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A Ukázka seznamu firem poskytujících ERP s popisem funkcí a přiřazením tříd 
Partner M ěsto ERP WWW stránky Funkce Třída 
A.S.E.I. spol. s 
r.o. 

Praha 10 Odysea 2001 www.asei.cz personalistika, mzdy, ekonomika práce, cestovní příkazy, docházka, hodnocení, 
systemizace pracovních pozic, sociální fondy, vzdělávání, rozpočty na zakázky) 

nižší 

A.S.E.I. spol. s 
r.o. 

Praha 10 Faust www.asei.cz finanční a účetní evidence nižší 

ABRA Software 
a.s. 

Praha 13 ABRA www.abra.eu/ict obchodní procesy (od prvotní nabídky, až po tvorbu a evidenci klientských 
smluv, evidence a vyhodnocování klientských dat, automatická kontrola a 
vyhodnocování neplatičů), účetnictví,  elektronická komunikace, schvalovací 
procesy 

nižší 

Acomware, s.r.o. Praha 10 Altus VARIO www.ekonomicky-
software-system.cz 

práce s klienty (adresář, deník aktivit), zboží a služeb (sklady, zakázky a 
objednávky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a 
daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku 

střední 

AIMTEC a.s. Plzeň SAP www.aimtec.cz finanční účetnictví (duální účtování, mezinárodní standardy, zahraniční 
legislativa,podpora auditů, správa majetku a investic), zpracování mezd a 
personalistika (včetně technického řešení sběru dat), controlling (manažerské 
výkaznictví, analýzy ziskovosti, kalkulace), business Intelligence (datové sklady, 
reporty, dashboard), logistika (plánování a řízení výroby, prodej, CRM, nákup, 
řízení kvality, řízení projektů, údržba), interní logistika (pokročilé řízení toků 
materiálu od příjmu, přes výrobu až po expedici a optimalizaci dodávek/přeprav 
včetně dodávky technologií pro jednoznačnou identifikaci), administrace 
systému a vývoj zákaznických požadavků, integrace s produkty třetích stran, 
návrh a realizace IT infrastruktury, Workflow, Document Management System, 
portálová a mobilní řešení, migrace dat, Řešení elektronické komunikace v 
rámci SAP, včetně napojení na produkty třetích stran. 

vyšší 

AiP Safe s.r.o. Beroun 2 Safe www.aipsafe.cz uživatelé pracují ve webovém rozhraní, správa dokumentů a souborů, 
vyhledávání, procesní zpracování dokumentů (workflow) 

střední 

Tabulka 4: Ukázka seznamu firem poskytujících ERP s popisem funkcí a přiřazením tříd
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B Ukázka dat z dotazníku 

Firma Používají IS Název IS Dodavatelská 
firma Spokojenost Nové IS 

Firma 
zajišťující 

servis 
Podnikové procesy řešeny IS Procesy řešené na 

míru 

ASPEC, spol. 
s.r.o. ANO Comstar Comstar ANO NE Comstar neuvedeno neuvedeno 

Alfa Plastik, a.s. 

ANO 
VISUAL 
Enterprise 

GEMMA 
Systems, spol. 
s r.o. 

NE ANO 
GEMMA 
Systems, 
spol. s.r.o. 

Řízení celého podniku Řízení výroby 

Doprava TŽ, a.s. 

ANO ISIT, SAP ISIT, Axitech ANO NE ISIT, Axitech 
účetnictví, sklad, hospodářské listy vozidel, 
knihy jízd, datové sklady, prodej, nákup 

ne 

FEMONT 
OPAVA s.r.o. ANO 

MAGIS 
PRO 

DataSoftware ANO NE DataSoftware 
účetnictví , prodej , skladové zásoby , výrobu , 
expedici 

výrobní proces 

Green Gas DPB, 
a.s. ANO 

Microsoft 
Dynamics, 
NAV 

Axiom SW, 
Zlin 

ANO NE 
Axiom SW, 
Zlin 

účetnictví, prodej, sklad 
registr smluv a 
výběrových řizení 

HUTNÍ 
PROJEKT 
Frýdek-Místek 
a.s. 

