, dodavatelé, zákazníci), 

 plán zdrojů pro pokrytí obchodních případů, 

 realizace obchodních případů a dodržování termínů, 

 sledování nákladů na realizaci, 

 vyhodnocení všech aktivit pro potřeby controllingu a účetnictví. 
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Dvě hlavní funkční oblasti, jež ERP pokrývají, jsou logistika a finance, 

 logistika, 

o nákup, 

o skladování, 

o výroba, 

o prodej, 

o plánování zdrojů, 

 finance, 

o účetnictví (finanční, nákladové, investiční), 

o controlling. 

Primární proces v podniku – Logistika (prodej, nákup, skladování, výroba) 

ERP-logistika zachycuje kompletní činnost výrobního podniku. Jednotlivé fáze 

logistiky na sebe logicky navazují. Logistický cyklus vypadá následovně 

 zákazník objednává zboží, 

 podnik vytváří objednávku, 

 plánování potřebného materiálu ve správném množství, správné kvalitě,  

           správném čase, 

 objednání materiálu od dodavatelů, 

 zajištění skladovacích prostor, 

 plánování kapacity výroby, 

 řízení výroby, 

 příprava a expedice hotového výrobku, 

 data o obchodním případu uložit do archívu. 

Z hlediska výrobních a distribučních podniků je zásadní schopnost ERP podporovat 

procesy logistického řetězce od odbytu přes nákup až po výrobu. Logistické procesy se 
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spojují do komplexního jednotného organizačního celku, který zjednodušuje a urychluje 

provádění operativních činností, zlepšuje tok informací a na základě konzistentních dat 

usnadňuje tržní rozhodování v oblasti plánování a dispozic. V případě distribučních podniků 

je situace jednodušší, protože není zahrnuta část výroby. 

1.1.2 Podnikové informační systémy z pohledu organizace podniku 

Informační systém z pohledu organizace podniku rozlišuje několik typů podniku,a to 

 typy vlastníků podniku, 

 orientace podniku, export nebo import, 

 působnost podniku na zahraničních trzích, 

 integrace do větších celků. 

Zohledňuje se také vnímáni IS z pohledu uživatelů. Na jednotlivých úsecích mají 

uživatele IS různé role, podle toho na jaké úrovni organizační pyramidy pracují. Členové 

managementu jsou na úrovni nejvyšší, takže je samozřejmostí, že mají přístup do všech 

komponent IS. Dále je to pak střední úroveň řízení, uživatelé s daty a know-how firmy a na 

posledním stupni jsou uživatele výrobní a obslužné činnosti, kteří mají přístupová práva k IS 

omezena výhradně jen na jejich činnost nebo jen na sledování IS bez možnosti zápisu dat.  

Zavádění informačního systému musí být vhodně navrženo na velikost dané firmy, 

kde se bude IS zavádět. Navrhuje se správná architektura, implementace, provozování a další. 

V evropské unii se řadí malá firma do 50 zaměstnanců, střední od 50 do 250 a velká 

nad 250 zaměstnanců (viz Tab. 1.1) 

 

Tab. 1.1 Oblast aplikování ERP podle velikosti podniku v % 

  malé podniky střední podniky velké podniky 

1996 33 100 76 

2000 43 100 70 

2004 71 100 88 

Zdroj: BASL, Josef. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., 

výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 283 s. Management v informační 

společnosti. ISBN 978-80-247-2279-5. 
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Z výše uvedené tabulky vidíme přehled zavádění ERP v podnicích. Trend směřuje 

k vyšší zaváditelnosti spíše u středních a větších podniků, avšak s mírou zvětšování počtu 

firem, které již IS zavedly, se IS v posledních letech zavádějí i do menších podniků. 

Ne pro každého je vhodný ERP systém. Pokud firma je jen překupníkem zboží a 

nakoupené zboží obratem prodává bez nějakých velkých skladovacích problémů je na místě 

poohlédnout se po IS, který bude umět evidovat kontakty, vystavovat faktury, bez nutnosti 

složitých modulů výroby a kusovníků. Dobrým řešením takovéto situace je koupit IS, který 

má možnost o dodatečné komponenty IS rozšiřovat. V tomto případě jsou již zaměstnanci 

navyklí na používání stávajícího IS, a k němu se doučí ovládat další komponentu. 

1.2. Potřeba celopodnikového informačního systému 

Před zahájením vytváření informačního systému v podniku je nutné, aby si vedení 

podniku uvědomilo, co od informačního systému očekává. Je třeba, aby si majitelé, případně 

zástupce majitelů položili několik základních otázek.  

 Potřebujeme nový informační systém? 

 Počítáme s riziky se zaváděním informačního systému pro podnik? 

 Vytvoříme informačnímu systému podmínky? 

 Jsme schopni zajistit podporu a ochotu zaměstnanců zapojit se do  

zavádění informačního systému? 

Pokud jsou odpovědi na všechny tyto otázky kladné, může se se zaváděním  

informačního systému začít. 

      

  1.3 Řízení projektu 

Řízení projektu je pro firmu velmi náročné. Na správné řízení se musí nominovat 

správní lidé s potřebnou kvalifikací pro tuto činnost či s dostatečnými zkušenostmi. Tyto lidi 

je nutné vybavit potřebnými pravomocemi, které musí být dostatečně velké k prosazení změn 

ve firemním systému. 



9 
 

Velikost rizika silně závisí na způsobu řízení projektu. Vhodným způsobem řízení se 

může riziko selhání projektu IS značně zmenšit. Pro správné řízení jsou podstatná následující 

hlediska: 

 ustanovení takové řídící komise projektu, jejíž členové mají potřebné  

            kvalifikace a jsou vybaveni potřebnými pravomocemi, 

 včasné vytvoření a formulování zásadních principů projektu a jejich neustálá  

           obhajoba. Vedení projektu musí očekávat mnoho útoků proti samotným  

           základům projektu a musí být schopno těmto útokům čelit, 

 rozhodnutí o tom, zda vyvíjet IS vlastními kapacitami podniku, nebo zda  

            použít externího dodavatele, 

 věnování velké pozornosti úvodním fázím životního cyklu (například  

            plánování informační strategie a analýze). Chyby z těchto fází se projeví až  

            později a jejich odstranění je obvykle obtížné a velmi nákladné, 

 vytvoření harmonogramu vývoje a implementace jednotlivých komponent  

           a modulů IS v souladu s prioritami a možnostmi podniku včetně prosazení   

           závaznosti tohoto harmonogramu, 

 koordinace činnosti dodavatelů a uživatelů, 

 organizační opatření až na úroveň operativního řízení, 

 spolehlivý způsob monitorování postupu prací na projektu i vzniklých  

            problémů včetně mechanismu opravných opatření, 

 také sem patří další hlediska, jako například: písemné zápisy z jednání,  

            informovanost zúčastněných o cílech a postupu projektu, informovanost celého  

            podniku o úspěšném dosažení každého postupového cíle, vytvoření podmínek  

            oboustranné důvěry dodavatele a podniku, znalost vzájemných vztahů mezi  

            více dodavateli atd.  
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Jak už je popsáno výše, je třeba spojit několik hlavních skupin k zdárnému řízení 

projektu zavedení nového informačního systému. Majitelé a vrcholový management musí 

dostatečně přizpůsobit součinnost s dodavateli příslušného systému. Jedná se především o: 

 Personální zajištění 

- přispívá správným výběrem zaměstnanců k co nejefektivnějšímu řízení 

zavedení IS 

 Finanční zajištění 

- patří sem nákup komponent IS, nákup hardware (počítače, servery), 

vybudování síťového zabezpečení firmy, licence, služby. 

 Technické zajištění 

- zavedení a provoz informačních systémů zahrnuje také technické 

zajištění, které se většinou již v podniku v nějaké míře vyskytuje, avšak 

s přidáním nového IS do podniku je nutné toto technické zajištění rozšířit a to  

o správu databází, správu aplikací, provozování IS, pravidelná záloha dat IS. 

1.4 Příprava 

Úkolem přípravy projektu informačního systému je udělat taková rozhodnutí  

o informačním systému, která povedou ke správnému zajištění podmínek pro IS.[6]  

V prvním kroku je nutné zohlednit stávající stav systému ve firmě. Management firmy 

musí určit strategické cíle podniku do budoucna a k tomu nastavit odpovídajícím způsobem 

podmínky pro zavedení nového IS. 