ANO PREMIER Premier ANO ANO Premier účetnictví, sklady, nedokončená výroba atd výkazy práce 

KATR a.s. ANO Compekon Compekon ANO ANO Compekon vše vše 
KOVONA 
SYSTEM, a.s. ANO OR systém ORCZ  NE ANO ORCZ  účetnictví, finance, nákup, obchod, výroba, mzdy ne 

Tabulka 5: Ukázka dat z dotazníku
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C Schéma podnikových procesů firmy Miroslav Kunz 

j

Firma Miroslav Kunz
Zednické a obkladačské práce

Obchod

Majitel

Nákup

Majitel

Sklad

Skladník, Majitel

Přejímací řízení

Logistika

Účetnictví

Majitel
(čtvrtletně)

PaM

Majitel

Finance

Majitel

 
Obrázek 5: Schéma přehledu procesů ve firmě Miroslav Kunz 
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Poptávka
(poptávkový protokol 

MS Word)

Spis poptávek
(vytisknuté 
poptávkové 
protokoly)

Rozpočty ke 
schválení

(složka v PC s 
rozpočty v MS 

Word)

Seznam 
zákazníků

(MS EXCEL)

Archiv poptávek 
( složka v PC s 
dokumenty MS 

Word)

Vytvoření nabídky 
(MS Word)

Rozpočty 
neschválené
(složka v PC 
s dokumenty 

MS Word)

Rozpočty 
schválené 

(složka v PC 
s dokumenty 

MS Word)

V případě schválení rozpočtu

Smlouva o dílo
(MS Word)

Spis zakázky
(vše v tisknuté 

formě (rozpočet, 
smlouva o dílo))

Archiv smluv 
(složka v PC s 
dokumenty MS 

Word)

OBCHOD

 
Obrázek 6: Schéma procesů obchodu 
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Kontrola materiálu 
ve skladu

SKLAD 
(evidence 
materiálu)

Archiv poptávek
(složka v PC s 

poptávkami v MS 
Excel)

Poptávka nákupu 
materiálu

(MS Excel)

V případě nedostatku zboží
(ale i možnost nákupu s nenávazností na zakázku)

Archiv 
potvrzených 
nabídek od 
dodavatele

(složka v PC s 
dokumenty MS 

Excel)

NÁKUP

Rozeslání poptávek 
dodavatelům

Evidence dodavatelů
(rozděleno do více 

souborů MS Excel podle 
druhu materiálu (např. 

sanita, staveb. materiál, 
...)

Vyhodnocení 
nabídek dodavatelů

Potvrzení nabídky 
dodavately

Spis zakázky
(doplnění o 
potvrzenou 
nabídku od 
dodavatele)

Spis 
objednávky

(uložení 
vytisknuté 

verze v 
případě 

nákupu bez 
návaznosti na 

zakázku)

 
Obrázek 7: Schéma procesů nákupu 
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Příjem na sklad

Evidence 
materiálů

(PC v aplikaci 
MS Excel)

Přejímací listy
(složka v PC s 
dokumenty MS 
Excel, vytváří 

majitel)

Výdej materiálu a 
nástrojů

SKLAD

Spis zakázky
(doplnění o 

přejímací list, 
vrácený 
materiál)

Evidence 
nástrojů

(PC v aplikaci 
MS Excel)

Spis daňové 
doklady

(faktura od 
dodavatele)

Výpůjční 
listina

(tištěná podoba)

Vrácený 
materiál

(tištěná podoba 
pro každou 
zakázku)

Expedice materiálu a 
nářadí

Evidence tras
(Sešit ve 

vozidlech)

LOGISTIKA

Spis zakázky
(doplnění o 

kopii dokladu z 
čerpání pohon. 

hmot, ...)

Evidence 
vozidel
(Sešit ve 

vozidlech)

Spis daňové doklady
(doplněn o doklady z 
čerpání pohonných 

hmot, oprav vozidel, ...)

V případě že existuje zakázka

 
Obrázek 8: Schéma procesů skladu a logistiky 
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Banka

FINANCE

Fakturace
(MS Excel)

Spis daňové 
doklady
(tištěný 

bankovní výpis)

Spis zakázky
(veškeré 
doklady)

Evidence  
vydaných Faktur

(složka v PC s 
dokumenty MS 

Excel)

Kontrola plateb od 
zákazníků

Platba služeb a 
faktur

 
Obrázek 9: Schéma procesů financí 
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D Schéma IS firmy Miroslav Kunz 
 

Obchod

Nákup

Sklad

Logistika

Finance

Účetnictví

IS

 
Obrázek 10: Schéma IS formou přehledu 

 