Hlavním úkolem managementu pro část přípravy projektu je: 

o zmapování vlastního stavu podniku v požadavcích na informační  

systém, 

o porovnání informačních systémů použitých ve velikostně podobných  

firmách, jako firma, ve které chceme IS zavádět, 

o porovnat informační systémy, které jsou již na trhu. 

Přípravná fáze musí vyústit do rozhodnutí o dalším postupu zavádění IS a jeho výběru. 
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V případě rozhodnutí pro konkrétní informační systém je třeba zajistit: 

 výběrové řízení 

o i když není vyžadováno legislativou, je vždy lepší výběrové řízení 

vyhlásit. Dodavatelé informačních systémů budou mít pocit, že se 

do výběru může přihlásit více zájemců, a proto může být výsledná 

cena za IS podstatně nižší, než kdyby dodavatel věděl, že je vybrán 

firmou jako jediný dodavatel. 

 stanovení podmínek dodávky IS 

o vyspecifikovat nejpřesněji co přesně se očekává od zavedení 

konkrétního IS v podniku. 

 vyhodnocení výběrového řízení 

o vyhodnotit nejlépe vyhovující informační systém potřebám firmy. 

 připravení podkladů pro koupí nebo pronájem IS do firmy 

o příprava smluvní dokumentace mezi dodavatelem a odběratelem 

IS-software. 

V důsledku výběru informačního systému ve výběrovém řízení nebo jen 

managementem firmy je nutné definovat základní technické prostředí pro informační systém.  

To znamená připravit: 

 operační systém, 

 databázový server (hardware), 

 databázový systém (software). 

1.4.1 Operační systém 

V informatice je operační systém definován jako základní programové vybavení 

počítače. Je to systém, pomocí kterého řídíme určité programy. Operační systém přiděluje 

určitý výkon spuštěným počítačovým programům, vytváří prostředí pro počítačové programy. 

Mezi nejrozšířenější operační systémy se řadí Windows od společnosti Microsoft, dále pak 

Linux a mnoho dalších.[5] 
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1.4.2 Databázový server 

Je v informatice nazýván srdcem počítačové sítě. K tomuto serveru se připojují ostatní 

počítače přes počítačovou síť (viz Obr. 1.1). Jde o hardwarové vybavení, které musí být 

dostatečně výkonné, aby přeneslo velké množství dat a mohlo se k němu připojit několik 

uživatelů najednou. V některých případech kdy se požaduje obrovského výkonu pro připojení 

velkého množství uživatelů (klient-server) se používá pomocí speciálního programu spojení 

několika počítačů, tzv. počítačový cluster. 

Obr.1. 1 Databázový server a k němu připojené počítače 

 

Zdroj: www.wikipedie.cz [10] 

1.4.3 Databázový systém 

Je systém řízení a ukládání dat pomocí určitého softwaru. Jsou různé typy těchto 

databázových systému. Některé nám kontrolují data tak, aby se zamezilo jakémukoliv 

zdvojení ukládaných dat, jiné zase neumožňují určitým uživatelům mazání dat atd. Je nutné, 

aby databázový systém ovládal správce databáze, který přiděluje jednotlivá práva uživatelům 

a stará se o bezproblémový chod databázového systému. Tento správce má dále povinnosti 

v oblasti správy systémových modulů a systémových tabulek. 
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1.5 Implementace IS 

Pokud to firma myslí s implementací podnikového IS a s ní spjatými změnami 

skutečně vážně, musí celé implementaci, zejména v jejích úvodních fázích jako je analýza  

a návrh jednotlivých procesů, věnovat hodně času. Dostatek času je takové množství času, ve 

kterém se podaří splnit zadaný úkol – tedy dát dohromady s implementačním partnerem 

zadání. Ten to na základě takového zadání naimplementuje a firma podle toho bude dál 

fungovat.  Pokud tedy chceme ve firmě skutečně změnit něco k lepšímu, bude potřeba 

věnovat implementaci a přípravě na ní mnoho času všech klíčových zaměstnanců. Bude třeba 

nadcházející změny pečlivě odkomunikovat směrem k zaměstnancům a dodavatelům, 

vysvětlit jim, proč ke změně dochází a co jim přinese, a především bude třeba aktivně 

zaměstnance zapojit, aby se zjistilo, co je ve firmě principiálně špatně a co by se nyní mohlo 

změnit.  

Velká část dosažených zlepšení, úspor a nárůstu efektivity práce, která za 

implementací podnikového IS jde, totiž ve skutečnosti pochází právě z této fáze „naslouchání 

dobrým nápadům.“ 

Nyní je stanoven projekt, který popisuje jak bude vypadat IS, nakoupeno potřebné 

hardwarové vybavení a je správná doba pro implementaci IS do podniku. Někdy se za 

implementaci považuje spuštění celého informačního systému, a někdy se do implementace 

zahrnuje jen část modulů nebo komponent systému, které potřebujeme pro nejbližší období.  

1.5.1 Zaváděcí projekt IS do prostředí firmy a jeho základní struktura 

Aby se předešlo chaosu a zmatkům při zavádění IS do firmy je potřeba před zahájením 

spuštění implementace mít vypracován ,,Zaváděcí projekt IS“. V tomto dokumentu je 

popsáno, co všechno musí implementovaný IS obsahovat, co musí umět. 

Zaváděcí projekt by měl obsahovat tři základní etapy 

 obsah, 

 odpovědnost, 

 termíny. 
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Struktura zaváděcího projektu musí zohlednit dané prostředí podniku, do kterého je 

komponenta implementována a může se právě z tohoto důvodu v různých podnicích lišit  

i v případě implementace stejné komponenty stejným dodavatelem.[9] 

Strukturu zaváděcího projektu a obsah jeho dílčích částí nejvíce ovlivňuje prostředí 

dané firmy.  

Základní strukturu zaváděcího projektu je dobré rozčlenit do tří jednotlivých projektů: 

 úvodní studie, 

 stanovení postupů, 

 způsob realizace. 

- ten se dále dělí: 

o zahájení,  

o návrh realizace, 

o implementace, 

o ověřovací provoz. 

1.5.2 Úvodní studie 

První jasně definovaný projekt IS se jmenuje Úvodní studie. Obsahuje popis cílů 

podniku, rozbor stávajícího stavu, popis bodů zaváděných na dílčí části IS.  

Variantním řešením úvodní studie je studie rozdílová, která nám popisuje řešení 

dodavatele IS v jiném podniku, kde se přesně tento typ komponenty používá a funguje. Toto 

řešení bývá jednodušší, levnější a dostatečnou variantou ve většině případů a proto je vždy 

lepší pro odběratele se přizpůsobit tomuto již používanému řešení. 

V jednotlivých projektech úvodní studie či rozdílové studie je představena množina 

funkcí, které nám definují danou komponentu IS. Je posuzován nynější stav pokrytí určitých 

funkcí dané komponenty. Z toho vyplývá, že se analyzuje stav a připravuje se první spuštění 

dané části komponenty IS. [2] 
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1.5.3 Stanovení postupů zavádění IS do firmy 

Před zahájením zavádění IS do firmy musí být známy jisté dílčí kroky pro zavedení 

komponent IS. Jedná se o tyto 

 návrh základního software, 

 návrh hardware, 

 organizační dopad na změny v podniku, 

 návrh datové základny, 

 návrh schématu aplikační struktury. 

 

 

 

1.5.4 Způsob realizace řízení v období zavádění IS (přechodné   období) 

Realizace projektu zavádění IS je velkou zátěží pro samotné účastníky. Na fungující 

projekt zavedení IS čeká zástup zaměstnanců s vidinou lepší koordinace firemních procesů. 

Jak už bylo popsáno výše, tak každý zaměstnanec, který se aktivně zapojil do procesu 

realizace a vylepšení určité komponenty systému očekává, že jeho myšlenka mu vylepší 

pracovní podmínky ve firmě. 

Zavádění se dá rozdělit na 2 skupiny táborů různých pracovníků, 

 odběratele, 

 dodavatele. 

Pokud se tyto dva tábory stylizují pouze na stav nákupčího systému a jeho prodejce 

většinou tyto projekty končí nepříliš dobrým výsledkem spolupráce. Zástupci firmy, jenž si 

nový IS kupuje, ale i zástupci dodavatelské firmy, se musí během prvních jednání naladit na 

podobnou řeč. 

Řídící komise projektu (dále jen ŘKP), je nejvyšším orgánem projektu zavádění IS. 

Složení ŘKP by mělo odpovídat tomuto složení: 
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 vedoucí řídící komise projektu (člen vedení podniku, ve kterém se bude IS   

     zavádět), 

 zástupce vedoucího (zástupce dodavatele), 

 metodik, 

 členové, 

o zástupce odběratelské firmy, 

o zástupce dodavatelské firmy. 

K hlavním úkolům ŘKP patří vedení a rozhodování v podniku. Jsou odpovědní za 

řízení projektu. Jejich členové by měli být odborníky se zkušenostmi se zaváděním IS nebo se 

zkušenostmi posílit odbornými znalostmi vývoj jednotlivých komponent systému. Proto je 

také nutné, aby výběr těchto konzultantů z firmy byl z více oddělení např. výroba, prodej, 

ekonomické oddělení, technické oddělení. 

Úkoly řídící komise projektu se dají rozdělit na koncepční a operativní. Koncepční 

úkoly zahrnují stanovení cílu,schvalují plán projektu, rozhodují o stupni utajení dokumentů 

projednávaných na poradách ŘKP. 

Operativní úkoly řeší problémy týkající se určitých dílčích úprav projektu. Ať už se 

zjistí, že je třeba upravit určitý modul a tím pádem tato úprava ušetří peníze ve výrobě, či 

schvaluje a mění složení členů týmů. 

Jednání řídící komise projektu se provádí vždy za plné účasti všech členů případně 

jejich zástupců. O všech bodech jednání se provádí zápis, který je archivován pro případné 

nahlédnutí. Při projednávání jednotlivých bodů jednání by se mělo docílit vždy jednotného 

výsledku, který schvalují všichni členové ŘKP. 
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Realizační týmy 

Realizační týmy můžeme rozdělit na dvě skupiny 

 tým č. 1, 

o vedoucím realizačního týmu 1 je pracovník dodavatele IS, dále pak  

       pracovníci podniku, 

o hlavním úkolem týmu je rozbor stavu firmy před zavedením nového IS, 

o stanovení postupu řešení, 

o stanovení postupu realizace. 

 tým č. 2 až N, 

o tým je složen jak zástupci firmy, tak i zástupci dodavatele,hlavně jde o 

vytvoření takového týmu lidí, který umí popsat problémy v jeho části 

komponenty IS, 

o hlavními úkoly týmu jsou přípravné práce a implementování dané části 

systému (komponenty). 

Mezi vedoucí pracovníky projektu patří vedoucí ŘKP, zástupce vedoucího ŘKP (tzv. 

vedoucí projektu za dodavatele) a vedoucí realizačního týmu.  

Vedoucí ŘKP 

Zajišťuje projekt zavedení nového IS z hlediska zdrojů jak finančních tak materiálních 

a lidských. Řídí činnost všech členů týmů a dbá na plynulé ,,vplouvání“ nového IS do 

prostředí firmy. Jeho činností je také specifikace jednotlivých požadavků od uživatelů, ať už 

pracujícím s novým IS, nebo čekajícím na nový IS. V jeho kompetencích je svolávání porad a 

rozhodování o příslušných změnách týkající se IS. 

 

Zástupce vedoucího ŘKP (vedoucí projektu za dodavatele) 

Patří mezi nejbližší spolupracovníky vedoucího ŘKP. Mezi jeho hlavní úkoly patří 

operativní řízení projektu. Je odpovědný za docílení zdárné implementace IS v podniku. 
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K hlavním pracovním úkolům patří navrhování plánu a rozpočtu projektu, návrh pravidel pro 

řízení projektu, vede a pravidelně kontroluje práci realizačních týmů a jimi vytvořené 

dokumentace. 

Vedoucí realizačního týmu 

Je plně odpovědný za dosažení cílů dané etapy projektu a výsledků práce realizačního 

týmu. Odpovídá za práci svěřeného realizačního týmu, prezentuje výsledky dosažené jeho 

týmem, navrhuje změny obsazení členů realizačního týmu. 

Zajištění infrastruktury 

Zaváděcí projekt obsahuje i návrh infrastruktury, který je jeho nezbytnou součástí. 

Obvykle je složen popisem struktury softwaru, hardwaru a lidských zdrojů, jenž budou do 

projektu zavádění IS zasahovat. 

V zaváděcím projektu je také popsán dvojí návrh infrastruktury. První se týká 

zkušebního provozu a druhý se týká spuštění plné verze systému. 

 

Stanovení kategorií uživatelů a jejich pozice v podniku 

Spuštění IS sebou nese mnoho starostí s tím, zda-li někdo nesmaže nějaká citlivá data, 

nebo vůbec data, která jsou nezbytností pro fungování systému. Proto jsou v informačních 

systémech používána určitá rozdělení práv. Ať už může jít o rozdělení senior-junior, tak také 

administrátor, uživatel, superviser. Toto rozdělení zaměstnanců sebou přináší různé možnosti 

fungování systému. Někteří mají přístup do té skupiny komponent, jiní uživatele zase do jiné. 

Všude mají přístup pouze administrátoři nebo supervizor. Tito lidé jsou však, již na velmi 

dobré úrovni co se týká práce s IS. Většinou jsou to pracovníci, kteří systém zaváděli do 

podniku, a kteří ví, co se stane, když nějaká data vymažou z IS. 

1.6 Provoz, údržba a rozvoj IS 

V této části se zaměříme na provozování IS, údržbu a následný rozvoj IS. ,,Dobrým“ 

předpokladem v této části provozování IS je, že systém již máme úspěšně naimplementován a 

jeho součástí je několik komponent. IS je přístupný pomocí počítačové sítě a můžou v něm 
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pracovat uživatelé všech úrovní řízení. Využívání jednotlivých komponent a přístupová práva 

k nim je na rozhodnutí nejvyššího vedení, posléze administrátorů IS. 

Noví uživatelé se po seznámení s novým IS, začínají osvojovat návyky na novou 

práci. Část uživatelů bude jistě „nadávat“ na nový IS s argumenty, že starý byl lepší, lépe se 

v něm hledalo apod.  

Druhá skupina bude příjemně překvapena a bude je zajímat propletenost mezi 

jednotlivými komponenty, případně budou dávat zpětnou vazbu administrátorům či vedení 

společnosti o určitých vylepšeních, které by při jejich práci uvítali. O tento typ zpětné vazby 

jde pracovníkům implementace IS či administrátorům nejvíce. 

 Všichni budoucí uživatelé nebyli při vyjednáváních, jak bude jejich daná komponenta 

vypadat, či co bude umět zpracovat. Po zavedení IS do provozu firmy a jeho užívání mohou 

tento IS svými nápady obohatit a práci si tak zjednodušit. Vždy tyto úpravy možné nejsou, 

např. by jedna změna mohla provést více změn v jiných komponentách systému, ale někdy 

zase můžou pomoci. 

 

1.6.1 Podnikové pracoviště 

Podnikové pracoviště nám rozdělují povahu vykonávané práce pro podnik. 

V problematice implementace nového IS nás zajímá rozdělení jednotlivých komponent dle 

příslušných pracovišť.  

Oddělení informatiky 

Hlavním útvarem, kde všechno začíná a musí se rozvíjet je oddělení informatiky. Toto 

oddělení má na starosti  

 funkčnost IS, 

 síťové propojení firmy, 

 správu software, 

 správu hardware, 

 zajištění provozu serverů, 
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 zajištění provozu tiskáren, 

 přístup k internetu, 

 mobilní služby a další. 

Tento útvar je podřízen nejvyššímu managementu firmy. Pracovníci tohoto útvaru 

mají přístup do všech míst počítačové sítě a k uloženým datům, proto je také velmi důležitá 

diskrétnost těchto pracovníků. 

U implementace IS do prostředí firmy je nutná účast pracovníka oddělení informatiky. 

Je nutná z důvodu konzultace stavební struktury projektu po hardwarové stránce, přístupu 

k serverovým jednotkám, či pomoci s zpřístupňováním určitých dat.  