43 

Poptávka

Evidence 
poptávek

Nabídka

Zakázka

OBCHOD

Seznam
zákazníků

Evidence 
nabídek

Evidence 
materiálu

Smlouvy o dílo

Evidence 
zakázek

Faktura 
(zálohová)

Evidence 
smluv

 
Obrázek 11:  Schéma IS obchodu 
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Poptávka materiálu

NÁKUP

Objednávka

Evidence 
poptávek 
materiálu

Evidence 
Objednávek

Přiřazení k 
zakázce

Seznam 
dodavatelů

Nedostatkový 
materiál

Objednávka

 
Obrázek 12: Schéma IS nákupu 
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Příjem

Výdej

SKLAD

LOGISTIKA

Evidence 
nástrojů

Evidence 
materiálu

Evidence 
výdejek

Výdejky

Evidence výpůjček

Rozvozy
Přiřazení 

k 
zakázce

Přiřazení k 
zakázce

Objednávky

Kniha jízd

Evidence vozidel

Faktura 
přijatá

 
Obrázek 13: Schéma IS skladu a logistiky 
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Obrázek 14: Schéma IS financí a účetnictví 
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E Schéma podnikových procesů firmy Ravin build s.r.o. 

 
Obrázek 15: Schéma přehledu procesů ve firmě Ravin build s.r.o. 

 

Banka

Fakturace

Finance

Evidence 
bankovních výpisů

(spis bankovní 
výpisy)

Evidence vydaných 
faktur

(spis faktury)

 
Obrázek 16: Schéma procesů financí 
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Kniha jízd

Cestovní příkazy

Doprava

 
Obrázek 17: Schéma procesů dopravy 

 

 
Obrázek 18: Schéma procesů Obchodu a služeb v oblasti realit 
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Oslovení zákazníka

Poptávka
(okna a dveře)

Cenová nabídka

Vyměřovací protokol

Kontaktování 
prodejce oken

Vyměř. protokol zašle prodejce oken e-mailem

Finální cenová 
nabídka

Smlouva o dílo

Odeslání smlouvy a 
finální cenové nabídky 

prodejci oken

Obchod (zprostředkování prodeje oken a dveří)

Cenové nabídky
(složka v PC)

spis
Poptávkové listy

Vyměřovací 
protokoly

(složka v PC)

Finální cenové 
nabídky

(složka v PC)

spis
Smlouvy o dílo

 
Obrázek 19: Schéma procesů obchodu v oblasti zprostředkování prodeje oken a dveří 
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Poptávka

Evidence Nabídek
(složka v PC)Nabídka

Smlouva

Zakázka

Evidence zakázek
(složka v PC)

Převzetí 
staveniště

Kontrolní dny

Spis zakázky

evidence smluv
(spis Smlouvy)

Protokol o 
převzetí 

staveniště
(ve spisu zakázky)

Evidence zápisů z 
kontrolních dnů
(ve složce v PC)

Evidence 
prezenčních listin
(ve spisu zakázky)

Předání stavby

Protokol o předání 
a převzetí stavby
(ve spisu zakázky)

Ukončení zakázky

Obchod a služby (koordinace staveb)

 
Obrázek 20: Schéma procesů Obchodu a služeb v oblasti koordinace staveb 
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Poptávka

Evidence Nabídek
(složka v PC)Nabídka

Smlouva

Zakázka

Evidence zakázek
(složka v PC)

Spis zakázky

evidence smluv
(spis Smlouvy)

Kontaktování 
firem

Zpracování plánu 
BOZP

Kontroly

Ukončení zakázky

Kontrolní deník

Evidence protokolů o 
porušení BOZP na 

staveništi
(ve spisu zakázky)

Obchod a služby (koordinace BOZP na staveništi)

Evidence 
dokladů od firem
(ve spisu zakázky)

 
Obrázek 21: Schéma procesů Obchodu a služeb v oblasti koordinace BOZP na staveništi 
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F Schéma IS firmy Ravin build s.r.o. 
 

Doprava

Finance

Adresář Příležitosti

AktivityNabídky Soubory

Kalendář

Fakturace

Banka

Kniha jízd

Cestovní příkazy

CRM
Úkoly

Výkazy práce

Evidence 
faktur 

vydaných

IS

 
Obrázek 22: Schéma IS firmy Ravin build s.r.o. 