Pracovník oddělení informatiky by měl mít na starosti jednu nebo pár komponent IS, 

tak aby se tito lidé nepřetěžovali. Je také nutné, aby byl určen vedoucí řízení IS v podniku. 

Někdo musí mít zodpovědnost za procesy nastavené v IS.  

Mezi jejich další pracovní činnosti patří školení nových zaměstnanců nebo i těch 

stávajících, kteří s informačními systémy teprve začínají. Školení bývají velmi podceňovanou 

formou nauky o IS. Avšak nejlépe se zaměstnanec naučí, když si práci se systémem vyzkouší 

pod vedením zkušeného lektora. 

1.6.2 Bezpečnost provozu IS 

Tato kapitola popisuje bezpečné provozování informačního systému ve firmě. Při 

implementaci nového IS může dojít k tomu, že dodavatel IS potřebuje ke své práci přístupová 

hesla k různým záležitostem. Např. při modulu finance uvidí finanční toky podniku, které by 

měli zůstat v utajení. Samozřejmě se firmy chrání a s dodavateli podepisují smlouvy o 

vzájemné mlčenlivosti v souvislosti s citlivými daty.  

Správné řešení bezpečnosti počítačových systémů je změna přístupových kódů 

k firemním databázím. Touto změnou se zabýváme až po implementaci celého systému. 

Nelze měnit hesla dodavateli v průběhu implementace, který potřebuje s našimi daty pracovat. 

Dalším nebezpečím pro podnik i uživatele IS je půjčování hesel k přístupu do systému. 

Informační systémy jsou již na takové úrovni, že si pamatují každý krok uživatele, a bohužel 

půjčování přístupových údajů je velkým problémem firem. Uživatel si neuvědomí, že pokud 
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někomu řekne své přístupové údaje, znamená to, že půjčuje své jméno k práci někomu jinému 

nebo v horším případě k páchání nějaké škody. 

Někteří zaměstnanci podniku potřebují jen nahlédnout k datům v IS. Z tohoto důvodu 

je dobré uvést informace např. na intranetu. Zaměstnanec shlédne data a bez možnosti 

jakéhokoliv zápisu do nich zase data zavírá. 

1.6.3 Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům 

Přizpůsobování požadavků na IS lze učinit do určitého data v zaváděcím projektu. Po 

tomto datu je lepší variantou počkat na první zkušební verzi IS. Důvod je ten, že jakékoliv 

změny v zaváděcím projektu můžou mít vliv na termíny stanovené řídící komisí projektu. 

Toto zdržení potom může stát daleko více peněz než dopracování komponenty již ve 

zkušebním provozu. Pokud zavádíme nový IS je nutností počítat s dodatečnými úpravami, 

které vesměs vedou k pozitivnímu dopadu na informační systém. Tyto úpravy již doděláváme 

sami, pokud jsou administrátoři IS schopni nebo je přenecháváme dodavatelům IS. 
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2. ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO PROSTŘEDÍ FIRMY  

     HOTJET, POPIS STAVU PŘED IMPLEMENTACÍ NOVÉHO IS 

V této kapitole bude popsán stav před zavedením informačního systému a dříve 

používané podsystémy společnosti. 

2.1 Stav před implementací nového informačního systému  

Ve firmě Hotjet se dříve používal k řízení celého podniku účetní systém POHODA, 

FileMaker. Tento systém však neumožňoval tvoření kusovníku na takové úrovni, aby se z něj 

dali naplánovat etapy výroby, normování výrobních časů nebo také odkaz na uložení 

materiálu ve skladu. Montážní hala nebyla uspořádána systematicky v nějakém optimálním 

výrobním sledu, a proto se stávalo, že materiál putoval z jedné strany haly na druhou a to 

několikrát než se docílilo vyrobeného čerpadla. Tím, že sklad materiálu byl částečně na 

výrobní hale a nebyl nijak kontrolován, stávalo se součástí celoroční inventury předpokládané 

manko ve výši od 1 až 2 mil. Kč.  Nákup materiálu se prováděl pomocí tzv. objednávacích 

sad, kdy oddělení nákupu bylo jedno, zda se potřebuje materiál na 1 tepelné čerpadlo či na 50. 

Pravidlem v tomto podniku bylo objednávat vše po 50 kusech, aby se docílilo maximálního 

snížení vstupních nákladů. Bohužel tento model nákupu se po 3 letech používání vůbec 

neosvědčil a s příchodem nového informačního systému úplně vymizel.  

Obchodní oddělení zadává objednávky do firemní databáze pomocí čtyř systémů a to: 

1. Google kalendář, 

2. Siemens formulář, 

3. FileMaker, 

4. Pohoda. 
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2.1.1 Google kalendář 

Systémová aplikace volně dostupná na internetu. Pomocí tohoto volně dostupného 

programu se zadávaly do systému požadavky na výrobu jednotlivých tepelných čerpadel. 

Jednalo se o soubor excelovského typu, který je znázorněn na Obr. 2.1.  

Obr. 2.1 Google kalendář 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Do Google kalendáře se zaznamenávaly informace o zákazníkovi, typu čerpadla, 

požadovaný datum výroby, jež byl závislý na datu zaplacení zálohy a termín expedice, 

případně další informace sloužící k identifikaci zakázky.  
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2.1.2 Siemens formulář 

Vytvořený formulář (viz Obr. 2.2) majitelem firmy, který definuje elektro výbavu 

daného typu tepelného čerpadla.  

Obr. 2.2 Siemens formulář 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Z obrázku je patrné, že tento formulář definoval, jaká regulace má být u stroje použita, 

dále pak zda bude u stroje plechový či plastový rozvaděč, stupeň bivalence tj. jištění 

záložního zdroje pro tepelné čerpadlo a další komponenty týkající se elektrického vybavení. 

 

2.1.3 FileMaker 

Software pro udržování databáze zákazníků firmy Hotjet. Veškeré data o zákaznících 

byly zaváděny do tohoto systému (viz Obr.2.3). 
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Obr. 2.3 FileMaker 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

 

2.1.4  Ekonomický systém Pohoda 

Software používaný obchodním úsekem pro zpracování faktur, zálohových faktur, 

upomínek a všeho co se týkalo ekonomické stránky obchodního případu (viz.obr.2.4) 

Systém zadávání objednávek do výroby byl velmi složitý. Neexistovala žádná 

elektronická vazba mezi těmito čtyřmi podsystémy. Pokud chtěl obchodník vystavit fakturu, 

musel nejdříve do FileMakeru, vypsat si z něj údaj o zákazníkovi a následně přepsat  

do systému Pohoda. Ekonomicky systém Pohoda má také schopnost databáze obchodních 

kontaktů, avšak ve firmě Hotjet nikdo nechtěl narušovat zapracovaný styl s programem 

FileMaker, proto se kontakty stále aktualizovaly ve FileMakeru. 

Stav firmy kdy se začaly zvyšovat objemy výroby až trojnásobně oproti roku 2009, 

kdy se firma nastěhovala do nově vybudované haly v Bolaticích, se již nedal jak výrobně tak 
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ani softwarově zvládat a tak se muselo najít řešení v hledání optimálního celopodnikového 

systému, který by nahrazoval již výše zmiňované existující čtyři podsystémy. 

Proto se majitelé firmy koncem roku 2011 rozhodli pro zavedení nového 

celopodnikového systému, který by plně nahrazoval dosavadní systémy ve firmě 

Obr. 2.4 Ekonomický systém Pohoda 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Z obrázku je patrná charakteristika jednotlivých karet v systému Pohoda. Nalezneme 

zde kód jednotlivých položek potřebných k výrobě, popis položek, cena, zásobu na skladě aj. 
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3. IMPLEMENTACE NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ABRA DO 

PROSTŘEDÍ FIRMY HOTJET  

Potřeba nového informačního systému ve firmě Hotjet bylo nutnou nezbytností 

k zvládání výroby velkého množství objednaných tepelných čerpadel. Bylo třeba položit si 

několik otázek. Co všechno musí nový systém umět a také otázku zda využít k používání 

některý ze starších typů podsystémů používaných v podniku.  

Po jednání majitelů firmy bylo rozhodnuto, že systémy, které se dosud používaly,  

se používat přestanou a musí se najít řešení ve formě systému, který bude zvládat veškeré 

úkony ve firmě samostatně bez pomocí nějakého dalšího systému. Vše se musí integrovat  

a veškerá důležitá data jsou pouze na jednom místě. 

Informačních systémů pro řízení takovéto společnosti bylo několik. Do posledního 

kola výběru prošly dva informační systémy. Byl to informační systém Abra a informační 

systém Helios. 

Oba informační systémy  jsou velmi podobné. Rozhodla cena jednotlivých systémů a 

servisních služeb. Systém Helios, s úpravami jaké firma potřebovala, stál jednorázově        

300 000,- Kč, zatímco systém Abra měl v možnostech placení měsíční paušál 11 000,- Kč 

s počtem 10 ks licencí. Majitele přesvědčila nízká počáteční investice a proto se rozhodli 

zakoupit do firmy informační systém Abra. 

Implementace informačního systému probíhala 3 měsíce. Nejvíce času z tohoto období 

zabral import dat. Převáděná data ze zastaralých informačních systémů se nejprve převáděla 

do excelu a následně, po úpravě, do Abry.  

Abra funguje na centrálním serveru firmy a pro připojení k systému je nutné se 

nejprve připojit na vzdálenou plochu serveru a následně přihlásit k Abře. Žádný uživatel Abry 

nemá informační systém nainstalován přímo ve svém počítači.  

Správa systému probíhá přes vzdálený přístup k serveru firmy dodavatelem 

informačního systému. Ve společnosti není vyčleněn žádný pracovník pro správu, a proto se 

veškeré doplňky řeší pomocí outsourcingu. 
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Hardware a software firmy pro správu informačního systému je následující: 

 server IBM xSeries 366 

 záložní zdroj APC 

 Windows Server 2008 64-bit 

 databázový server Firebird 

3.1 Ustanovení řídící komise projektu implementace nového IS 

Mezi první fáze projektu implementace IS patří sestavení týmu odborníků, pokud to 

jde tak z každého oddělení, kteří budou schopni nadefinovat své požadavky na IS. V prostředí 

firmy Hotjet se tato řídící komise skládala z 5 zaměstnanců jednotlivých oddělení a jednoho 

zástupce dodavatelské firmy IS (viz Obr. 3.1). 

Obr. 3.1 Složení implementační komise firmy 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Funkce ředitele projektu se ujal sám majitel firmy, v jeho kompetencích je zastupování 

firmy a vyjednávání s dodavatelskou firmou zajišťující informační systém. 

Vedoucí projektu, je člověk, který má na starost veškeré organizační řízení spojené 

s výměnou starého informačního systému za nový. Tento vytypovaný člověk připravuje 

veškeré podklady pro ředitele projektu, vede interní školení, pomáhá lidem seznámit se 

s fungováním systému. Přijímá od všech zaměstnanců náměty na vylepšení systému, případné 
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změny, a ty pak tlumočí řediteli projektu. Funguje jako ředitel projektu, ale jen v prostředí 

firmy. 

Další tři pozice z grafu a to nákup, obchod, výroba jsou vybraní zaměstnanci 

jednotlivých oddělení, kteří nejvíce pracují s informačním systémem. 

3.2 Řízení projektu 

V přípravě zavádění nového informačního systému je zapotřebí rozdělit několik etap 

řízení projektu 

 příprava informačního systému, 

o zahrnující implementaci dat, které se několik let shromažďovaly 

v podsystémech dříve používaných. V tomto bodě se podařilo načíst 

data se softwaru Pohoda a FileMakeru. 

 zahrnující hardwarovou připravenost v podobě koupě serveru jen pro použití 

informačního systém, 

o zavádění informačního systému 

 po načtení dat z původních systémů je spuštěn zkušební provoz. 

Ve firmě se musí každé oddělení sžít s novým prostředím informačního systému.  

Informační systém Abra pracuje, co se týče výrobních komponent, se skladovými 

kartami. Kusovníky jsou složeny z několika jednotlivých skladových karet. 

V prostředí informačního systému nás budou nejvíce zajímat agendy 

 prodej, 

 sklad, 

 výroba, 

 SCM, 

 vývoj. 
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3.3 Prodej 

Systém ve firmě Hotjet je navržen tak, že od první nabídky zaslané zákazníkovi musí 

být v IS záznam. S tímto záznamem pracuje obchodník celou dobu trvání obchodního 

případu. Záznam automaticky přiřadí číslo zakázce případně dalším dokladům spjatých se 

zakázkou. Tento postup operací je možné sledovat přes menu X-VAZBY. 

Postup získávání obchodních případů firmy 

1) zákazník zašle do firmy poptávku, 

2) zaměstnanec obchodního úseku provede kalkulaci, zjistí možný termín výroby, 

navrhne zákazníkovi nejlepší možné řešení, 

3) obchodník odesílá zpracovanou nabídku č. XXX přes informační systém Abra  přes 

sekci ,,Nabídka vydaná“  zákazníkovi, 

4) zákazník se rozhodne na základě Nabídky vydané č. XXX uskutečnit koupí tepelného 

čerpadla a potvrzuje objednávku, 

5) při potvrzení nabídky č.XXX zákazníkem se stává ,,Nabídka vydaná č. XXX“  

okamžitě ,,Objednávkou přijatou“, 

6) obchodník vystaví zálohový list ,,ZLV č. XXX“  a zašle zákazníkovi k zaplacení, 

viz.obr. 3.3 

7) zákazník zaplatí zalohovou fakturu, od tohoto data mu začíná běžet dodací lhůta a to je 

6 týdnů od zaplacení zálohy. 

Po zaplacení se v systému firmy pracuje s číslem objednávky přijaté. Interní zkratka 

tohoto značení je OP-XXX/Aktuální rok, viz. obr.3.4 

Označování jednotlivých systémových formulářů v agendě ,,PRODEJ“ potřebných 

k výrobě a prodeji výrobků firmy HOTJET CZ 
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Obr. 3.2 Formulář „Nabídka vydaná“ 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Výše zobrazený obrázek nám popisuje nabídky vydané sestavené prodejcem 

s kalkulací ceny a jednotlivými moduly kusovníků. 

Následně se vystaví zálohový list (viz Obr. 3.7), kde je uvedena adresa odběratele  

a základní údaje jak o odběrateli tak dodavateli a předmět plnění. 

Obr. 3.3 Zálohový list 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 



32 
 

Z obrázku jsou patrné náležitosti, které obsahuje zálohový list firmy Hotjet vystavený 

zákazníkovi po vyjasnění nabídky. 

Obr. 3.4 Objednávka přijatá  

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Z obrázku je patrná soustava objednávky přijaté, která obsahuje název střediska, 

zakázku, obchodní případ, projekt, plánované datum dodání, počet kusů, cenu atd. 

3.4 Modulární systém skladby výrobku 

Efektivita nového informačního systému se začala potvrzovat již při vydávání 

materiálu ze skladu. Tímto však inovace systému v prostředí firmy teprve začala. 

Jednotlivé kusovníky jsou ve firmách používány již dlouhou dobu a skladba v nich je 

stále stejná. Při zavádění nového systému ve firmě Hotjet jsme chtěli udělat takovou 

modularitu kusovníků, že prakticky každý obchodník uměl sestavit čerpadlo z jednotlivých 

segmentů. Ve firemním slangu se tato unifikace nazývala ,,Kostičky lega“ 

Ve firmě je 6 výrobkových skupin tepelných čerpadel, jsou to modely: 

 TČ ASK 8, 11, 15, 18, 21, 

 TČ W 9, 12, 16, 20, 33, 50, 100, 

 TČ SPLIT 8, 11, 15, 18, 21, 27, 35, 50, 

 TČ ONE 8, 11, 15, 18, 
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 TČ NANO 5, 

 TČ HYDROBLOK 9, 12, 16, 20, 

 HYDROBOX – (nádrž kombinovaná s rozvaděčem, pro ohřev TUV a topného          

     systému, objemy nádrže 300l, 500l). 

U každé výrobkové skupiny jsme provedli porovnání co všechno je u modelu určitého 

tepelného čerpadla stejné. Tzn., že se provedl ,,řez“ kusovníky. Výsledkem bylo přerušení 

práce s kusovníky, jak je známe a nastala práce s jednotlivými moduly kusovníku. 

V podstatě šlo o vytřídění stejných součástek používaných pro daný typ čerpadla do 

jednoho modulu-kousku lega.  

Uvedeme si příklad na modelu TČ ASK. Základem bylo co všechno je u TČ ASK 

stejné, proto se vytvořil model kusovníku s názvem 

 ASK_zaklad 

- této části kusovníku se nachází opláštění tepelného čerpadla, které je u modelové 

řady ASK stejné u všech typů, dále strojní komponenty kromě kompresoru 

čerpadla a expanzního ventilu, které jsou již specifické pro daný výkon tepelného 

čerpadla. 

K tomu to základu TČ ASK se přidaly další moduly, ty už konkretizovaly o jaké 

čerpadlo výkonově (kW) půjde: 

 ASK8_11 

Jedná se tedy o typ čerpadla ASK s 8-11kW, dále se určuje zda toto čerpadlo topí nebo 

topí i chladí. Toto označovaly tyto kódy: 

 HASK8_11 ( označení Hxxx- převzato z anglického heating-topení), 

 CASK8_11 ( označení Cxxx- převzato z anglického cooling- chlazení) 
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U elektro výbavy čerpadla je modularita s pohledu počtu modulů ještě daleko 

pestřejší. Elektro segmenty se dají prakticky použít do všech čerpadel, to umožňuje 

prodejcům firmy co nejpřesněji identifikovat potřeby zákazníku a správně navolit jednotlivé 

segmenty. Pro příklad uvádím několik skladových karet elektro segmentů 

 RZ1_fill – základní výbava elektrorozvaděče pro ASK, ONE, W, SPLIT, 

 RVS_21_TEV – regulace tepelného čerpadla RVS21 s termostatickým exp.  

     ventilem, 

 RVS_61_EEV – regulace tepelného čerpadla RVS61 s elektro. řízeným  

     ventilem, 

 W5YOZWS12A – záruka 5 let, webserver, softstartér 12A, 

 RZ3- interní svorkovnice pro TČ ASK, ONE, W, SPLIT, 

 RZ1- externí rozvaděč pro TČ ASK, ONE, W, SPLIT, 

 W10YOZWS25A- záruka 10 let, webserver, softstartér 25A, 

 CB6SPLIT1- propojovací kabelový svazek 6 metrů, mezi vnitřní a venkovní  

     splitovou jednotkou. 

Někdy se u práce prodejce stane, že zákazník chce dokoupit nějaký elektro modul 

sestavy čerpadla, který při koupí buď zapomněl objednat, nebo na něj neměl dostatek financí. 

V tomto ohledu je právě modulární systém velice výhodný. Zákazník sdělí číslo objednávky, 

prodejce zjistí, zda-li může komponent k čerpadlu prodat nebo zda je vhodný, a jestliže ano, 

nechává vyrábět jen určitou komponentu elektro výbavy. Pokud je to segment, který je 

skladem, odesílá se ještě tentýž den.  

Jednotlivé segmenty mají stanovenou cenu, a to dvojím způsobem 

 cena při výrobě tepelného čerpadla, 

 cena při dokupování jednotlivých komponent. 

Tak jako v jiných firmách je lepší když si zákazník koupí výrobek v nejvyšší možné 

výbavě, postupné dokupování ho stojí více peněz.  
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Cílem práce s modulárními kusovníky je vše umístit na internetové stránky firmy. Tak 

jako u automobilek a jejich konfigurátorů, kde si vybíráte motor, barvu, vnitřní výbavu 

vozidla apod. Takto bude fungovat i konfigurátor tepelných čerpadel na firemních www 

stránkách, kdy zákazníci si sami budou moci navolit, jakou konfiguraci tepelného čerpadla 

chtějí. Samozřejmě půjdou spojit k sobě jen takové konfigurace, které budou výrobně možné.  

3.5 Sklad 

V původním uspořádání výrobní haly byl materiál na výrobu tepelných čerpadel 

uspořádán různě po všech částech haly. K tomuto materiálu se mohl dostat kdokoliv a bez 

evidence si vzít co kdo potřeboval. Každoroční inventura koncem roku však ukázala, že mít 

materiál volně přístupný všem přináší koncem roku při inventurách velká manka a škody. Byl 

to také jeden z důvodů proč vyměnit a vylepšit dosavadní informační systém a v něm modul 

skladové hospodářství.  

Podmínkou fungování správného vyskladňování materiálu a jeho evidence bylo 

uzavřít sklad a materiál k výrobě, opravám či servisům vydávat jen oproti dokladům 

vystaveným informačním systémem tak, aby každý kdo měl přístup k informacím o materiálu, 

věděl, že určitý materiál, v určitém množství byl vydán na určitý výrobní příkaz. Aby byla 

práce pracovníků skladu jednodušší, bylo třeba zavést určitý systém ukládání materiálu. 

Materiál se začal ukládat tak, aby pracovník skladu nemusel chodit z jedné strany 

skladu na druhou a zbytečně tak neprodlužoval vychystávání materiálu. Tím, že se uzavřel 

sklad materiálu, jsou povinni všichni zaměstnanci firmy, vyčkat na přichystání materiálu, mají 

zakázaný vstup do prostoru skladu. Pracovníci skladu podepsali dodatek k pracovní smlouvě 

o hmotné odpovědnosti za škodu způsobenou na pracovišti skladu.  

Ze skladu jde materiál vyskladnit několika způsoby: 

 výdej materiálu do výroby (formulář ,,VMV“), 

 dodací list (formulář ,,YD“), 

 dodací list servisní (formulář ,,SYD“). 

Bez těchto formulářů nelze materiál na výrobu nebo servis vyskladnit. 
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Výdej materiálu do výroby a práce skladníků 

 formulář generovaný prostřednictvím požadavku na výrobu (POZ) a výrobního 

příkazu (VYP), 

 na tomto formuláři je vytištěn kusovník materiálu vytvořený obchodním 

úsekem, technologem výroby, respektive konstruktérem. Skladník si vytiskne 

formulář VMV a vychystává jednotlivé položky dle seznamu, a zároveň odškrtává 

z formuláře VMV.  

Po přichystání všeho materiálu na pojízdný vozík umístěný pod euro paletou vydává 

materiál oproti podpisu danému zaměstnanci na pracoviště. Přebírající pracovník má za 

povinnost si přivezený materiál zkontrolovat a následně podepsat převzetí. 

3.6 Výroba 

Po přijetí objednávky obchodním úsekem je směrodatným pro výrobu tzv. Požadavek 

na výrobu (zkratka POZ) a následně výrobní příkaz (zkratka VYP). Do tohoto formuláře POZ 

vpisuje obchodník důležité informace pro výrobu. Jsou to údaje o typu výrobku, množství, 

údaje o elektrokonfiguraci, termínu expedice výrobků. Vytvoření požadavku na výrobu má 

vliv na celkové zjištění materiálu na výrobu, který se bude na výrobu tepelného čerpadla 

potřebovat. Až po vytvoření požadavku v části SCM (bude popsáno níže) se zjistí, který 

materiál je skladem a který se bude muset doobjednat.  

V tomto požadavku dále pracuje technolog výroby, který do požadavku dohrává ze 

skladu skladové karty potřebné pro celkové vyrobení jednoho výrobku. V případě, že jde  

o výrobek opakující se ve výrobě upravuje kusovník technolog samostatně dle objednávky 

přijaté (dále jen OP). Pokud se však jedná o výrobu nového stroje, vytváří kusovník 

konstruktér z oddělení vývoje, který je zodpovědný za správné navedení kusovníku  

do informačního systému. 

Když je požadavek na materiál hotov, tak pro výrobní část firmy je používán formulář 

výrobního příkazu (tzv. VYP). Tento ,,VYP“ má návaznost na kapacitní plánování výroby  

a automaticky generuje unikátní výrobní čárové kódy pro jednotlivé etapy výroby.  
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Tok těchto informací je zobrazen v Obr. 3.5. 

Obr. 3.5 Schéma procesů modulu výroba 

 

Zdroj: interní informace firmy 

Výrobní etapy 

Výroba jednotlivých strojů je rozdělena do několika etap. Z tohoto důvodu je možné 

vyrobit část stroje nezávisle na ostatních etapách. Již při zadávání položky do systému je 

nutné, aby konstruktér určil, v jaké fázi montáže výroby bude daná součást montována  

do stroje. V modularitě kusovníku složených obchodním úsekem lze např. připravit elektro 

vybavení čerpadla bez nutnosti čekání na materiál montážní části čerpadla. Takto připravuje 

plánovač výrobu. 

Výrobní etapy v podniku jsou rozděleny do několika bodů: 

1) Předmontáž, 

2) Montáž, 

3) Elektrovýroba, 

4) Zkušebna, 

5) Balení,  

6) Expedice. 
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Předmontáž 

V této etapě výroby přivážejí pracovníci skladu materiál na paletě, která je umístěna 

na pojízdném vozíku. Pracovník této etapy připravuje větší skupiny dílů pro pracovníky 

montáže. Etapa je označována jako pracoviště 10. 

Montáž 

Pracoviště kde se přivážejí polotovary smontované na pracovišti předmontáže. Toto 

pracoviště vyžaduje již jistou manuální zručnost a také schopnost umět svařovat a pájet. 

Označení pracoviště montáže je 20. 

Elektrovýroba 

V etapě elektrovýroba se spojují elektrokomponenty do elektronosičů přímo 

v čerpadle nebo do externích rozvaděčů. Výhodou externích rozvaděčů je nezávislost na 

montáži tepelného čerpadla. U elektronosiče je možnost montáže elektrických komponent až 

po celkové montáži čerpadla. V informačním systému je toto pracoviště označeno číslem 30. 

Zkušebna 

Etapa označována jako 40 slouží ke zkoušení jednotlivých výrobků firmy. Skládá se 

ze dvou nezávislých komor, které jsou schopny nasimulovat teplotu až -25°C. 

Balení 

Po odzkoušení se přesunuje paleta s čerpadlem do sektoru balení. Označení etapy 50. 

V této etapě se čerpadlo ,,dostrojuje“ pro konečnou expedici k zákazníkovi. Lepí se 

bezpečnostní štítky, čistí se nerezové pohledové části čerpadla apod. Vše se nakonec zabalí na 

ovinovacím stroji. 

Expedice 

Čerpadlo je připraveno k expedici, stojí na vyhrazeném místě pro hotová čerpadla, 

označení této etapy v informačním systému je 60. 
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Obr. 3.6 Kusovník 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Obrázek 3.6 nám popisuje konkrétní kusovník se skladovými kartami, u kterých jsou 

nastavené etapy výroby. 

Přihlašování a odhlašování jednotlivých prací na pracovníky dle výrobních etap 

Aby se co nejvíce zefektivnila výroba, byl do systému ABRA dokoupen přídavný 

modul pro normování práce, který obsahuje i modul pro generování jedinečného čárového 

kódu, který se načítá k příslušnému výrobnímu příkazu a jeho výrobní etapě (viz Obr. 3.7).  

Zaměstnanci si tak každou výrobní etapu musí sejmutím kódu čtečkou napojenou na 

dotykovou obrazovku počítače umístěnou na výrobní hale načíst začátek příslušné výrobní 

etapy a také konec výrobní etapy. Tímto způsobem plánovač výroby přesně vidí, kde se daný 

výrobek nachází, a v jakém je momentálním stavu rozpracované výroby.  

Velký přínos to má především pro obchod, protože pokud potřebují obchodníci 

výrobek odeslat dříve než je systémem požadovaný termín expedice zjistí jednoduše v jakém 

je stavu a podle toho poznají, zda mohou či nemohou výrobek zaslat dříve. 

V počátku zavedení tohoto načítání a ukončení jednotlivých prací byly problémy 

s kázní zaměstnanců. Jednotlivé úkony si nenačítali a plánovač výroby tedy nevěděl, kde 

přesně a v jakém stavu jednotlivý výrobek je. Po měsíci se načítání zlepšilo. Zaměstnanec si 
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tímto způsobem mohl vydělat i více peněz. Jednotlivé operace byly časově a finančně 

normovány a zavedeny do informačního systému.  

Obr. 3.7 Výrobní příkaz 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

 

3.7 SCM 

SCM (Supply Chain Management), v překladu řízení dodavatelského řetězce. Pomocí 

této sekce informačního systému Abra je zobrazován stav materiálu na skladu a požadavky na 

něj (viz Obr. 3.8). SCM systém nám hlídá minimální množství materiálu na skladu, které si 

nastavíme. Přepočítává materiál na jednotlivé požadavky na výrobu (POZ). Vytváří bilanci 

materiálu. Může pracovat i plně automaticky, s tím, že pokud zjistí nedostatek materiálu 

potřebného pro výrobu, automaticky vygeneruje objednávku a jen čeká na odsouhlašení 

objednávky.  

Po odsouhlašení objednávky zasílá dodavateli a čeká na zpětnou vazbu s potvrzením termínu 

dodání.  

Tento typ fungování modulu SCM však vyžaduje přesné počty naskladněného 

materiálu, dokonale navedené dodavatelské adresy v rejstříku dodavatelů, správné 

naskladňování a vyskladňování materiálu. Jakákoliv fyzická změna materiálu bez patřičného 

odečtu materiálu ze skladové karty znamená chybové přepočítávání v SCM. Tímto se nám 

může stát, že systém nám hlásí, že ve skladu ještě materiál je, ale fyzicky již není. Toto by 
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mělo být částečně ochráněno zavedením tzv. min. množství pro další objednávání materiálu. 

Pokud dojde materiál na hranici nastavenou jako min. množství, systém nám automaticky 

dává zprávu o potřebě dokoupení ohlášeného materiálu. 

Obr. 3.8 Bilance SCM 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Obrázek popisuje nákup materiálu potřebný pro výrobu. Žlutě označené položky mají 

být dodány do termínu 30 dnů a více. Červeně označené položky jsou díly, které mají být 

koupeny do firmy méně jak za 30 dnů. 

3.8 Vývoj a propojení s novým informačním systémem 

Vývoj ve společnosti Hotjet je uskutečňován pomocí grafického počítačového 

programu SolidWorks. Tento program je pro své dokonalé modelování špičkou mezi 

modelářskými softwary. Bohužel do implementace nového IS se tento moderní software 

nepodařilo patřičně propojit se stávajícími systémy. 

S příchodem nového informačního systému Abra do firmy se změnila práce i pro 

vývojové oddělení společnosti. Dříve se vše přediktovávalo ústně pracovnici nákupu, která 

následně tyto informace o dílech zapisovala do excelu a pak zaváděla do softwaru Pohoda. 

Toto řešení však bylo velmi zdlouhavé a velmi náročné na bezchybné zadání projektu  

do výroby. 
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Systém Abra a vývojáři dodavatelské společnosti Solidworksu spolu již několik let 

spolupracují a tak bylo zavedení propojky mezi Abrou a Solidworksem jednoduché.  

V tomto čase se již vytvoření dílu v solidworksu a popsání jeho vlastností v něm 

načítá do systému Abra automaticky. Toto ,,překlápění“ dat funguje i obráceně. Použilo se  

u dokumentace, která byla vytvořena před zavedením systému Abra do firmy. 

Data se nejdříve dala na jedno místo na serveru. Tím, že každý díl nakreslený 

v Solidworksu má unikátní 5-místný kód bylo pro dodavatelskou firmu jednoduché udělat 

program, který kontroloval prvních pět míst v Abře a k tomu přiřadil vlastnosti, které v sobě 

již Abra měla z implementace dat z dříve používaného softwaru Pohoda. Takto se 

naimplementovalo asi 3000 vlastností dílů zadaných před zavedením nového informačního 

systému.  

Konstruktér má nyní možnost buďto vytvořit díl v Solidworksu a do něj napsat 

vlastnosti dílu, tím se myslí: 

 název, 

 polotovar, 

 dodavatel, 

 výchozí etapa pro výrobu, 

nebo vytvořit skladovou kartu dílu v Abře a transformací k ní přiřadit nakreslený díl. Tímto 

způsobem lze naimportovat celé kusovníky z vytvořeného modelu tepelného čerpadla do 

informačního systému (viz Obr. 3.9). 
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Obr. 3.9 Skladová karta 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní informace firmy Hotjet 

Z obrázku je zřejmý název dílce, polotovar, výchozí etapu pro výrobu, kód, případně 

další informace jako DPH sazbu, záruční dobu, informace o schválení a jiné. 
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4.  SOUČASNÝ STAV PODNIKU S IMPLEMENTOVANÝM INFORMAČNÍM 

SYSTÉMEM Z HLEDISKA EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI PRO PODNIKY  

Stav podniku se po zavedení nového informačního systému změnil. Nejvíce to bylo 

znát na práci prodejního úseku a úseku vývoje. Prodejní kalkulace byly vytvořeny rychleji, 

(viz.obr.4.1) zákazník dostal zpracovanou nabídku rychleji. Management firmy po letech 

věděl kolik co stojí a kde peníze z podniku ,,odtékají“. 

Vývojové oddělení zrychlilo svou práci tím, že jednotlivé díly z kreslícího programu 

Solidworks importovalo přímo do informačního systému. Tím odpadá složité diktování dílů 

pracovnici nákupu a jejího následného přepisování do původního systému Pohoda. 

Úsek servisu se s novým systémem seznamoval pomaleji, neboť jejich hlavní náplní 

práce je odpovídání na dotazy zákazníků a vyplňování servisních protokolů. V hlavní sezóně 

topení je těchto telefonů i 30 za jeden den. I oni po čase zjistili, že používat nový informační 

systém jim práci velmi ulehčí. 

V grafu (Obr. 4.1) je názorně ukázáno zrychlení jednotlivých prací na zadaném 

projektu. 

Obr. 4.1 Graf zrychlení určitých činností v podniku 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Graf nám popisuje čas zpracování kalkulace prodejním úsekem před nástupem nového 

informačního systému, zrychlení úseku vývoje, a zrychlení zpracování servisních požadavků. 

V průměru se tyto časy o více než 65% zmenšily.  

Dalším ekonomickým přínosem nového informačního systému je sledování veškerého 

materiálu, který firmou projde. Po roce používání systému a první inventuře se ukázalo,  

že manko, které bylo v minulých letech od 1 mil.Kč do 1,5 mil Kč, se díky přestavbě, 

uzavření skladu a vyskladňování pomocí nového systému smrsklo na 0,2 mil Kč. Bohužel 

sklad se po přestěhování neuzavřel hned, ale trvalo asi 2 měsíce, než se nastavily všechny 

procesy, z tohoto důvodu se objevilo 0,2 mil Kč manko. Při příštích inventurách budeme 

určitě ještě úspěšnější, co se týče snížení manka. Skladníci pracující ve firmě Hotjet mají 

podepsanou hmotnou odpovědnost za jim svěřený sklad, a tak si bedlivě hlídají, kdo jim chce 

do skladu vejít. Klíče mají jen pracovníci skladu a jeden klíč je zamknut v trezoru firmy  

a zapečetěn. 

Tím, že se začal používat systém SCM, změnila se také potřeba počtu pracovníků na 

oddělení nákupu. Z původních 3 zaměstnanců v nákupu zůstal pouze jediný. Tím se podstatně 

ušetřilo na mzdových nákladech tohoto oddělení (viz.Obr.4.2). Objednávání materiálu má na 

starosti pracovník nákupu a o naskladňování se starají samotní pracovníci skladu. 

Obr. 4.2 Ušetřené mzdové prostředky oddělení nákupu  

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Oproti původnímu záměru majitelů stále rozšiřovat firmu a produkovat co největší 

zisk se nákupem nového IS strategie změnila. V průběhu zavádění IS si majitelé uvědomili,  
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že lepším řešením bude stabilizovat firmu do struktury silné a konkurence schopné 

společnosti a potom pokračovat ve zvyšování výrobní kapacity a expanzi na další zahraniční 

trhy.  
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ZÁVĚR 

Firma Hotjet jako přední výrobce tepelných čerpadel v České republice potřebovala 

nutně nový informační systém. Z původního záměru majitelů, kdy dováželi tepelná čerpadla 

z Číny a tady se jen předělala elektrická část, tak aby vyhovovala evropským předpisům, se 

výroba vlastních čerpadel rozrostla natolik, že původní informační systémy nestačily a byly 

nevhodné pro výrobní společnost.   

Po tříměsíční práci s implementací nového systému a implementací dat z původních 

systémů se asi 3 měsíce zkoušel testovací provoz systému. Bylo to tzv. přechodové období, 

kdy staré a dosluhující systémy se ještě používaly, ale již byl nastartován systém nový, který 

byl rychle plněn novými informacemi. 

První kdo přišly do styku s informačním systémem Abra ve firmě byly pracovníci 

vývoje, kteří museli do IS nahrát správná data a složit tak správné kusovníky pro výrobu. 

Prodejci společnosti respektive výrobní část firmy nemohla pracovat se špatnými údaji, neboť 

by nevěděli, co mají prodávat, nakupovat, vyrábět. V tomto období se také dala dohromady 

výrobní řada firmy. Začaly se prodávat jen stroje, které mají dostatečnou přidanou hodnotu  

a stroje které se jen ,,vezly“ na úkor lépe zaplacených strojů se vyrábět přestaly. 

Firma teď staví na výborně propracovaném systému modulů kusovníku, kdy se z nich 

sestavují jednotlivé obchodní případy. Prodejci si sice na tuto pro ně novou práci zvykali  

delší dobu, ale teď můžeme říci, že skládání modulů již pochopili a tím se jim naskytla 

příležitost zpracovat zákazníkům cenové nabídky rychleji a přesněji. Je to pro ně jednodušší i 

po stránce sestavování správné ceny výrobku, která se jim počítá ihned po nahrání kusovníku 

do aplikace kalkulace. 

 Další variantou pro obchod bude zavedení konfigurátoru přímo na www stránky 

firmy. Zákazníci si tak sami navolí, co od tepelného čerpadla vyžadují a promítne se jim  

i teoretická cena za čerpadlo. Tuto aplikaci očekává firma zavést na podzim tohoto roku. Do 

té doby se musí ještě vyladit nějaké maličkosti a prodejcům dát nějaký čas na sžití s tímto 

stylem práce. Očekávaný počet získaných obchodních případů z tohoto konfigurátoru 

umístěném na www stránkách firmy je okolo 30%. 

Ve výrobě se také očekává zvýšení výkonnosti výroby tepelných čerpadel. Cílem 

firmy je transformovat 90% výrobních dělníků do úkolové mzdy, kdy si zaměstnanci můžou 
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podle výkonu vydělat více než v dosavadním systému hodinové mzdy. Tento krok by bez 

uvedení čárových kódů do provozu v novém informačním systému nebyl možný. Po 3 

měsíčním provozu s čárovými kódy a systémem normování práce, můžeme říci, že 

zaměstnanci jsou spokojenější se mzdou úkolovou než s původním systémem hodinové mzdy. 

Díky novému informačnímu systému se průměrná doba od přijetí objednávky po expedici 

čerpadla snížila z původních 6 týdnů na 5, což lze také hodnotit jako pozitivum.  

Celková spokojenost zaměstnanců se přes silný počáteční odpor k informačnímu 

systému změnila. Ze všeho, co je nové, je ze začátku strach. Zaměstnanci nechtěli vypadat 

před ostatními zaměstnanci za neschopné v pochopení práce s novým systémem, a proto jej 

někdy bojkotovali, ale vše se po řádném vysvětlení a zaškolení do problematiky jejich části 

systému k lepšímu obrátilo.  

Nyní se ve firmě Hotjet používá jeden informační systém, který nahrazuje dosavadní 4 

podsystémy. Lidé jsou z práce s ním spokojeni a vedení společnosti je také rádo, že vše  

co potřebuje k řízení firmy, najde na jednom místě. 

Na závěr jen popřát firmě Hotjet, aby vynaložená práce na celkovou transformaci 

podniku byla vyvážena dostatečným počtem obchodních případů, spokojené zaměstnance  

a výdrž na tvrdém prostředí českého, ale i světového trhu. 
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SEZNAM POUŽÍTÝCH ZKRATEK 

IS     informační systém 

NV     nabídka vydaná 

OP    objednávka přijatá 

POZ    požadavek na výrobu 

SCM    Supply Chain Management, v překladu řízení dodavatelského řetězce 

SYD    servisní dodací list 

VMV    výdej materiálu do výroby 

VYP     výrobní příkaz 

YD    dodací list 
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